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Milieufront
kraakt Van
Doornrapport
tekend door WerkgroeP Behoud

Zes milieu- en bewoners-

de Peel en de Vereniging StoP de

groepen uit Oost-Brabant en
Noord-Limburg hebben in een

Smnk (Deurne), Mens, Dier

8c

Peel (Boekel-Venhorst), Milieuvere-

nisine Land van Cuiik, Behoud de
païel"(CruUbenvorst) en Leefbaar
Buitengebied Nederweert. Het

elf kantjes tellende brief geen
spaan heel gelaten van het
rapport Al het vlees duurzaam
in 2020'van de Provinciale
commissie Van Doorn.

stuk is"niet alleen naar de commissie Van Doorn gestuurd, maar ook
naar de colleges van GedePuteede
Staten in Bràbant en Limburg, de
Provinciale Staten en de StatenÍlac-

door Piet Sniiders

des van beide Provincies, de ge-

e-mail: p.sniiders@ed.nl

meenteraden

in de

Peel en TWee-

- De gezamenlijke mi- de Kamerfracties.
lieu- en bewonersgroepen zlln van De milieu- en bewonersgroePen
mening dat het rapPort Van vinden dat de commissie Van
is omgeHELMOND

Doorn-weliswaar eindeliik de problemen onderkent die de intensieve veehouderij oProePg maar dat

het stuk geen handvatten biedt

om de problemen oP te lossen.
Integendeel: volgeni hen voert de
commissie Van Doorn de intensie-

ve veehouderii oP als een zielige
Calimero die het in de afgeloPen
decennia wel erg moeilijk heeft gehad. en eeeft zii de sector ten on-

rechte d'e moleliikheid

om

tot

Doorn veel te vrijbliivend
sDrongen met het'containerbegrip
dïurzáam'. 'Het wordt in het raP-

port zestig keer gehanteerd, maar
nersens wbrdt aangeven aan welke

critËria'duurzaam.moet voldoen''

Volgens de agerende groePen
moèt het beleid ten aanzien van

de intensieve veehouderij voldoen
aan tenminste viif uitgangsPun-

ten. 1. De volksgezondheid mag

geen enkel risico loPen. 2. Er moet

zozo door te groeien. De gezamen-

íprake zijn van grondgebonden

liike milieu- en bewonersgroepen
uit De Peel ziin daar tegen.

èr ineekrompen wordt waar de am-

Saillanc

commissievoorzítter
Daan van Doorn is afkomstig van
ZLTO's internationale vleesbedrijf
Vion. De kritische reactie is onder-

Gemeenten niet
eens over huurpriis
- In de gein de regio is discussie

HELMoND/EINDHOVEN

meenten

productie, met dien verstande dat
moniakemissie nu al te groot is. 3'
Er moqt qehandeld worden vanuit
het besef-dat de leefbaarheid in de
Peel al sterk onder druk staat' 4'
Uit oogpunt van dierenwelziin ver-

dienei'dieren substantieel meer
ruimte. 5. In het besef dat vlees-

en zuivelproductie het wereldvoed-

selprobleèm eerder vergroot dan
veimindert, moet de intensieve
veehouderil iuist kleiner worden
in plaats van groter.
RgSio 32: Gemert-Bakel: leidende

over een verhoging van de sociale

f[!

woniitgóti Corporaties willen die

vw@

huurpriisgrens voor nieuwbouwmaximumPriis oPtrekken Yan

SS+

rol duurzaam boeren'
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YEEHOUDERU Gemert-Bakel

wil voortrekkersrol

Duurzaam

platteland
wordt norm
o Gemert-Bakel wil een voortrekkersrol bij duurzame ontwikkeling van het platteland.
o Wethouder Roël Hoppezak op
pad om draagvlak en medewerking agrariërs en Peelgemeenten te krijgen.
o Plan in najaar in de raad.
door Jeroen van Sambeeck
e-mail: i.vsambeeck@ed.nl

beeld wat betreft gezondheid, milieu, dierenwelzijfi, recreatie, finan-

ciën. Wij willen daarin de voortrekkersrol nemen. Eigenlijk hebben we die leidende ról vaí nature. Gemert-Bakel was destijds pi
lot-gemeente voor de Reconstruc-

tie. In

Gemert Bakel liepen we
ook als eerste in het land Ëard aan
tegen de grenzen van het draagvlak in de samenleving voor megastallen."

