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MUZIEK
MANNEN MET BAARDEN 

gitaar en zang

Bart van Asten
gitaar en zang

Martijn Kuijten
mandoline en zang

Karel van Bokhoven
bas

Mark Lemmen



TWEE 
PRESENTATOREN 

VEERLE
SLEGERS

FRANK
VAN DEN 
DUNGEN 



DUO 
want is een  

DUBBEL-DOEL-DEBAT

de kijk van 
de politiek 

op de 
leefbaarheid 
daarbuiten 

de argumenten 
van burgers 

voor de 
verbetering 

daarvan  

o.a. daarom nu dit besloten debat met politici 
debat boeren-burgers doen we later  



DE KOPSTUKKEN

VAN DE BRABANTSE

POLITIEK 



TANJA VAN DE VEN-VOGELS 
trotse ondernemer in de groene ruimte

getrouwd en trotse moeder van vier kinderen 



CDA 
altijd in de buurt 

ONS STERKSTE PUNT 

meer realisme, 
minder regels,

meer trots.



HERMEN VREUGDENHIL 

lijsttrekker ChristenUnie-SGP



CU - SGP 
Christelijk en sociaal bewogen

ONS STERKSTE PUNT 

niet tegenover elkaar, 
maar mét elkaar 
werken aan een 

duurzame agrarische sector.



AREND MEIJER
fractievoorzitter D66 in Provinciale Staten  

wordt binnenkort vader 

directeur bij een softwaredienstverlener t.b.v. 180 woningcorporaties.



D66  gaat voor een gezond Brabant, 
waarin we samen werken aan de toekomst.

ONS STERKSTE PUNT 

D66 wil een stevige krimp van de veestapel in Brabant. 
Hoewel wij veel vertrouwen hebben 

in de technologische vooruitgang van de sector, 
gaat dit niet snel en ver genoeg 

om de uitstootproblematiek op te lossen. 
D66 wil snel naar een gezond en schoon Brabant 

en dus minder dieren.



TOM LUDWIG 
secretaris Commissie voor de Milieueffectrapportage 

nummer 2 op de lijst 



GroenLinks 
een groener, gezonder en gas(t)vrijer Brabant’ 

ONS STERKSTE PUNT 

De industriële veehouderij in Brabant wordt afgebouwd 
door koppeling van een sluitend systeem van dierenproductierechten 

aan provinciale compartimentering, grondgebondenheid, een 
saneringsfonds en consequente handhaving. 

De veestapel in Brabant wordt fors verkleind 
door het intrekken van milieuvergunningen en door eigen provinciale 
regelgeving die de Wet Programmatische Aanpak Stikstof overstijgt.



PATRICIA BUIS-IVEN
Melkveehoudster  - Raadslid Gemeente Someren  - 100% Human 



Lokaal Brabant
is een koepel van lokale partijen 

ONS STERKSTE PUNT 

met realisme besluiten uitvoeren ! 



WIM VAN OVERVELD
vanaf 1977 in de politiek, 13 jaar wethouder, 4 jaar in Provinciale Staten

bestuurder in verenigingsleven - voorzitter voedselbanken Brabant/Zeeland



Ouderen Appèl- Hart voor Brabant   
met menselijke maat, recht uit het hart  

ONS STERKSTE PUNT 

laat de boer zijn vak uitoefenen, 
zonder overbodige regelgeving

megastallen horen thuis op bedrijventerreinen



MARTIJN DE KORT
vice-fractievoorzitter PvdA Brabant, 

woordvoerder landbouw, werk, jacht en energie



PvdA
zeker zijn van een sterk, sociaal en gezond Brabant!

ONS STERKSTE PUNT 

Het in Brabant produceren van zoveel mogelijk vlees 
tegen een zo laag mogelijke prijs voor de wereldmarkt 

is wat de PvdA betreft een doodlopende weg

Een forse vermindering van de veestapel in Brabant is noodzakelijk. 

Boeren die overblijven dienen zoveel als mogelijk grondgebonden 
(bij voorkeur biologisch) te werken, zo sluiten we kringlopen 

en maken we de veehouderij minder belastend voor de omgeving.



