Inspraakreactie 13 december 2019 Stikstofbeleid,
Ik als voorzitter van het Brabants BurgerPlatform en kom op voor het algemeen belang en dat
van de burgers op het platteland. Want de Raad van State heeft geconstateerd dat onze
beschermde natuurgebieden overbelast worden. Kun je nagaan wat de burgers op hun dak
krijgen. Want het aantal boeren is daar de afgelopen jaren fors minder geworden, maar het
aantal beesten niet.
U komt met nieuw jargon, mooie beloftes en stippen op de horizon. Daar liggen de oplossingen
kennelijk voor het oprapen. Regeren is vooruitschuiven. Toch?
Een andere reden waarom het mislukt, is de versnippering van beleid. De concentratie en de
omvang van de Brabantse veehouderij brengt een heel alfabet aan problemen met zich mee.
Van ammoniak tot zoönosen. En van aantasting van ons klimaat tot stank en fijnstof in
overmaat. Er komt een groot aantal problemen op ons af. Even terug was het de Commissie
Biesheuvel met het vernietigend rapport “geur bekennen. Haal de mensen uit de stank. Neem
dit mee.
Nu is het dweilen met de kraan open. Er wordt nu een dienstregeling gemaakt voor het
opkopen van stikstof-boeren nabij de bedreigde Natura 2000-natuurgebieden. En als het gaat
zoals het meestal gaat, dan wordt daar nu de stikstof weggekocht, maar dan komen de fosfaaten dierrechten via een u-bocht ergens anders in Brabant weer boven water. Het waterbedeffect. En dan krijgen burgers een extra dosis. Leden van PS: accepteer deze regeling niet
zolang er geen bindende koppeling ligt met het fosfaat- en dierrechtensysteem en dus met een
aanpassing van de meststoffenwet.
Maar dat waterbedeffect lijkt even het probleem niet. Men kiest voor o.a. innovatieve
roostervloeren. Maar door uitstel van uw beleid, stellen de boeren de innovaties toch weer
even uit. En van de fabrikant die in die vloer geïnvesteerd heeft, wordt meestal niets meer
gehoord. Failliet.
Overigens, hebt u enig idee waar de stikstof blijft door de ammoniak-reducerende
maatregelen? Volgens mij hebben we al genoeg nitraat in ons grondwater.
Pak het probleem bij de bron aan: stop de invoer van stikstof uit Rotterdam en zet in op
minder beesten.
Dus leden van provinciale staten: draai die kraan vandaag nog dicht .
Spreek af dat het een sluitende koppeling is met het fosfaat – en dierrechten systeem.
Verhinder de realisatie van verleende vergunningen en verhinder de doorstart van Varkens
Innovatie Centrum van de WUR op minder dan 1 km van Natura 2000-gebied de Strabrechtse
Heide.
Als ik daar woonde zou ik de neiging hebben om alle burgers aldaar op te roepen met hun fiets
de inrit te blokkeren. Maar dat gaan we niet doen, want in een democratie werken we met
argumenten in plaats van met … dreigementen.
12 december 2019 Geert Verstegen.
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