Inspreken 9 mei 2017: bestemmingsplan buitengebied.

Geachte aanwezigen,
Al 10 tallen jaren wordt er in het buitengebied ruimte gegeven aan agrarische
ondernemers om hun bedrijven te ontwikkelen. De vroegere gemengde
bedrijven met tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt en veehouderij zijn alleen nog te
vinden als stadsboerderijen en bij hobby- en zorgboeren.
Verder is de landbouw geïndustrialiseerd. Er zijn in onze gemeente nog hooguit
enkele 10 tallen economisch gezonde bedrijven in elk segment te vinden. In
de intensieve veehouderij zal het aantal bedrijven snel en sterk verminderen.
Na de champignonsector en de glastuinbouw is de varkenshouderij aan de
beurt. Normale varkenshouders met enkele duizenden dieren zullen het loodje
gaan leggen en met grote schulden blijven zitten. De overheid stimuleert door
subsidie op duurzame energie mestvergisting en de miljoenen die dit voor
enkele bedrijven opbrengt zorgt voor valse concurrentie en een veel lagere
kostprijs voor deze mest verwerkende bedrijven. Bij de dalende tendens van
varkensvlees op de wereldmarkt zullen zij als laatste bezwijken. Dit houdt in dat
alleen bedrijven als Ashorst, Hagens en Houbensteijn in onze gemeente zullen
kunnen overleven.
Bij andere diersoorten zullen soortgelijke processen gaan ontstaan op basis van
instrumenten die niets met vakmanschap of marktwerking maar alles met
andere aspecten te maken hebben. Te denken valt daarbij aan beleid,
procedures, publieke opinie, dierziekten of gezondheidsclaims van burgers
tegen ondernemers.
De internationale leiders hebben inmiddels een klimaatakkoord gesloten en
ook lokale bestuurders zouden hiermee rekening moeten houden in hun
beleidsontwikkeling. Horst aan de Maas en ook Limburg zijn evenals Nederland
toch onderdeel van deze aarde?
Om Nederland te voeden kan het aantal dieren terug met 75%. De
toegevoegde waarde van de intensieve veehouderij op het bruto nationaal
product is volgens economische zaken maar 0,09% .

En dan wordt er geen eens rekening gehouden met:
- het slechte imago van de sector
-de illegale mestdumping van 2.000.000 ton per jaar
- de gevolgen van transport en voor het klimaat
- lucht-, water- en bodemverontreiniging
-de enorme bestuurlijke en juridische kosten t.b.v. de sector
- het psychisch en materiele leed voor omwonenden
- de gigantische afgewentelde kosten door volksgezondheidsproblemen van de
bevolking zoals
Q koorts, fijnstof, geluid, stank, varkensgriep, vogelgriep, MRSA, hepatitis E en
ESBL
Er hoeft helemaal geen ruimte te komen voor extra bouwactiviteiten in het
buitengebied. Er moet minder van alles komen om aan een beter leefmilieu te
werken. Minder dieren, minder voer, minder mest, minder logistiek, minder
problemen, minder kosten en minder illegale activiteiten.
En dat met meer boeren, een beter imago voor de sector en tevreden burgers!
Ik dank u wel.