Anne-Miep Vlasveld 
combineert een baan met moederschap en vrijwilligerswerk  
maakt zich sterk voor de overstap naar plantaardig voedsel 



De Partij voor de Dieren is het donkergroene anker in de provinciale 
politiek; we kiezen voor het belang van de meest kwetsbare, van welke 

soort dan ook, als vertrekpunt van denken."

ONS STERKSTE PUNT 

De provincie maakt een duidelijk stappenplan om te zorgen voor een snelle 
omschakeling naar een diervriendelijke en duurzame landbouw. 

Het aantal gehouden dieren wordt met minstens 70% verlaagd 
en de provinciale prioriteiten worden verlegd van intensieve landbouw naar 

regionale, grondgebonden, plantaardige en biologische landbouw. 



MAARTEN EVERLING 
was: woordvoerder landbouw 

is nu: fractievoorzitter en lijsttrekker



SP 
sociaal, duurzaam en rechtvaardig.

ONS STERKSTE PUNT 

forse vermindering van de veestapel



WALTER MANDERS 
ondernemer     



VVD 
Partij voor Doeners  

ONS STERKSTE PUNT 

de VVD ondersteunt nog steeds 
de maatregelen van Provinciale Staten van juli 2017 voor 

de versnelling van de transitie van de veehouderij 



WIE NIET ? 

50-Plus, Senioren, Denk, Code-Oranje, FvD, PVV 

OPVALLEND 

PVV
“onderwerp interesseert ons niet” .



DE LEDEN 

VAN DE 

GROENE GRAND JURY

alle kleuren uit onze 
achterban  



Theo Bouwman

Jos van de Sande

Bert Brunninkhuis

Herman van Bekkem

Ignas van Bebber

Jinke Hesterman

Leo Lamers

Wim Verbruggen

- RvA van BMF

- Oud-GGD

- Q-uestion

- Greenpeace

- Artsenforum

- Max 5 Odeur

- Auteur

- Burgerbeweging



DE SPELREGELS
debat in twee helften 

met elk 4 onderwerpen

verlenging: derde helft
vraag de experts en politici 
zélf het hemd van het lijf 



RECEPT BIJ ELK ONDERWERP 

EXPERT

1 kleine kennisquiz
2 hoe zit het 
3 ja-nee stelling

POLITIEK 

1 keuze:  JA of NEE 

2 debat 2 tegenpolen

3 reactie expert 



Theo

Bouwman

1 DE LEEFOMGEVING 

voorzitter van de ‘ledenraad’ (Raad van Aangeslotenen) van de BMF. 
meer dan 100 regionale natuur-, landschaps- en milieuorganisaties. 

oud-Statenlid in Brabant en oud-lid Europees Parlement. 
publicist met boeken over mobiliteit, arbeid en milieu.



WAAR DRAAIT HET OM ?

• de kwaliteit van de leefomgeving 
en milieu staat onder grote druk. 

• de biodiversiteit is afgenomen, 
zeker in agrarische gebieden. 

• Brabant in Zicht: de vitaliteit van 
de bodem is zwaar onder de maat. 

• Oorzaken: vermesting, verzuring, 
inklinking, verdroging, etc.                                          



KENNIS VAN ZAKEN ?

boerenlandvogelindicator: 

monitoring van 27 soorten vogels

sinds 1990 daling met 30% 

Kunt u mij er een paar soorten noemen die  

1 vooruit zijn gegaan? 

2 gelijk zijn gebleven? 

3 achteruit zijn gegaan?



AFNAME VOGELS – TOENAME MEST



343 miljoen 

kilo 

stikstof verlies 

aan

bodem (water) en lucht!

