Ledenbrief Stopdestank Deurne
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu
Nummer 53
juli 2016

Brabanders lopen gezondheidsrisico’s door intensieve veehouderij
Dat is de conclusie uit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het effect van
veehouderijen op de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen. WETENSCHAPPERS
CONSTATEREN MEER LONGONTSTEKING, VERMINDERDE LONGINHOUD EN PIEPENDE
ADEMHALING. Oorzaak is vooral de uitstoot van fijn stof en ammoniak. Deze uitstoot veroorzaakt
niet alleen gezondheidsschade op het platteland maar ook in steden tientallen kilometers verder.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 14 juli jl. was er in Nobis in Asten een druk bezochte informatiebijeenkomst. De
wetenschappers legden uit hoe ze te werk waren gegaan en wat de uitkomsten van hun onderzoeken
waren. Ook beantwoordden ze vragen van aanwezigen. Eén van de conclusies: de levensverwachting
van inwoners in de buurt van veel veehouderijen is een half jaar korter dan elders.
Verslag Omroep Brabant: http://bit.ly/29zSg5o
Politiek aan zet
Wetenschappers gaan niet over oplossingen; dat is de taak van de politiek. Zij moeten beleid maken
om de volksgezondheid te beschermen. Dat betekent zorgen voor schone lucht, schoon water en
schone grond maar ook voorkomen dat er mensen ziek worden door de veehouderij.

Spreek uw volksvertegenwoordigers aan
www.meerveestopermee.petities.nl
www.minder-beesten.nl
"Brochure VGO resultaten" klik hier
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NIET ALLEEN VERVUILDE LUCHT
Heel veel dieren dicht op elkaar vergroot de kans op uitbraak van infectieziekten. Zoönosen zijn
infectieziekten van dieren die ook mensen kunnen besmetten. De Q-koorts is een afschrikwekkend
voorbeeld. Artsen maken zich grote zorgen.

Alarmerend rapport

Invloed landbouw op luchtkwaliteit
De luchtvervuiling door industrie en verkeer is teruggebracht. De invloed
van de landbouw op luchtkwaliteit is echter toegenomen.
Een groot deel van het fijn stof wordt beïnvloed door ammoniakemissie uit
de landbouw. Ammoniak reageert in de lucht met stikstofoxiden uit
verkeer en industrie, waarbij stofdeeltjes worden gevormd die zich over
honderden kilometers verplaatsen.
In Nederlandse steden maakt dit zogenoemde secundaire fijn stof ruim 60
procent van de fijnstofconcentratie uit. In Europa wordt daardoor meer
dan de helft van de vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging
beïnvloed door ammoniakuitstoot uit de landbouw.
Uit: Wetenschappelijk evaluatierapport ‘Towards Cleaner Air’

Veehouderij heeft wettelijk recht op vervuiling

De wereld op zijn kop
Milieuwetten die de uitstoot van schadelijke stoffen door industrie en verkeer regelen, zijn streng.
Ook het anti-rookbeleid in Nederland is streng. Niet om rokers te betuttelen maar om de gezondheid
van niet-rokers te beschermen. Hoe anders is het gesteld met de regelgeving over uitstoot door
veehouderijen.
Denken vanuit het bedrijf; niet vanuit volksgezondheid
Wonen in een gebied met veel
veehouderijen is ongezond. De
levensverwachting is daar door
luchtverontreiniging een half
jaar minder dan elders. Volgens
Dick Heederik, een van de
wetenschappers van het VOGonderzoek, gaat de wetgeving uit
van de bedrijven (hoeveel mag
een bedrijf uitstoten) en niet van
de bescherming van burgers. Op
plaatsen waar veel bedrijven bij
elkaar staan, betekent dat
overbelasting door stank en fijn stof. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.

