Beste statenleden,
Allereerst feliciteert de Kerngroep Limburg Gezonder u van harte met uw verkiezing
in het Limburgs Parlement. Aan u is het nu om vorm en inhoud te geven aan de
provincie Limburg. Graag willen wij u daarbij helpen in deze periode van
coalitievorming. Het gaat ons niet om specifieke belangen van onze achterban maar
om het wettelijk recht voor iedereen om te kunnen leven in een gezond Limburg.
Het zal u duidelijk zijn dat deze mooie provincie de laatste decennia zwaar op de
proef wordt gesteld als het gaat om kwaliteit van leven en het welbevinden van zij die
hier wonen, dan wel anderen die de provincie graag bezoeken om hier tot rust te
komen en te genieten van al het moois dat Limburg nog heeft. Met nadruk “nog”.
We zien dat het fraaie Limburgse land al jaren wordt aangetast door steeds
grootschaliger ontwikkelingen, waardoor er een soort eenheidsworst ontstaat, die de
warme specifieke herkenbaarheid van Limburg doet verdwijnen.
Het is duidelijk dat economische belangen daarbij een grote rol spelen. Jaarlijks
komen er tientallen grote industriële magazijnen bij met een gezamenlijke
oppervlakte van meer dan 30 ha per jaar en een gigantische impact op het
landschap. Samen met de al maar toenemende mobiliteit, zowel op de weg als in de
lucht en op het water gaat Limburg steeds meer op de Randstad lijken.
De grootste ruimtelijke en maatschappelijke verandering in Limburg is echter toe te
schrijven aan de landbouwkundige ontwikkelingen. Separaat aan het verdwijnen van
kleinschaliger kringloopbedrijven en afname van het totaal aantal agrariërs breiden
akkerbouwbedrijven uit tot ondernemingen met vele honderden hectares per stuk,
voor een aanzienlijk deel met name in de vollegronds groenteteelten, aspergevelden
en boomkwekerijen.
Door de grote omvang per bedrijf is handmatige bewerking geheel uitgesloten en is
daar intensieve chemische bestrijding voor in de plaats gekomen
Eenzelfde ontwikkeling is terug te vinden in de veehouderij, die inmiddels vrijwel
geheel is omgevormd naar zeer grootschalige industriële veeproductie, die geen
enkele binding meer heeft met het platteland.
Zowel de ontwikkelingen in de akkerbouw en in de veeteelt zijn aantoonbaar nadelig
gebleken voor de gezondheid van de burgers van Limburg. Gezondheid is geen
belang maar een basisrecht voor iedereen, zoals vastgelegd in de Nederlandse
Grondwet en in Europese traktaten.
De afgelopen regeerperiode heeft het provinciaal bestuur van Limburg hoofdzakelijk
gezorgd voor een bestendiging van deze lijn, er van uitgaande dat innovatieve
technieken de aan eenieder bekende problemen wel zullen oplossen. Slechts onder
zéér grote maatschappelijke druk is in 2018 provinciaal een rem gezet op de
uitbreiding van het aantal geiten. Daarvoor hebben wél in Zuidoost Nederland
afgelopen jaren meer dan 135 burgers het leven gelaten als direct gevolg van de van
geiten afkomstige Q-koorts. Als parlementariër waakt u over onze gezondheid door
het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld een door het Rijk ingestelde
vaccinatieplicht voor geiten. Politiek gezien is daarmee het probleem opgelost. De
praktijk is weerbarstiger. Er zijn inmiddels illegale vestigingen van geiten
geconstateerd en zelfs heeft een geitenhouder niet meegedaan aan de inentingen uit
geloofsovertuiging. Hoe schijnbaar is onze gezondheid gegarandeerd ?

De Kerngroep Limburg Gezonder biedt een netwerk aan inmiddels meer dan 1000
Limburgers die lokaal actie voeren tegen het in stand houden en beschermen van
zinloze, geldverslindende en overdadige productie van dieren, meestal bestemd voor
de export. Daarbij ontbreekt het echte economische belang, aangezien iedereen
weet dat deze branche in leven wordt gehouden door overheidsbijdragen van de EU,
het Rijk en de Provincie in de vorm van directe subsidies, stimuleringsbijdragen etc.
Al dan niet los van het bovengemelde dient er ook aandacht te zijn voor de wijze
waarop agrariërs hun serieuze problemen zelf oplossen. Denk aan de grootschalige
mestfraude, waarbij 40 % van alle geproduceerde mest in het illegale circuit
verdwijnt. Maar ook het hele vergunningsverleningstraject is voor wat betreft
agrarische aanvragen 180 graden anders dan bij alle andere branches. Normaal
krijgt een ondernemer pas een vergunning als aangetoond is dat er geen gevaren
voor de volksgezondheid zijn. Met name bij industriële vleesproductie worden
vergunningen verleend, zolang niet keihard is aangetoond dat er
volksgezondheidsrisico’s zijn. Het belang c.q. verdienmodel van een agrarische
ondernemer gaat hier kennelijk nog steeds boven het recht op gezondheid.
Wij vragen u dringend om de komende vier jaar anders om te gaan met deze (nog)
aantrekkelijke provincie. Dus niet het bestaande beleid alleen maar voortzetten maar
een andere koers in te zetten. Ongeacht of u in de coalitie dan wel in de oppositie
verzeild raakt.
In het belang van de gezondheid van uw kiezers !!
Met vriendelijke groeten,
Namens zeer veel Limburgse burgers,
Kerngroep Limburg Gezonder
p/a André Vollenberg
mtsvollenberg@hotmail.com
0651476440

