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LEDENVERGADERING STOPDESTANK
UITGESTELD

Elk jaar houden we in april onze jaarlijkse ledenvergadering.
Het programma is klaar.
Maar vanwege de coronacrisis
stellen we nog geen datum vast.
PROGRAMMA
- Behandeling van de jaarstukken
- Gesprek met wethouder Biemans over de toekomst van het buitengebied

Vergadering is openbaar
Ook mensen die alleen bij het gesprek met wethouder Biemans willen zijn,
zijn hartelijk welkom.

Zodra de datum bekend is, infomeren we u.
Bestuur Stopdestank
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Christendemocraten zwichten voor boerengeweld

CDA blaast Brabantse Coalitie op
Na grootscheepse protesten van boeren en hun dreigementen richting de CDA-fractie maakt de Brabantse politiek een scherpe bocht naar rechts. Het CDA bezweek voor dreigementen van boeren en blies
het College van Gedeputeerde Staten op. CDA kiest, samen met VVD voor een college met Forum voor
Democratie. Ze denken dat ze met Forum het boerenbelang beter kunnen dienen. Opnieuw prevaleert
economisch belang voor volksgezondheid, leefbaarheid, natuur en ecologie.
Rol van het CDA
Sinds de 2e wereldoorlog zaten de Christendemocraten
op één periode na (2015 tot 2019) in elk College van
Gedeputeerde Staten van Brabant. Tot 1980 onder de
naam KVP; daarna als CDA. Ook in het college wat in
2019 gevormd werd, was het CDA vertegenwoordigd
met twee gedeputeerden. De overige gedeputeerden
kwamen van de VVD (2), D66 (1), PvdA (1) en GroenLinks (1). De boeren waren ontevreden. Ze vonden dat
het CDA de oren veel te veel liet hangen naar de linkse
coalitiepartners. Met grootscheepse tractoroptochten
en bedreigingen aan CDA statenleden zetten ze de partij zwaar onder druk. Het CDA bezweek en zegde de afspraken met de andere coalitiepartners op.
VVD en CDA kiezen voor scherp rechtsaf
De Brabantse VVD oogstte de afgelopen jaren veel respect bij
bewonersgroepen en milieuorganisaties toen ze ondanks het boerenprotest
solidair bleef aan de andere coalitiepartijen. Ook toen boeren met grof
geschut probeerden dat beleid onderuit te halen, hield de VVD zich aan haar
afspraken. Totdat het CDA het college opblies. De VVD als grootste partij
besloot daarna om scherp rechtsaf te slaan; om verder te regeren met CDA
en met Forum voor Democratie. Forum voor Democratie, een partij die het
stikstof probleem ontkent, beweert dat klimaatverandering onzin is en met
een partijleider die nepnieuws niet schuwt en regelmatig in opspraak is
vanwege rascistische en seksistische uitspraken.
Tanja v.d. Ven
landbouwwoordvoerder CDA Brabant
tijdens verkiezingsbijeenkomst in Deurne
maart 2017

Stopdestank gaat door met het verzet.
Geweldloos, legaal en samen met inwoners en organisaties die gelijke doelen nastreven.
We hebben uw hulp hard nodig!
SAMEN …… IN ONS EIGEN BELANG!

2

Zoek de verschillen
Een krantenartikel uit 1992 (Trouw). Ook toen, 28 jaar geleden, speelde dezelfde discussie. Boze boeren,
dreigementen, blokkades met tractoren, roep om meer subsidie enzovoort. Ook toen waren er kinderen
met op hun kieltje: ‘ik wil ook boer worden’. De overeenkomsten met nu zijn treffend!
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Gratis digitale nieuwsbrief

Service van het Brabants Burgerplatform
Het Brabants Burgerplatform verzorgt een gratis digitale nieuwsbrief. Drie á vier keer per week verstuurt het platform een nieuwsbrief met daarin een verzameling van zo ongeveer alles wat er in de
media te vinden is, gerelateerd aan veehouderij: nieuwsberichten, onderzoeken, agrarische berichtgeving, gezondheid, acties, discussies, opinies, politieke besluiten etc.

BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u aan via:
nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com

Het Programma Aanpak Stikstof
Sinds de Raad van State in het voorjaar van 2019 het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees, is Nederland in rep en roer.
Veehouderijen, woningbouw, vliegvelden, industrieën, wegenbouw: ze
moeten voor vergunningverlening allemaal wachten tot de overheid
komt met een nieuwe rekenmethode. Het wachten daarop duurt al heel
lang. Een verlaging van de maximum snelheid naar 100 km per uur (alleen overdag) is het enige
besluit wat tot nu genomen is om de uitstoot van stikstof te verlagen. De grootste bron, de veehouderij (46%) wordt vooralsnog niet aangepakt.
Hoe kon het zo fout gaan?
Het PAS had tot doel om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Uit een reconstructie door het
NRC blijkt dat boerenorganisatie LTO een zwaar stempel op het PAS kon drukken. In het café maakten
bewindspersonen en ambtenaren afspraken met de landbouwsector. Voormalig LTO-voorman Albert
Jan Maat: ‘met een pot bier op tafel even de horloges gelijk zetten. Henk Bleker was dan ook aanwezig
en met Sharon Dijksma hadden we tweemaal dit soort café-etentjes’. Het hele artikel van het NRC is
te lezen op https://cutt.ly/ItuVjt3 .

Wim v. Opbergen vz. WBdP foto Jan v.d. Kam

Werkgroep Behoud de Peel en het PAS
‘Werkgroep Behoud de Peel’ procedeerde jarenlang tegen vergunningen die met het PAS berekend waren. De werkgroep werd
in de loop der jaren de grootste autoriteit op het gebied van stikstofuitstoot en het PAS. Zij speelde een cruciale rol in aanloop
naar de uitspraak van de Raad van State in 2019.
Op de website van de werkgroep staat onder de kop NIEUWS de
rubriek Actueel. Hier staan de recente nieuwsberichten over het
stikstofdossier. http://www.wbdp.nl/actueel
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