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bii de provincie

Omstreden rapport
gaat in de ilskast
Provinciale Staten behandelen
het omstreden rapport over de
recon§tructie van de intensleve
veehouderij niet meer voor de
verkiezingen van 2 maart. GroenLinks hetreurt dit maar andere

te l:espreken. ,,Onze agenda's zifn
Eropvol", pleit CDA-ftacrievoorzitier Connv Kerkhof-Mos voor be-

handelin§ ne de verkiezingen.
,,Het onilerwerp is re belangrijk
voor hap-snap-werk", vlndr

po$ van Royal Haskoning over de
reconstrucde van de intensieve
veehouderij verdwijnt in de ijs-

Nico Heijmans'
PvdA-fiactievooreitter iohn Arkes:
,,'we moeter dit niet'afraff?1en.
Maar omdat er in de discussie over
de megasmllen veel wordr venliezen naar dit rapport, waarin wordt
geconcludeerd dat burgers onvolàoende bii de reconstructie zijn beÍokken, is het wél belangrijk dat
de politiek er iex van vindt."
Volgens lohan Martensvan Groen-

kast. Een meerderheid van Provincïale Staten'wi! de herschrel'en versie van het rappon - waarin naar
voren kwam dat de reconsmrctie
een onbeheersbaar en onbegrdpeliik proces is geworden - niet meer
behandelen vóór de verkiezingen
'r?n 2 maart.
Volgens CDA, 5P en PvdA is er ie
weinig tiid om het rappon de komende drie weken nq; zorgvtlklig

zingen gebeuren omdat de buidige
Staten iret reconstrucdeproces intensief hebben meegemaakt en
daarover dus cen goed oordeel
kunne* velIen.
,,'W'e zullen zoÍgen dat het op rafel
bliift", belooftle commissads van
de koningin Wim van de Donlc gisteren aan Marusika LestradË (D66)
die voorstelde het rapporr in twee

partijen willen het rapport'niet
afraffelen'.
door Ron Ladeuiiks
0ÉH Bo§cH

- I{et omsueden

raP-

S9-voorman

Lin[s moet dar iuist vóór de verkie-

te

besPreken'
statencommissies
Martens wil het direct behandelen
in de sutenvergadering van z5 februari, als ook wordt beslist over
on rh effingen voor megasta.llen.
L,estrade is ook lid van de sommissie beleidsevaluatie die verantrvoordeliik is voor her rapport v'an
Haskoning. Dat iekte vroegtiidig
uir en baarde veel opzien omdat

gernterviewde toonaangevende

prominenten harde n.orcn kraakien over de reconstnrctie, die de
basis legde voor megasnlle*
Na de publicatie wilden VlrD, SP
en PvdA het besmeue onderzoek
stalceo. De commissie beleidsevaluatie bracht het rapport in sterk
gewiizigde vorm toch uit, na her
óordeel',ran de Tilburgse hoogleraar Hagenaars dat de rvaarde er-

van op zÍch niet verminderd

is

door alie commotie over het uirlekken.

WD stelt het rappoÍt
nu helemaal niets meer voor en

Volgens de

dient het in de pmllenbak te verdwiinen.
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