Het recht op vervuiling door veehouderijen is wettelijk geregeld;
het recht op een gezonde leefomgeving op het platteland niet.
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Brabants Platform ‘Minder beesten’ wil minder beesten

Zes miljoen varkens in Brabant
Brabant is de meest veedichte regio van Europa. Hieronder een overzicht van het aantal varkens
per gemeente in 2015. Brabant telt zo’n 2,5 miljoen inwoners. Er wonen in totaal ongeveer 6
miljoen varkens.
Deurne
Voor Deurne zijn dat er 376.386 op 31.833 inwoners.
Dat is meer dan 10 varkens per inwoner. En dan
hebben we het nog niet over de 1,2 miljoen stuks
pluimvee; over de koeien, de vleeskalveren, de
geiten, de schapen, de nertsen en de konijnen. Stop
de waanzin!
Petitie nu ruim 3.300 keer ondertekend
Stopdestank is lid van het Brabants Platform ‘Minder
Beesten’. Dit platform eist een onmiddellijke stop op
de groei van het aantal dieren in de intensieve veehouderij in heel Brabant. Het Platform Minder
Beesten vraagt iedereen de actie voor minder beesten te steunen door de petitie te ondertekenen. Er
zijn nu bijna 4000 handtekeningen verzameld (petitie en flyers). We hopen dat de komende maanden
nog duizenden burgers zullen tekenen. Intensieve veehouderij brengt schade toe aan onze
gezondheid. Op het platteland én in de steden. Elk mens heeft recht op schone lucht, zuiver water en
een gezonde bodem. Alle mensen; ook zij die na ons komen.

Stop de waanzin
Teken de petitie
www.meerveestopermee.petities.nl
3

Meerderheid volksvertegenwoordigers provincie wil geen stop op de groei van de veestapel

Op welke partij hebt u gestemd?
Brabant heeft een gigantisch mestoverschot. Jaarlijks wordt 3 miljoen ton
(40%) van het overschot illegaal uitgereden. Gedeputeerde Staten wil nieuw
mestbeleid ontwikkelen. Op vrijdag 24 juni jl. stond dit beleid op de agenda
van de vergadering van Provinciale Staten. Er werden geen beslissingen
genomen. Dat gebeurt pas in het najaar.

Gedeputeerde Landbouw
Annemarie Spierings

Stop op de groei van de veestapel?
Gedeputeerde Staten stuurde een brief aan Provinciale Staten, de gekozen
volksvertegenwoordigers van Brabant. Daarin staat dat GS ‘in regio’s met een
hoge veedichtheid waar nodig (???) wil borgen dat de veestapel niet verder
toeneemt’. Stop op de groei van de veestapel en misschien op termijn enige
krimp, noemt GS als mogelijkheid. Niet alle partijen zijn daar blij mee.

Spreek uw volksvergenwoordigers aan
VVD, CDA, PVV, CU/SGP en 50PLUS (samen 29 zetels) willen alleen een stop in de meest veedichte
gebieden als de intensieve veehouderij in andere delen van Brabant mag groeien. Ze willen het
mestoverschot oplossen door de bouw van mestfabrieken. De fracties van PvdA, GroenLinks, Partij
voor de Dieren, SP en Lokaal Brabant (samen 20 zetels) willen een stop op de intensieve veehouderij
in héél Brabant en geen grootschalige mestverwerking. D’66 (6 zetels) twijfelt.
Als u het niet eens bent met het standpunt van de partij waarop u hebt gestemd,
spreek dan de statenleden van die partij aan.
http://bit.ly/29xhQrZ
In verband met VGO-onderzoek

Nieuwsuur maakte opnames in buitengebied van Deurne
Naar aanleiding van de resultaten van het gezondheidsonderzoek maakte Nieuwsuur op woensdag 29 juni jl.
opnames in het buitengebied van Deurne. De redactie
vroeg Stopdestank om mee te werken aan de opnames. Ze
zochten een geschikte locatie in het buitengebied om te
filmen, omwonenden van veehouderijen die hun verhaal
wilden vertellen en iemand vanuit de milieu-beweging om
te interviewen.
Keuze genoeg
Het is niet moeilijk om in Deurne een plek te vinden waar
veel grote veehouderijen staan. We spraken af op de
Veghelsedijk. Er waren twaalf mensen uit Deurne aanwezig.
Geert Verstegen, bestuurslid van Milieuvereniging Land van
Cuijk, deed het interview. Ook een per fiets toegesnelde
agrariër mocht voor de camera zijn woordje doen. Na afloop
werden oud GGD-arts Jos van de Sande en hoogleraar Dick
Hederik geïnterviewd.
Uitzending gemist? http://bit.ly/29yEYXP
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Wet dierenaantallen naar de 2e Kamer

