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Megastallen

M

egastallen zijn megabeter, kraaide het
Limburgse Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) gisteren
victorie. Hij deed dat nadat vier adviesorganen de Tweede
Kamer hadden laten weten dat die megastallen niet slecht
zijn voor het milieu en het dierenwelzijn. Wel kleven er
mogelijk gezondheidsrisico’s aan stallen waarin tienduizenden varkens of miljoenen kippen verblijven, zo de onderzoekers. De uitgelaten reactie van Koopmans is begrijpelijk. De megastallen, ook wel varkensflats genoemd, liggen al maanden onder zwaar vuur van de milieubeweging,
de dierenwelzijnlobby en bewoners van gebieden waar deze gepland zijn. Het uitgebrachte advies maakt nu duidelijk dat de meeste bezwaren tegen de mammoetbedrijven
niet terecht zijn en dat alleen de effecten ervan voor de
volksgezondheid serieuze aandacht verdienen. Dat schept
duidelijkheid en bevrijdt de discussie van vooroordelen en
valse argumenten.

H

oe begrijpelijk de opmerking van Koopmans
ook is, ze is - zeker met de bravoure waarmee ze is gebracht
- niet op haar plaats in de discussie. Megastallen zijn megabeter, jazeker, maar alleen als ze worden afgezet tegen de
bestaande situatie. Een megastal vervangt tientallen oudere stallen, die niet beschikken over de moderne milieu- en
welzijnvoorzieningen die wel aanwezig zijn in de stallen
van de toekomst. In die zin heeft Koopmans een punt. Per
saldo gaat Nederland er op vooruit als vele honderden
krakkemikkige stallen worden vervangen door een kleiner aantal grote bedrijven. Maar dat laat onverlet dat er
ook kanttekeningen te plaatsen zijn bij deze ontwikkeling. Het is niet allemaal halleluja.

W

e hebben het al gehad over de gezondheidsrisico’s. Die zullen toch echt weggenomen moeten zijn,
voordat ook maar de eerste schop in de grond gaat. Dat
geldt ook voor de gemeente Horst aan de Maas, waar de gemeenteraad gisteren met een nipte meerderheid heeft ingestemd met de komst van zo’n megabedrijf in Grubbenvorst. Ook blijft de vraag legitiem of het platteland wel de
geschikte plaats is voor deze vorm van industriële veehouderij en of die niet eerder thuishoort op industrieterreinen. Nederland als geheel gaat er met de mammoetstallen
op vooruit, maar het woonklimaat in Grubbenvorst niet.
Daar worden omwonenden opgezadeld met een megafarm van bijna duivelse proporties. Megastallen zijn dus
wel megabeter, maar niet voor iedereen.

