‘Ik ben geen
belangenbehartiger’

Kuikens en biggen

Bezoek aan LLTB in Roermond

08:10 uur. John Verhoijsen trekt de ene overall uit om een andere weer aan
te kunnen trekken. Hij heeft vanmorgen de kuikens verzorgd op zijn bedrijf in
Beringe (LB). Hij maakt vrijwel iedere dag twee keer een ronde om de vleeskuikens te controleren. Aan de zeugen en biggen komt hij lang niet altijd toe, dat
laat hij over aan een van zijn zes medewerkers. Verhoijsen is in totaal één werkdag per week in de pluimveestal en een halve dag bij de varkens. Daarnaast
werkt hij minimaal een dag aan de organisatie van zijn bedrijven. Gemiddeld
besteedt de CDA’er, die opnieuw is gekozen in de Provinciale Staten van Limburg, tweeënhalve dag per week aan bedrijfsbezoeken en fractievergaderingen
(in plaats van één door de provincie betaalde dag).
Elders heeft Verhoijsen vleesvarkens. Hij kocht samen met zijn vrouw Truus
deze locatie en twee andere bedrijven. De vergunning die ze aanvroegen voor
uitbreiding van 4.500 naar 8.000 vleesvarkens komt komende week ter publicatie. Verhoijsen houdt naast vleesvarkens 1.300 zeugen en 63.000 kuikens.
Op deze biggendag stapt hij even binnen bij de zeugen. Op de centrale gang
loopt personeel met een emmer doodliggers en doodgeboren biggen.

10:00 uur. Verhoijsen kleedt zich weer om. Bij de koffie met de medewerkers
in de kantine in Beringe spreekt het echtpaar Verhoijsen met hen over de ventilatie van hun nieuwe vleesvarkensstal.
De varkens- en pluimveehouder print nog snel een uitnodiging en stapt in de
auto. De coalitie-onderhandelingen in Limburg zijn net gestart; sinds 2011 zit
Verhoijsen voor het CDA in de bankjes. Hij vindt dat de provincie initiatieven
moet ondersteunen met subsidie. Hij zegt met nadruk políticus te zijn, en
geen belangenbehartiger: „Ik laat me voeden als politicus. In die hoedanigheid
spreek ik bijvoorbeeld ook met de LLTB.” Op het kantoor van de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond in Roermond spreekt hij met drie LLTB’ers over zaken
die de bond graag in de coalitiebesprekingen naar voren gebracht zou zien
door Verhoijsen. Het gaat over verduurzaming van het platteland, glasvezel en
faunabeheer. Zo ook over de ontheffing voor jacht op ganzen en meldingen
van schade door wilde zwijnen. Verhoijsen adviseert de LLTB zo veel mogelijk
afspraken te maken met jagers en terreinbeheerders over faunabeheer; pas als
dit niet lukt ziet hij een rol voor de overheid.
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Werkdag
Tekst en beeld: Ruth van Schriek.

Varkens- en pluimveehouder John Verhoijsen is de enige boer
in de Provinciale Staten van Limburg. Herkozen en trots op
zijn plek, maar geen belangenbehartiger voor de agrarische
sector: „Ik ben politicus.” Hoe verloopt een werkdag van een
Statenlid?
Werkgever: Provinciale Staten Limburg | Naam: John Verhoijsen | Functie: CDA-Statenlid | Datum: 3 april 2015

Gouvernement in Maastricht

Netwerk en waterschapsborrel

13:00 uur. Op deze vrijdag eet hij snel een broodje met zijn tien fractiegenoten
in Maastricht; daarna spreken de CDA’ers achter gesloten deuren met informateur Ger Koopmans over de coalitie-onderhandelingen met de partijen, over de
zes thema’s waarvan niet landbouw, maar ‘ruimte en verduurzaming’ er eentje
is, en over de nog ongewisse vrije financiële ruimte die de provincie geeft.
De coalitie gaat hoogstwaarschijnlijk bestaan uit CDA, VVD en PvdA, met
daarbij de winnaars D66 en de SP. Verhoijsen wil zich als politicus inzetten
voor meer maatschappelijk draagvlak door de kloof boer/burger te overbruggen door middel van gesprek, en voor voldoende ontwikkelingsruimte voor de
agrarische sector. De ambitie van Verhoijsen is het woordvoerderschap voor
landbouw en faunabeheer, ‘maar ook met een zorg- en cultuurportefeuille kun
je dingen doen die elders nodig zijn’, is zijn ervaring van de afgelopen jaren.
Hij is nu de enige boer in de Provinciale Staten, maar dat heeft volgens hem
geen invloed op zijn functioneren, hij voelt geen druk. Eén keer per week, elke
vrijdag, zal Verhoijsen komende vier jaar in Maastricht zijn, op ’t Gouvernement.

16:00 uur. Gedeputeerde en informateur Ger Koopmans verlaat als eerste
de fractievergadering op het provinciehuis. Verhoijsen is tevreden over het
verloop van de bijeenkomst. Over de portefeuilles die de fractieleden eventueel
wensen, is nog niet gesproken. Vooruitlopend op de coalitie heeft Verhoijsen
de evaluatie van het faunabeheer al wel op de agenda weten te zetten.
In de auto op weg van Maastricht naar Noord-Limburg belt een leverancier van
luchtwassers met de vraag welke luchtwasser Verhoijsen nu heeft en door wie
die is geleverd. Verhoijsen vertelt hem het niet interessant te vinden wat hij
hád. Hij is nu namelijk op zoek naar twee nieuwe biologische luchtwassers voor
tweemaal 1.500 vleesvarkens. Ondanks alle vrije Duitsers op de weg, gaat het
in rap tempo naar Maasbree, waar het Statenlid nog een uurtje kan netwerken
op een borrel van één van de twee Limburgse waterschappen. Hij eindigt de
werkdag thuis, met een rondje in de kuikenstal. Dit paasweekend zal hij, als
boer en als politicus, een paar open dagen van intensieve bedrijven bezoeken.
Misschien bekijkt hij ook het bestek dat een adviesbureau maakte van de te
bouwen stal. ■
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