Geachte raad,
Dank dat we hier 2 minuten hebben om uit te leggen wat onze toekomstgedachtes zijn over iets dat
in de afgelopen 20 jaren door een zeer eenzijdige benadering van een deel van de politiek is
veroorzaakt. Concentreren en intensiveren levert altijd problemen op. Hier door schaarste aan
ruimte en teveel dieren, met de varkens als hoofdprobleem.
Onderwerp hier zijn ruimtelijke ordening en mest.
Ruimtelijke ordening. Te veel en te grote gebouwen (te vaak rijden we langs wallen met een struikje
omdat sommigen dat mooi landschappelijk inpassen noemen) veranderen de open ruimte in lelijke
gebieden, minder mooi om b.v. te fietsen. Wat dat betreft is het gewoon genoeg geweest.
Maar een ander onderdeel van de ruimtelijke ordening is het woon en leefklimaat. Ook dit is door de
politiek veronachtzaamd. Alle ruimte wordt geboden aan de ondernemers. Maar alle ruimte geven is
geen ruimtelijke ordening en het concentreren met veel te hoge toegestane Odeur belastingen
vernielt het leef klimaat. Strenge regelgeving, bestaande bedrijven laten verbeteren en accepteren
dat genoeg ook inderdaad genoeg is, ois hier de oplossing. Dat vragen we van de politiek.
Bij mest is een tekort aan grond ook het probleem. De enige oplossing voor mest kan dan ook zijn om
het tegen economische kosten te transporteren naar b.v. het buitenland. Niet in grote
verwerkingscentrales, maar gewoon op de eigen boerderij als er meer dan b.v. 2000 varkens
aanwezig zijn. Geen grote transporten heen en weer slepen. Die mogelijkheden zijn zeer goed
aanwezig.
Verder moet elke bewerking gericht zijn op het verkleinen van het mestprobleem. Dat betekent ook
dat mestvergisting met co-substraten niet meer nieuw worden toegestaan. Het levert gas op die past
in de oude energie economie, maar het grootste probleem is dat het meer mest en mineralen
oplevert dan dat er aan mest in is gegaan. In de huidige situatie is het uitsluitend een
subsidiegeldmachine die zonder het vee en mestprobleem te dienen voor veel overlast,
ruimtevervuiling en verpesten van woon en leefklimaat zorgt. Er zijn andere minder belastende en
eenvoudige manieren mogelijk om mest geschikt te maken voor transport. De tijd dwingt me nu te
stoppen. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is.
NB. Wie op een zomeravond een mooie fietstocht wil maken over het platteland, is snel genezen.
Nog steeds wordt je op veel plekken door de stank verdreven en wordt de biodiversiteit door de
landbouw compleet om zeep geholpen.
Meer van wat niet werkt, werkt niet en genoeg is genoeg, nu eerst rechttrekken wat uit het verband
gelopen is.
Ik dank u voor uw aandacht.

