Geachte aanwezigen,
Het college van B&W en deze raad zeggen de participatie van burgers een goed hart toe te dragen.
Kijk je naar de praktijk, dan zie je dat de burgers daar op vele manieren gestalte aan geven. En die
participerende activiteiten worden ook regelmatig voorzien van complimenten uit de bestuurlijke
hoek.
Dat lijkt – tenminste bij het college – te stokken, als die participerende burger voor zichzelf opkomt
en daarbij de belangen van de grotere ondernemers – zeker als het om de agrarische sector gaat – in
het gedrang komen. Dan werpt het college zich- aangevoerd door het CDA – zich op als de hoeder
van dat ondernemersbelang.
Het document dat het college van B&W als zogenaamd opiniërend raadsvoorstel heeft ingebracht is
daar een duidelijk voorbeeld van. Het lijkt of de tijd heeft stil gestaan. De bestemmingsplannen van
de verschillende fusiepartners zijn in elkaar geschoven en dat is het dan. Daarmee alle ruimte
biedend aan de agrarische sector. De belangen van andere economische sectoren – denk aan het
toerisme – zijn daar min of meer aan ondergeschikt gemaakt en – wat mij betreft is dat het meest
kwalijke – de belangen van burgers worden volledig genegeerd. Al tien jaar wijzen belangengroepen
– onder andere van achter dit katheder – op de risico’s van met name de Intensieve veehouderij voor
hun gezondheid. En stukje bij beetje wordt dat ook steeds weer bevestigd vanuit de wetenschap. De
belangenbehartigers vanuit de agrarische sector en het CDA ontkennen in eerste instantie,
bagatelliseren wetenschappelijke uitkomsten als negeren niet meer helpt en als ze toch het risico
echt onder ogen zien, roepen ze om het hardst dat ze nu eenmaal afwegingen moeten maken en de
agrarische sector toch ook zorgt voor veel inkomen. Hoewel van dat laatste ook steeds duidelijker
wordt dat dat steeds minder waar wordt! Kortom: we verliezen tijd.
Ik doe een dringend beroep op u om – als volksvertegenwoordigers –gehoor te geven aan de
gerechtvaardigde zorgen van burgers om hun gezondheid. En laat dat concreet zichtbaar worden in
de regels die opgesteld worden voor het buitengebied. Verschuil je niet achter allerlei pseudojuridische argumenten die het waarborgen van de gezondheid van burgers (en de agrariërs zelf ook
trouwens) in bestemmingsplannen onmogelijk zou maken. Ben creatief en geef daarmee écht vorm
aan die door u allen gepropageerde gezondste gemeente van Nederland, misschien wel van Europa…