HET STIKSTOF

LEK



GEVOLGEN

veranderde gewaskeuze 

bestrijdingsmiddelen  

mechanisering   

schaalvergroting    

intensief maaien 

verdwijnen houtwallen

verkleining broedgebied

verslechtering voedselsituatie 

minder nestgelegenheid 

minder kuikenoverleving 

OORZAKEN



HET STREEFDOEL

een vitale bodem 

als basis 

voor biodiversiteit 

én 

als basis 

voor landbouw  



1 DE JA-NEE STELLING

herstel van de vitaliteit van de bodem en van 
de biodiversiteit kan alleen door een forse 
koerswijziging van onze landbouw: 
- minder mest, 
- minder dieren, 
- overgang naar grondgebonden landbouw,

kringlooplandbouw, biologische landbouw, 
natuurbeheer landbouw, e.d. 

- én hogere prijzen. 



Jos

van de Sande

2 ZOONOSEN 

voormalig hoofd infectieziektebestrijding / regiodirecteur GGD Hart voor Brabant 
adviseur GGD Nederland

medisch adviseur Q-uestion



Schaijk 11-7-2009

(foto’s: Marco van den Broek)



Schaijk 11-7-2009



Meldingen:
171 



Meldingen:
1000 



Meldingen:
2145





KENNIS VAN ZAKEN?  1

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op 
mensen kunnen worden overgebracht

• De Coxiella Burnetiï (Q-koortsbacterie) is 
door de vaccinatie van de melkgeiten en 
melkschapen praktisch uit Nederland 
verdwenen?   Ja / Nee



KENNIS VAN ZAKEN?  2

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op 
mensen kunnen worden overgebracht

• De Coxiella Burnetiï (Q-koortsbacterie) is door 
de vaccinatie van de melkgeiten en 
melkschapen praktisch uit Nederland 
verdwenen?   Ja / Nee

• Daardoor / ondanks dat…… is het risico voor 
mensen om nu in Nederland nog Q-koorts te 
krijgen verwaarloosbaar klein.             Ja / Nee



Elke sector eigen problemen 
t.a.v. Volksgezondheid

• Pluimveehouderij: Influenza, Salmonella, Campylobacter,

• Varkenshouderij: geuroverlast, MRSA, Hepatitis E

• Kalverhouderij: antibioticagebruik

• Melkveehouderij: secundair fijnstof 

• Geitenhouderij: longontstekingen +, Q-koorts, listeriose, CL

• Nertsenfokkerij: geuroverlast, influenza, listeriose

• Kalkoenhouderij: antibioticagebruik, 

• Paardenhouderij: toezicht beperk (in potentie: West-Nile virus)



KENNIS VAN ZAKEN?  3

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op 
mensen kunnen worden overgebracht

• Hoe worden zoönosen van dieren op 
mensen overgebracht ?



Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op 
mensen kunnen worden overgebracht

• Direct contact met dieren 

• Door voedsel

• Door de lucht 

• Contact met feces van dieren 

• Door oppervlaktewater (zwemwater) 

• Door een vector (knutje, mug, vlo etc.) 

• Door een beet



Vee-gerelateerde zoönosen 

Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij!

79.000
57 † †

30.000
33 † †

Gemiddeld 2016/2017

Via voedsel

R.I.V.M. 2018



Domesticatie huisdieren

Zoönosen zijn zo oud als de mensheid….maar!!



Recente uitbraken dierziekten 
• 1992, 1997/1998 Klassieke Varkens Pest (in ‘97/’98: 12 miljoen varkens † †)

• 2001 MKZ (1991 was vaccinatie afgeschaft) (2007 GB, niet NL)

• 2003 Vogelpest H7N7 †  1 ;  89 mensen positief (30,7 milj. pluimvee/eenden † †)

• 2006 Vogelpest Voorthuizen LP 

• 2006-2008 Blauwtong m.n.onder schapen (knut; nu inenten)

• 1994-2009 BSE in Engeland (prion, beendermeel) † † † 167 GB + 46 (3 NL)

• 2007-2010 Q-koorts  † † 30 + 45, ruim 400 mensen met chronische Q-koorts

• 2010 Vogelpest (1x LP), 2011 (5x LP), 2012 (2xLP) 2013 (1xLP) 

• 2011 EHEC in Duitsland (855 HUS, 53 † †, in Ned. 5 HUS-patiënten)

• 2011-2012 Schmallenbergvirus (knut)

• 2014 Vogelpest H5N8 hoogpathogeen (> mens: milde griep)

• 2015 Vogelpest  Barneveld (LP),  aan Duitse grens H5N8!

