
Concept beleidskader Landbouw en Voedsel 2030
Hieruit :  ‘erkenning vanuit de burger dat meststoffen essentieel zijn voor het sluiten van de kringloop’ ???

Geachte Statenleden,

1. voor u staat iemand die gelooft in de democratie:
◦ de meerderheid mag het zeggen 
◦ rekening houdend met de belangen van minderheden

2. voor wie sta ik hier 
◦ Ik sta hier voor Jan en Ria uit Deurne. Ze kunnen niet slapen van de stank van 

de megastal naast hen, stank die 's nachts, zelfs door gesloten ramen, 
binnenkomt.

◦ Ik sta hier ook voor Karel en Els, die verhuisd zijn naar Sterksel om de 
varkensstank van hun buren te ontvluchten en nu daar op 1,5 km van een 
mestfabriek opnieuw in de stank zitten.

◦ ik sta hier ook voor zo'n 1000 andere Brabantse burgers, die in het afgelopen 
jaar in totaal 8000 stankmeldingen van overlast van de intensieve veehouderij
hebben gedaan. Kijk op stankopdekaart.nl – dan ziet u ze wel.

◦ en last but not least las ik mee met de afhandeling van de stankklachten door 
de omgevingsdienst en ik bleef verbijsterd achter.

3. In de krant lees ik dat er miljarden worden uitgetrokken om de stikstofcrisis in Natura
2000 gebieden te bezweren.

◦ maar wat betekent dat voor Jan en Ria uit Deurne die niet dichtbij een 
natuurgebied wonen?

◦ hoe moet het verder met Karel en Els die elke dag merken dat een 
mestfabriek niet potdicht is, zoals in de vergunning beloofd? 

◦ en hoe moet het met alle bewoners van het platteland die ook zo’n 
mestfabriek in hun buurt kunnen krijgen. Want biogas is nu ineens heilig 
verklaard, en dan wordt niet meer gekeken naar stankoverlast en de bergen 
energie en subsidie die erbij moeten. 

4. Wordt het niet eens tijd om
◦ de gascrisis, de energie crisis, een mogelijke voedselcrisis, de pesticide/ 

biodiversiteit crisis, de zoönose crisis en de klimaatcrisis bij de 
gemeenschappelijke wortel aan te pakken en de buiten alle proporties 
gegroeide veestapel te halveren?

◦ en tegelijk de koers definitief te verleggen van industriële naar écht duurzame
veehouderij: natuurinclusief, lokaal grondgebonden en binnen de marges van 
een menselijke maat?  

5. Ik weet het : u bent het grotendeels met me eens. Maar uw macht is beperkt, met 
Den Haag boven u, de grondgebonden wethouders onder u en een meerderheid van 
kiezers, die niet dagelijks in de stank zitten.

6. Geen wonder dat het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 vrijwel uitsluitend 
inspanningsvoornemens bevat en nauwelijks concrete resultaat doelstellingen.

7. Desondanks doe ik u 1 concreet verzoek. Namens Jan en Ria, namens de 
veevluchtelingen Karel en Els en namens alle andere stank-slachtoffers. Geef hen hun

http://stankopdekaart.nl/


gezonde leefomgeving terug. Een gezonde leefomgeving is volgens de omgevingswet 
“een leefomgeving die fysieke en psychische gezondheid beschermt en bevordert”.  
Dat is dus inclusief het voorzorgsbeginsel. Neem hen serieus ongeacht of ze een 
meerderheid of een minderheid zijn. 

8. Er is geen andere manier dan het probleem zo dicht mogelijk bij de bron aan te 
pakken. Daar waar de nood én de impact het hoogst is. Reductie van de veestapel.
Wees als provincie een Brabantse Brandaris. Een lichtend voorbeeld voor alle nieuwe
raadsleden op het Brabantse platteland.        

Ruud Merks
ruudmerks1@gmail.com
stankopdekaart.nl
secretaris Brabants Burgerplatform
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