-

Gemert-BaKel wil
het voortouw nemen bij duurzame ontwikkeling van het platteland. Concreet betekent dit onder
andere dat de gemeente letterlijk
de boer opgaat om tot duurzame
veehouderij te komen en de intensieve veehouderij terug te dringen.
Andere gemeenten in het gebied
GEMERT.BAKEL

we balans ftrssen belangen, bijvoor-

van Venray tot Sint-Antonis wil
Gemert-Bakel mee zien te krijgen.

Wethouder Roël Hoppezak zei dat
gisteren in een persgesprek waarin
hij een nieuw beleid voor platte-

Iandsontwikkeling aankondigde.
Hoe het er precies uit zal zien,
blijkt later dit jaar.

Hoppezak ziet nu dat de politiek
(gemeentelij( provinciaal en nationaal) de intensieve veehouderij

wil aanpakken. Belangrijke deskundigen en rapporten geven volgens
Hoppezak aan dat Gemert-Bakèl
rhet het nieuwe plattelandsbeleid
de juiste richting kiest.
De nieuwe coalitie in Gemert-Bakel (Lokale Realisten en Dorpspartij) dankt zijn macht ook grotendeels aan de veranderende kijk op
megastallen en het platteland. Mogelijke bedreiging van de volksge-

zondheid en mestproblemen bepaalden mede de uitslag van de ge-

meenteraadsverkiezingen van an-

derhalfjaar geleden.

Zeker is dat agrariërs aan strengere
controles en eisen moeten gaan

tie (met CDA) vond de agrarische

voldoen. ,,Duurzaamheid

sector veelal een gewillig oor voor

het aanbrengen van een

is

niet

Bif de vorige Gemert-Bakelse coali-

betere

schaalvergroting. Een beleid van

luchtwasser op een stal maar minder ilieren erin en minder gebruik

vrijheid blijheid, noemt Hoppezak
dat. Hij zegt dat er ruim vierhon-

van antibiotica. We bekiiken wat

derd vergunningen in de gemeente zijn voor intensieve veehouderij. ,,We zijn koploper in, de regio

een bepaald gebied aankan als het
gaat om leefbaarheid. Anders gezegd gaat het niet langer alleen om
innovatie in de intensieve veehouderij maar om het laten aansluiten
van de bedrijfsvoering op dierenwelzijn en uitstoot van mest en andere stoffen."
Als het aan de wethouder van

Ruimte ligg is Gemert-Bakel in

wat betreft mestproductie"
,,Met al dat faciliteren van de,agra-

rische sector' is het voorbij. Dat
kan leiden tot juridische procedures van agrariërs maar die moeten
beseffen dat ze dan procederen te-

gen de opvatting van de maat-

schappij. De wetgeving is nu-nog
zozo de eerste gemeente waar al- niet op peil maar die komt er wel
leen maar duurzaam geprodu- aan. Nieuwe plannen op het platteceerd en antibiotica-vrij vlees van- .land worden hoe dan ook in Gedaan komt. ,,Het gaat niet langer mert-Bakel getoetst aan ons nieu-

om het voorkomen van

excessen

we plan voor plattelands-ontwik-
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Kennisnetwerk
Zoónosen schiet
ztln doel yoo,rb\
Het Brabants Kennisnetwerk Zoónosen speelt de rol
van belangenbehartiger

voor Q-koortspatiënten, in
plaats van verbinder tussen
humaan en veterinair.
door Toon van Hoof