Stop op groei aantal dieren in Brabant?
Gedeputeerde Staten van Brabant willen in bepaalde delen van Brabant een stop op de groei van
het aantal varkens, kippen en koeien. Bedoeling is om gebieden aan te wijzen waar het aantal dieren
niet meer mag groeien. Dat betekent niet dat bedrijven daar niet mogen uitbreiden maar in totaliteit
mag er in het aangewezen gebied geen sprake zijn van toename. Om dit
te kunnen realiseren moet de 2e Kamer eerst de ‘Wet Dierenaantallen’
aannemen.
Verkiezingsuitslag 2e Kamerverkiezingen 2017 van groot belang’
De regering in Den Haag is van plan om per 1 januari 2018 de dierrechten
af te schaffen. Dat betekent dat de overheid dan geen grenzen meer stelt
aan het aantal dieren per bedrijf. De enige voorwaarde is dat het
mestoverschot ‘netjes’ verwerkt wordt. Door de ‘Wet Dierenaantallen’ aan te nemen, kan de 2e Kamer
daar een stokje voor steken. Maar… die wet wordt waarschijnlijk pas
na de 2e Kamerverkiezingen van 18 maart 2017 behandeld. Of de
provincie een stop op de groei van het aantal dieren kan realiseren,
hangt dus af van het stemgedrag van de Nederlanders!
Meerderheid Brabantse volksvertegenwoordigers TEGEN een stop
op de dierenaantallen
In de vergadering van Provinciale Staten van 18 juli jl. werd duidelijk
dat de meerderheid van de Brabantse volks-vertegenwoordigers niks voelt voor een stop op de groei
van het aantal dieren. Hieronder de standpunten van de Brabantse partijen. Wellicht hebt u er iets aan
als u volgend jaar gaat stemmen voor de 2e Kamer.
Provinciale Staten van Brabant telt 55 volksvertegenwoordigers,
verdeeld over 11 partijen
Vóór een stop zijn:
SP (9 leden); PvdA (4 leden); GroenLinks ( 4 leden); Partij v.d. Dieren (2 leden); Lokaal Brabant (1 lid)
Tégen een stop zijn:
VVD (10 leden); CDA (9 leden); PVV (7 leden); 50+ (2 leden); ChristenUnie/SGP (1 lid)
Onbekend (twijfel):
D66 (6 leden)
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Ook wetenschappers en artsen ondertekenen petitie
De meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voelt niks voor een stop op het aantal dieren.
Ze willen ontwikkelruimte (groeimogelijkheden) blijven bieden aan de grootschalige veehouderij.
Brabants Platform Minder Beesten is een petitie gestart.
Reacties
De petitie kunt u online ondertekenen of
via een pamflet. Inmiddels hebben we zo’n
3.400
handtekeningen
verzameld.
Opvallend is dat een groot aantal
ondertekenaars niet willen dat hun naam
gepubliceerd wordt. Dit maakt duidelijk
hoe groot de sociale problematiek is op
het platteland.
Wetenschappers
Niet alleen bezorgde burgers hebben de
petitie ondertekend, ook professoren en
andere wetenschappers zetten hun
handtekening, evenals een aantal
huisartsen, dierenartsen en specialisten.

U kunt de petitie tekenen op
www.meerveestopermee.petities.nl
of download onderstaande flyer, druk hem af, vul hem in en stuur op
of maak een scan en mail deze naar minderbeesten@gmail.com
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