• 2016 Vogelpest 9 locaties H5N8 en H5N1 (Kamperveen 6 bedr., Stolwijk)

• 2017 maart bij hobbyhouder en wilde vogels, in april ophokplicht afgeschaft

• 2017 (13/10/’17) Sint Philipsland (Tholen) milde H5 … bedrijf geruimd

• 2018 (26/2/’18) Oldekerk H5N6 (Azië hum.!) 36.000 kippen geruimd, 10 km-zone



Voldoende bewijs over risico’s

RIVM 2010

Maart 2014



Aantal dieren / mensen en 
onderlinge afstanden !!!

• Spelen altijd een rol !   In hoeverre is dit een risico?

• Tijdens een dierziektecrisis is bewijs te leveren !

• We lossen de crisis op met een maatregel

• De maatregel lost het probleem op                                                    
in déze situatie, voor déze ziekte. 

• Het bewijs van het risico gaat daarbij verloren, en …

• micro-organismen passen zich aan aan nieuwe situatie

• Dus: gezond verstand > >
Voorzorgprincipe !



Cholera-epidemie 1832, 1855, 1866 





Huidige wetgeving onvoldoende !



2 DE JA-NEE STELLING

bij invoering van het voorzorgprincipe 
moet in de directe omgeving van bevolking 

de veestapel stevig krimpen

gaat u zich de komende periode 
hard maken om het voorzorgprincipe 

op te nemen in de regelgeving? 



Bert

Brunninkhuis

3 EEN UITBRAAK 

Q-koortspatiënt
voorzitter Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts



WAAR DRAAIT HET OM ?

Q-koortsuitbraak en epidemie 

had catastrofale gevolgen: 

tal van doden en chronisch zieken

- zieken en nabestaanden zijn in steek gelaten

- de geitenboeren zijn in 2010 schadeloos gesteld

- de slachtoffers tot op heden niet



KENNIS VAN ZAKEN ?

1 
In welk jaar brak de Q-koorts uit?

2
Hoe lang duurde deze epidemie?

3
Hoeveel doden zijn er gevallen? 

Hoeveel chronisch zieken?



ACTUELE 

ONTWIKKELINGEN

Binnenkort screening van 50.000 burgers die  risico lopen

Binnenkort Tweede Kamerdebat over bestaande situatie: 

slachtoffers staan anno 2019 nog steeds in de kou 

In 2019 hoger beroep tegen uitspraak Haagse rechtbank



3 DE JA-NEE STELLING

Gezondheid van bewoners moet voorop staan, 
in woorden én in daden, 

daarom geitenstop 
totdat de oorzaak duidelijk is van de 
verhoogde kans op longontsteking 

rond geitenstallen



Herman

van Bekkem

4 DE VEESTAPEL 

landbouw expert en campagnestrateeg  Greenpeace 
Campagneleider Landbouw Greenpeace Nederland

vóór een ommezwaai naar een ecologisch voedselsysteem met minder dieren.





WAAR DRAAIT HET OM ?

ommezwaai van vee-industrie 
naar een ecologisch voedselsysteem met minder dieren.

STOP OP 

rampzalige klimaatverandering 

verlies van biodiversiteit 

BOUWEN AAN 

gezond voedselsysteem met
gezond voedsel voor iedereen, 

een echt sociaal economisch 
toekomstperspectief voor boeren



KENNIS VAN ZAKEN ?

1
In het jaar 2000 waren er in Nederland 97.390 
boerenbedrijven, hoeveel zijn er nog over in 2018?

2

Nederland heeft nu 11,8 miljoen varkens, verdeeld 
over 4300 varkensboeren. Hoeveel daarvan zijn er 
volgens Rabobank nog over in 2030 ?  

3
In 2016 at een Nederlander 76,8 kg vlees per jaar. 
Hoeveel vlees kunnen wereldburgers nog eten in 
2050 om de afgesproken klimaatdoelen te halen? 