T J
fl
I. I

et Brabants Kennisnetwerk Zoónosen (ziektes
die overdraagbaar zijn van
dieren op mensen) is kritisch op
de geitenhouderij. Voorzitter
Mariet Paes schriift in een opinieartikel (ED z7 september) dat zij
de geitenhouders wil helpen om
het vertrouwen bij de omgeving te
herstellen. Maar dat klinkt uitgerekend uit de mond van deze club
verkeerd en weinig opbouwend.
In datzelfcle artikel trekt zii namelijk de geloofwaardigheid van geitenhouders en hun belangenbehartigers in twijfel.
Paes gelooÍt liet dat geitenhouders geleerd hebben van de Qkoortsepidernie en ook zijn overgegaan tot de spreekwoordelijke orde van de dag. Zíjwilgeitenhouders dwingen, zonder daar een degelijke wetenschappelijke onderbouwing voor te hebben, meer te
doen om elk risico oD een eventuele besmetting te vooikomen. Bijvoorbeeld door betere stallen, betere bedrijfsvoering, veilige vormen
van meswerwerking, verplichte bedrijfsgezondheidsplannen en een
grotere afstand tot burgerwoningen. Bij de ontwikkeling van een
bedrijf zal de ondernemer zijn

nieuwe plannen moeten delen
met zijn buren. De omgeving stelt
de eisen aan de bedrijfsontwikkeling en bepaalt in feite welke omvang en vorm in het betreffende
gebied mogelijk is.
Als dit allemaal niet gebeurt, is
-

het wachten op een volgende uitbraak', aldus Paes. Dergeliike uitlatingen dragen niet bij aan verbeteren van de verhoudingen. Met dit
soort opmerkingen plaatst de voorzitter het kennisnetwerk in een positie die het niet verdient.
Paes

wil

de ontwikkeling

in

de gei-

tenhouderil kunnen sturen. Zíi ver:

geet dat het de ondernemers zijn
die de risico's op besmetting terug-

dringen. Zij vergeet dat het de ondernemers zijn die de maatregelen
nemen op bedrijfsniveau om de
mogelijke besmetting met Qkoorts te verkleinen. Zij vergeet te
zeggen dat ondernemers donders
goed weten dat zij geen perspectief hebben als mensen ziek worden van hun dieren. De activiteiten van het kennisnetwerk dragen
daarmee niet bij aan het terugdringen van risico's. Het is makkelijk
praten en beelden de wereld inslingeren als je aan de vergadertafel altijd gelijk hebt.
Paes suggereert op zijn minst dat
geitenhouders gevoelloze mensen
zijn, want zij zouden niet met de
patiëntenvereniging, gezondheidsorganisaties en gemeenten willen
praten. Daar slaat de voorzitter de
plank mis. Het is haar goed recht
om te pleiten voor een pas op de
plaats in de geitenhouderij. Dat
mag, als daar aanleiding voor is en
uit onderzoek argumenten naar voren komen. Maar wij hebben regelmatig contact gehad met de patiëntenvereniging en steeds volksgezondheid voorop gezet in alle keuzes die we maakten.
Het feit dat de bewindslieden van
Volksgezondheid en Landbouw

op basis van advies van deskundigen de maatregelen voor de geitenhouderij hebben versoepeld, moet
het kennisnetwerk doen beseÍfen
dat grote stappen zijn gezet en er
geen reden meer is om geitenhouders verdacht te maken.
Het Brabants Kennisnetwerk Zoó nosen is in het leven geroepen om
juist de verbinding te leggen tussen de humane gezondheidszorg
(huisartsen), veterinaire gezondheidszorg (dierenartsen) en de
praktijk van de veehouderij. Daar
hechten wij als ZLTO veel waarde
aan. Als voorzitter van dit netwerk
kan Mariet Pàes een belangrijke
verbindende rol spelen in onze
ogen. Maar als zij op de stoel van
belangenbehartiger van één partij
gaat zitten, is het netwerk niet het
middel om te komen tot betere samenwerking.
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Du auteur is ZlTO-bestuurder diergezondheid.

