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UITNODIGING 

NATIONAAL DEBAT VOLKSGEZONDHEID EN VEEHOUDERIJ 
IN DEURNE 

 

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het 
Nationaal Burgerplatform (betere gezondheid door minder vee) een Nationaal Debat. 

Met medewerking van bezorgde artsen en staatssecretaris van landbouw Martijn v. Dam. 
 

 

Programma 
Voor de pauze 
- De artsen Mariken Ruiter, auteur van het rapport “Volksgezondheid en Veehouderij” en Ignas van Bebber, 
namens het “Netwerk Gezondheid Natuur en Milieu” houden een korte presentatie over de relatie tussen vee-
houderij en volksgezondheid. 
- Staatssecretaris Martijn van Dam geeft uitleg over een belangrijk wetsontwerp dat de regering binnenkort 
naar de 2e Kamer stuurt. 
- Gelegenheid tot vragen stellen 
Na de pauze 
Debat tussen publiek en politici aan de hand van stellingen 
Na afloop 
Gelegenheid om na te praten met artsen, politici en met elkaar 
  

Het debat staat onder leiding van Ron Lodewijks, oud onderzoeksjournalist. 
 

 

Aan het debat nemen zeven (aspirant) 2e Kamerleden deel* 
 

Erik Ronnes (CDA) 
Paul Smeulders (GroenLinks) 
Tjeerd de Groot (D66) 
Martijn de Kort (PvdA) 
Henk v. Gerwen (SP) 
Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) 
Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) 

 

In de pauze en na afloop kunt u de informatiestands van politieke partijen bezoeken. 
Voor 5 euro test Milieuvereniging Land van Cuijk door u meegebracht grondwater op 
nitraatgehalte en op zuurgraad.  Leo Lamers presenteert zijn boek ‘De kool, de geit en 
het Nederlandse mestbeleid’. 

 

 

Iedereen is van harte welkom 
Donderdag 9 maart 2017 

Zalen v. Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne 
19.30 uur tot 22.00 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur) 

ENTREE GRATIS 
(consumpties voor eigen rekening) 

 



Wie doen er mee 

 
 
 
 

Ron Lodewijks 
Debatleider 

 

             
 Marieken Ruijter       Ignas van Bebber 
  Arts        Arts 

 
Martijn van Dam 

Staatssecretaris landbouw 
 
 

      
           Erik Ronnes                          Paul Smeulders                     Tjeerd de Groot                  Martijn de Kort 
                 CDA                                     GroenLinks                                    D66                                         PvdA 

 

                           
                                          Henk van Gerwen                Marco van der Wel    Hermen Vreugdenhil                              
                                                          SP                             Partij v.d. Dieren         ChristenUnie 

 
*VVD en 50+ hebben laten weten niet te willen deelnemen aan het debat. De PVV reageerde niet. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Doe op 9 maart as. de grondwatertest 
 

Op 9 maart kunt u, voorafgaande aan de debatavond en na afloop, grondwater uit uw pomp of ge-
boorde bron laten testen op nitraat. De meting kost  5 euro. U krijgt uitsluitsel over de hoogte van het 
nitraatgehalte en de zuurgraad en uitleg over de gebruiksmogelijkheden van het water. Als u een wa-
termonster neemt, laat het water dan eerst even doorlopen voordat u een flesje vult. 
 



 
 

Veel aandacht voor veehouderij in landelijke pers 
 

In de aanloop naar de verkiezingen voor de 2e Kamer van 15 maart as. is intensieve veehouderij 
een thema waar landelijke media aandacht aan besteden.  Stopdestank is regelmatig benaderd 
door de krant, de radio en de TV. Hieronder de adressen van de uitzendingen. 
 

Volkskrant  
In de Volkskrant van 21 februari jl. staat een groot artikel onder de titel ‘Stank splijt het platteland: 
Het vergalt je leven’. Ook Stopdestank werd geïnterviewd. http://wqd.nl/2uS3  
                                      

Interview Radio 1 
Op woensdag 22 februari jl. kwam Radio 1 naar de Peel voor een uitzending over de gevol-
gen van ammoniakuitstoot in concentratiegebieden van intensieve veehouderij. Ze spra-
ken met een inwoner van het buitengebied (Anton v. Lijssel), een agrariër (Lins Keijzers), 
een arts (Jos van de Sande) en een bestuurslid van Stopdestank (Maria Berkers). 
http://bit.ly/2mhBu0R (na afloop van de verkeersberichten) 

 

Live in Nieuwsuur 
Nieuwsuur zendt in het kader van de verkiezingen een gesprek uit met Gert-Jan Segers, lijsttrekker van 
de ChristenUnie. Eén van de gespreksonderwerpen is ‘landbouw’. Op verzoek van de NOS neemt de 
voorzitter van Stopdestank deel aan een gesprek. De rechtstreekse uitzending staat gepland op dins-
dag 7 maart as. van 22.00 uur tot 23.00 uur. 
 
 

 

De grenzen van het Primag 
Buitengebied Deurne 

 

De 3e herziening van het bestemmings-
plan Buitengebied is in voorbereiding. 
Inspraak op het voorontwerp was tot 
25 november 2016 mogelijk. Het col-
lege van B&W bereidt nu een antwoord 
voor op de ingediende inspraakreac-
ties. 
Ook wordt gewerkt aan het ontwerp-
bestemmingsplan 3e herziening Buiten-
gebied. Begin juni 2017 zal dat ter visie 
worden gelegd. Als men het niet eens is 
met de inhoud van dit ontwerp kan 
men een zienswijze indienen. 
Als onderdeel van de voorbereiding van 
het ontwerp wil het College van B&W 
toetsingscriteria begrenzing Primag 
door de raad laten vaststellen op 21 
maart 2017.  
Op 7 maart as. wordt de raadscommis-
sie Ruimte & Economie om advies ge-
vraagd. 

