Motie: ‘Genoeg is genoeg, geen toename intensieve veehouderij in Nederland’
Congres januari 2015
Constaterende dat:
er recent opnieuw een aantal uitbraken van een voor mensen gevaarlijke vorm van vogelgriep zijn
geweest;
deze vorm van vogelgriep gelukkig niet erg besmettelijk was en er daardoor geen menselijke
slachtoffers zijn te betreuren, zoals in 2003 wel het geval was;
het risico op uitbraken van dierziekten die gevaarlijk zijn voor mensen (zoönosen) nauw samenhangt
met het grote aantal dieren dat in Nederland wordt gehouden;
Overwegende dat:
een nieuwe zoönoseuitbraak zoals Q-koorts, dat sinds 2007 het overlijden van tenminste 25 mensen
en blijvende gezondheidsprobleem voor velen tot gevolg heeft gehad, onacceptabel is;
het houden van nog meer dieren in ons dichtbevolkte land een groter risico op zoönosenuitbraken en
daarmee voor de volksgezondheid met zich meebrengt;
Spreekt uit dat:
de Rijksoverheid samen met de gemeenten en provincies zorgplicht heeft in het voorkomen van
uitbraken van zoönosen;
Roept de Tweede Kamerfractie op om:
zich in te zetten om de veestapel in Nederland te doen afnemen;
ervoor zorg te dragen dat er vanuit het voorzorgsprincipe meer gericht en met meer snelheid
wetgeving (milieu en ruimtelijke ordening) komt om het risico op uitbraken van zoönosen te
verminderen;
En gaat over tot de orde van de dag.
PvdA Deurne,
Antoinette Knoet-Michels

Toelichting:
Nederland is een dichtbevolkt land. Daardoor lopen er veel mensen op het platteland, maar ook in de steden risico als er dierziekten
uitbreken die gevaarlijk zijn voor mensen. Voorbeelden hiervan zijn vogelgriep en Q-koorts. De PvdA dient zich ervoor in te zetten dat de
risico’s van intensieve veehouderij op de volksgezondheid worden verminderd. Een verdere toename van de veestapel is na de voorspelde
groei van het melkvee door afschaffing van het melkquotum dan ook niet wenselijk. Het belang van de volksgezondheid staat boven het
economische belang van de intensieve veehouderij.