PBL, 2018. Balans van de leefomgeving

12% van alle broeikasgas emissies in Nederland is 

afkomstig uit de vee-industrie

‘Parijs’ = 95% van de uitstoot in 1990

http://www.pbl.nl/publicaties/balans-van-de-leefomgeving-2018


• 2000: 97.390 boerenbedrijven, in 2018 53.860

• Boeren benen schaalvergroting en intensivering niet bij

• +80% wil verduurzamen     +/- 40% onder de armoede grens



4 DE JA-NEE STELLING

de provincie moet de ommezwaai in gang zetten 
naar een ecologische veehouderij 

met minder dieren 

maar de provincie moet tegelijk 
goed voor natuur en landschap 

en voor de boeren zorgen
om het platteland leefbaar te houden.



PAUZE

dat had ik zo 
nooit gezegd 

hij sloeg de 
spijker wél op 

zijn kop



Ignas

van Bebber

5 FIJN STOF 

Artsenforum Gezondheid, Natuur & Milieu



Artsenforum Gezondheid, Natuur & Milieu

• Gezondheid; breed begrip

• Holistische visie



FIJNSTOF 
En andere Stof 
Stof tot nadenken





Ammoniak en Secundaire Fijnstof (PM2.5)

50 % reductie van de agrarische 
ammoniakuitstoot  leidt jaarlijks tot 
200.000 minder doden in 59 landen. 
(Pozzer 2017 atmos chem discuss)



Ammoniak en Secundaire Fijnstof (PM2.5)

Toename PM 2.5 per 10 µg/m3

• Algehele sterfte        4 % 

• Cardiale sterfte         6 % 

• Pulmonale sterfte     8 % 

Pope 2002, 2009, 2011

Longkanker 

2 subtypen

Verhouding   1,3







Stelling  /  Opinie debat
Wetende dat :

We de wereld niet voeden …..

De Agrarische export …..

We zijn doorgeschoten …..

Advies gezondheidsraad (NH3) , Europees Hof (N2) , Openbaar Ministerie ……

De Monetaire milieuschade …..

Wilt u zich daarom inzetten om op korte termijn 
de problemen rond veehouderij en gezondheid 

- holistisch te analyseren

- fundamenteel basale oplossing en beleid

- dat beleid uit te voeren èn te handhaven



Jinke

Hesterman

6 EMISSIE-EISEN 

30 jaar op platteland - 130 meter van een pluimveebedrijf
deelnemer aan de evaluatie Wet Geurhinder Veehouderij. 
Werkgroep max 5 odeur                          www.max5odeur.nl

http://www.max5odeur.nl/


WAAR DRAAIT HET OM ?

Politiek heeft in 2006 een grote vergissing begaan door 
op het platteland meer stank toe te staan dan 5 odeur. 

- men wist dat hierdoor het woon- en leefklimaat
zou worden aangetast. 

- een geurbelasting van 14 Ou/m3 werd toen al 
gekwalificeerd als 'tamelijk slecht' tot 'slecht'.



KENNIS VAN ZAKEN ?

• Welke vier partijen zijn verantwoordelijk voor die 
normstelling in de Wet geurhinder en veehouderij? 

• Wie zei: 
Alle woningen in het buitengebied moeten per 
wet bedrijfswoning worden.

• Wie zei: 
Wat is stank? Dat is maar net wat je neus 
waarneemt. Het is maar net waar je vandaan 
komt en wat je gewend bent.



WAT GEBEURT ER ALS BOEREN WETTEN MAKEN VOOR BOEREN?

dan krijg je een wettelijk vastgelegde leugen 

de wet: omwonenden worden beschermd  tegen 
onaanvaardbare geurhinder.

feitelijk: wet geeft extra ruimte voor veehouders 
om uit te breiden en stank te produceren 

groot verschil met beschermingsniveau industrie.



andere tekorten in deze wet:

- geen berekening van cumulatie 
- mestopslag, mestoverslag e.d. worden niet meegeteld 



BBT

Best Beschikbare Technieken 
bieden 

geen enkele 
garantie 

zie luchtwassers



de 50/50 

regeling 

+

beleidsvrijheid 

voor de 

gemeenten 

schaal-

vergroting

+

overbelasting

omwonenden



6 DE JA-NEE STELLING

de provincie moet  
in de verordening ruimte 

de veilige 250 meter afstand
- de norm van de GGD -

invoeren voor álle geurgevoelige objecten 
in álle gemeenten 



Leo 

Lamers

7 MEST 

adviseur veehouderijbeleid 
auteur van 

Het grote groene misverstand 
De kool de geit en het Nederlandse mestbeleid.