 
  
Het voorstel toetsingscriteria begrenzing Primag en kaart downloaden, klik http://bit.ly/2kXngC7  
agendapunt 5 

                        bruine lijn > indicatieve contour Primag 

 

 

 

 

 

http://wqd.nl/2uS3
http://bit.ly/2mhBu0R
http://bit.ly/2kXngC7


Kieswijzers 
ProDemos 
De meest geraadpleegde stemwijzer is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor demo-
cratie en rechtsstaat. Wilt u uw politieke voorkeur testen, ga dan naar:  
https://stemwijzer.nl/  
 

Groen kieskompas 
Als u milieu en natuur mee wil laten wegen in uw stemkeuze , kunt u het 
groen kieskompas invullen. U krijgt 30 stellingen voorgelegd over natuur, 
klimaat, energie, mobiliteit en landbouw. Het Groen Kieskompas geeft in-
zicht hoe politieke partijen staan tegenover groene thema’s. 
http://bit.ly/2kOux5K   
 

 

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s? 
VVD wil: 
Europese landbouwbudget inzetten voor het subsidiëren van innovatieve, hoog productieve en efficiënte landbouw / regels 
die leiden tot minder concurrentiekracht van ondernemers in veehouderij aanpassen / samen met natuurbeschermers afne-
mers van fosfaat en landbouworganisatie zorgen voor verwijdering van  waardevolle mineralen en fosfaat uit mest en afval-
water/technologische vooruitgang op grote schaal toepassen / er voor zorgen dat wetten en regels  betreffende mest de 
innovatie niet in de weg staan / tarieven van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voor bedrijven verlagen  
 

GroenLinks wil: 
een einde maken aan de bio-industrie / geen nieuwe megastallen / bestaande megastallen verwijderen / grondgebonden 
landbouw en gesloten kringlopen / duurzame innovaties bevorderen zoals biologische landbouw, energieleverende kassen 
en regionale afzetcoöperaties / boeren de mogelijkheid geven hun inkomen aan te vullen met bescherming en ontwikkeling 
van natuur, recreatie, dienstverlening, opwekking duurzame energie en zorg 
 

Partij van de Arbeid wil: 
op termijn stoppen met invoer van veevoer / dat mest die wordt uitgereden gezond is voor de bodem / de omvang van de 
Nederlandse veestapel controleren met dierrechten / een einde maken aan de bouw van megastallen / provincies de be-
voegdheid geven om extra regels te stellen in het belang van volksgezondheid en milieu / verder onderzoek doen naar de 
gevolgen van de Q-koortsepidemie en een schadefonds instellen voor alle getroffenen / gebruik van antibiotica in de vee-
houderij verder afbouwen / gebruik van schadelijke pesticiden, zoals neonicotinoïden, verbieden / directe inkomenssteun 
voor boeren vervangen door subsidies gekoppeld aan duurzaamheid en natuurbehoud / boeren verplichten om dierenwelzijn 
te monitoren en te verbeteren / strengere eisen stellen aan brandveiligheid van bestaande stallen / een verbod op vee-
transporten van levende dieren die langer dan 8 uur duren 
 

CDA wil: 
initiatieven steunen die de productie vernieuwen zodat de sector duurzamer, gezonder en concurrerender wordt / interna-
tionaal alles in het werk stellen om positie van Nederlandse agrarische sector te versterken / een investeringsregeling invoe-
ren voor jonge bedrijfsopvolgers / landbouwsector binnen Europa zelfvoorzienend maken voor basisvoedsel / een aparte 
minister voor landbouw, natuur en voedsel / dat  producenten en de sector zelf zorgen voor veilig, schoon en betrouwbaar 
voedsel 
 

D’66 wil: 
de uitstoot van broeikasgassen terugdringen door de prijs van CO2 te verhogen (ook voor landbouw en transport) / afspraken 
maken met landbouw en voedselindustrie om ontbossing voor voedsel of diervoeding te stoppen / uitstoot van methaan 
terugdringen, en een gezonder en duurzamer dieet bevorderen 
 

ChristenUnie wil: 
het voortbestaan van gezinsbedrijven garanderen door perspectief te bieden voor jonge boeren / verkoop van voedselpro-
ducten onder de kostprijs verbieden / ruimte bieden voor grondgebonden melkveehouderij / geen Wet Dieraantallen / dat 
veehouderij, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk stappen zetten om luchtkwaliteit rondom stallen te verbeteren / 
geen directe relatie leggen tussen de aantallen dieren in een stal en volksgezondheid 
 

SP wil: 
stoppen met de bio-industrie / het aantal kippen en varkens beter reguleren en waar nodig reduceren / de melkveehouderij 
volledig grondgebonden maken / Europese subsidies voor boeren afbouwen / dieren preventief inenten tegen gevaarlijke 
ziekten 
 

Partij voor de Dieren wil: 
natuurlijke kringlopen herstellen / stoppen met importeren van soja en maïs voor veevoer uit landen buiten de EU / de vee-
stapel fors inkrimpen / geen subsidies verstrekken voor mestvergisters / geen toestemming geven voor de bouw van nieuwe 
mestvergisters 
 

50+ wil: 
een minister van Innovatie en Duurzaamheid 
 

PVV wil: 
????????? (Er staat niets over landbouw in het verkiezingsprogramma) 

https://stemwijzer.nl/
http://bit.ly/2kOux5K