WAAR DRAAIT HET OM ?

politieke moed nodig: 
- mest verwerken werkt niet, 
- forse krimp van de veestapel nodig:
- niet meer stront dan grond.

politiek
wensdenken 

mestverwerking

jarenlang uitstel 
krimp van de 

veestapel



KENNIS VAN ZAKEN ?

1
Hoeveel procent van de Brabantse mestproductie 

past niet op de Brabantse landbouwgrond?
2

Gelooft u JA of NEE nog in mestverwerking als oplossing?
3

Hoeveel procent krimp van de Brabantse veestapel 
is nodig om te komen tot “Niet meer stront dan grond”. 



het mestoverschot  





60% krimp levert evenveel stront als grond   



7 DE JA-NEE STELLING

gaat u zich inzetten om, 
- als Den Haag en Brussel niet willen meewerken -

in Brabant zelf te stoppen met mestverwerking 
en de mestproductie / veestapel 

met 60%  te krimpen 
tot écht duurzame grondgebonden veehouderij?

niet meer stront dan grond?



Wim

Verbruggen

8 ZEGGENSCHAP 

burger in het Land van Cuijk.                                          woont al levenslang in klein dorp.
heeft groei van aantal varkens, kippen en koeien zelf ervaren 

ervarings-deskundige in stankoverlast en intimidatie.
ook ervaring in de veehouderij – heeft melkdiploma.



WAAR DRAAIT HET OM ?

burger in een gebied met véél stallen, véél vee  
en dus véél druk op het woon- en leefklimaat 

omgeving is al jaren overbelast met stank.
stankoverlast melden bij gemeente – provincie 

levert geen verbetering op

integendeel: 
de regelgeving wordt telkens opgerekt



KENNIS VAN ZAKEN ?

1

Hoe kan een burger een milieuvergunning- en bouwaanvraag inzien?

a via de website

b door een bezoekje

c of door een email service
2

Stel: Er staat een burgerwoning bij een kippenbedrijf.

Het bedrijf heeft een geldige omgevingsvergunning

en produceert een bovenwettelijk dosis stank.

Op welke manier kan het bevoegd gezag dat bedrijf minder laten stinken?



UIT DE PRAKTIJK

de veestapel is gegroeid



UIT DE PRAKTIJK

de stankoverlast is toegenomen  



UIT DE PRAKTIJK

het houdt niet op



UIT DE PRAKTIJK

het kan anders 



UIT DE PRAKTIJK

het kan anders 



UIT DE PRAKTIJK

vrijkaartje voor de veehouderij 

Rechten



UIT DE PRAKTIJK

vrijkaartje voor de veehouderij 

Rechten



8 DE JA-NEE STELLING

U gaat dadelijk, als statenlid,  
de klachten serieus nemen die binnenkomen via 

www.milieuklachtenlijn.nl

én 
U gaat zich inspannen voor een regeling waarmee 

het recht op verontreiniging vervalt 
voor veehouderijen.

http://www.milieuklachtenlijn.nl/


TENSLOTTE

HET 
HANDVEST 

BURGERRECHTEN  

10 stellingen    10 partijen 



burgers op het platteland hebben recht op 

1 

gezondheid als doorslaggevend criterium

in ruimtelijk beleid

D66 

gas er op!   geen getreuzel



burgers op het platteland hebben recht op 

2

herstel van de kwaliteit 

van lucht, bodem en water 

PvdA 

zonder bodempaspoort geen grond



burgers op het platteland hebben recht op 

3

continu-monitoring en 

directe attendering bij zoönose-risico.

PvdD 

In de RO bouw je risico’s in, 

dus kunnen die er ook uit!



burgers op het platteland hebben recht op 

4

directe en adequate maatregelen 

bij uitbraak van een zoönose.

GroenLinks 

Omgevingsdiensten saneren?



burgers op het platteland hebben recht op 

5

liefst lokale circulaire veehouderij, 
in balans met behoeften van bodem en bevolking

Lokaal Brabant (uiteraard) 
doe u naam eer aan! 



burgers op het platteland hebben recht op 

6 

substantiële krimp van de veestapel

te beginnen in dichtbevolkte veedichte gebieden. 

SP 

als je iets heet wast krimpt het 

geldt ook voor saneren.



burgers op het platteland hebben recht op 

7

veilige afstanden 

tussen veehouderijbedrijven en burgerwoningen. 

CDA 

de Oekraïne lijkt me een veilige afstand



burgers op het platteland hebben recht op 

8

strengere emissie-eisen 

bij grotere vee-dichtheid en vee-nabijheid 

VVD 

het heet niet voor niets STIK-stof



burgers op het platteland hebben recht op 

9

dialoog vanaf het begin 

bij initiatieven in de directe leefomgeving

Ouderen Appel - Hart voor Brabant

dialoog, verleden tijd van dia-liegen?



burgers op het platteland hebben recht op 

10

lik-op-stuk handhaving 

bij fraude en overschrijding van normen. 

CU - SGP

gewoon boeven pakken - toch?



burgers op het platteland hebben recht op

1     gezondheid als doorslaggevend criterium in ruimtelijk beleid,

2     herstel van de kwaliteit van lucht, bodem en water, 

3     continu-monitoring en directe attendering bij zoönose-risico,

4     directe en adequate maatregelen bij uitbraak van een zoönose, 

5     liefst lokale circulaire veehouderij, 

in balans met behoeften van bodem en bevolking,  

6     substantiële krimp van de veestapel, 

te beginnen in dichtbevolkte veedichte gebieden,

7    veilige afstanden tussen veehouderijbedrijven en burgerwoningen, 

8    strengere emissie-eisen bij grotere vee-dichtheid en vee-nabijheid,  

9    dialoog vanaf het begin bij initiatieven in de directe leefomgeving,

10   lik-op-stuk handhaving bij fraude en overschrijding van normen.   

burgers op het platteland hebben recht op



MANNEN MET BAARDEN

BRABANT

ga wandelen, ga fietsen, ga Brabant maar rond.

t’is hier a-dem-benemend, maar ‘t stinkt hier naar stront.

geniet van ‘t landschap en al wat er staat.

overal stallen, steen, damwand en plaat.



de lucht wordt gewassen, de grond is verpest
het draait om de export, hier dumpen ze mest.
de Peel en de Kempen en de Meijerij,
ik word doodziek van Brabant en z’n veehouderij.

het raam moet dicht, want de wind is gedraaid.
die wasser staat uit, geen haan die-er-naar kraait  
nee, het is nie te harden; nee, echt nie gezond,
maar we zijn hier in Brabant, dus ‘t stinkt hier naar stront.



de bank en de boeren zijn hier de baas.

nee hier wordt echt niemand, nee niks nie gespaard.

hiernaast wordt het mega, ze bouwen maar door,

want hij houdt zo van beesten; ja, daar doet hij het voor.

het raam moet dicht, want de wind is gedraaid.

ge wordt bedonderd, ge wordt hier genaaid.

nee, het is nie te harden; nee echt nie gezond,

maar we zijn hier in Brabant, dus ‘t stinkt hier naar stront.



maar straks gaan we stemmen: de koers wordt verzet. 
geen business of bank die ons dit belet.
we maken schoon schip voor de nieuwe boerderij
de dieren naar buiten en koeien in de wei

het raam kan weer open, dus geniet van de nacht.
het leven is hier toch precies wat ik dacht.
het gras is hier groener en de lucht is gezond. 
en we leven hier beter van onze Brabantse grond.
ja, we leven hier beter van Brabantse grond.



DE 
DERDE
HELFT



nou moet je 
me toch eens 

vertellen… 
daar kun je 
echt van op 

aan… 
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