
De SP wil minder vee, maar meer

boeren. De huidige veedichtheid is

slecht voor milieu en luchtkwaliteit en

gezondheid (oa zoönosen). Het

mestoverschot moet ook omlaag.

Brabant moet in balans komen. Door

invoeren van kringlooplandbouw komt

de hoeveelheid vee in evenwicht met

de natuur. We staan voor een stevige

gebiedsgerichte aanpak waarbij niet

alles met intensieve veehouderij overal

kan.

GroenLinks wil een natuurvriendelijke

landbouw met fors minder dieren. De

provincie stimuleert deze

omschakeling, bijvoorbeeld naar

plantaardige teelten. Zo zorgen we

voor gezonde lucht en natuurherstel.

Ook is het opkopen van grote

veehouderijen dichtbij de natuur nodig

voor natuurherstel.

De huidige hoeveelheid vee in onze

provincie is niet houdbaar. Varkens

maken daar het grootste deel van uit.

Economisch en milieu-technisch loopt

het systeem onherroepelijk vast. De

gezondheidseffecten op de Brabantse

bevolking zijn onaanvaardbaar hoog.

We moeten naar kringlooplandbouw

toe.

Mensen die last hebben van stank,

hebben meer gezondheidsklachten!

Uit onderzoek blijkt dat mensen die in

de buurt van een boerderij met veel

varkens wonen, meer last hebben van

stankoverlast!

Het aantal landbouwdieren gaat fors

afnemen en groene boeren krijgen

ruimte en perspectief. Door die

stappen te nemen, worden problemen

op het gebied van waterkwaliteit,

droogte, luchtkwaliteit en gezondheid

aangepakt. Dit is ook goed voor het

dierenwelzijn.

Lokaal Brabant is van mening dat met

name de uitstoot van de varkens

(mest, ammoniak etcetera) minder

belastend voor de omgeving moet zijn.

Dit kan leiden tot krimp van het aantal

varkens.

Uitgangspunt is reductie van de

stikstofuitstoot. Dit zal consequenties

hebben voor de piekbelasters, zowel

agrarische als industriële. Intensieve

veehouderij willen wij zoveel mogelijk

beperken.

Volt wil een een duurzame

kringlooplandbouw in Brabant. Om dit

duurzaam te doen en omschakeling te

bewerkstelligen moet het aantal

varkens omlaag.

Belangrijk voor forse verlaging van

ammoniak en stikstof. Wel boeren

compenseren voor dreigend verlies

van inkomen.

Verminderen van de veestapel is geen

doel op zich, maar is een manier om

een doel te bereiken: verbetering van

de leefomgeving voor mens en natuur.

Kortom, breder kijken dan alleen de

veestapel, maar niet blind zijn voor het

feit dat er in sommige gebieden een

wel erg hoge varkensdichtheid is.

Boeren zijn altijd belangrijk geweest in

onze provincie en zullen dat blijven.

We moeten toe naar kwalitatief

hoogwaardige, herkenbare, lekkere en

gezonde producten van Brabantse

bodem tegen eerlijke prijzen voor de

boeren. Hierbij sturen we op uitstoot

en overlast, niet op aantallen dieren.

Onze boeren zijn een belangrijk

onderdeel van dit landschap. De

Nederlandse landbouw is de meest

duurzame ter wereld. Wij willen ons

inzetten om de boerenbedrijven, die

vorm geven aan ons karakteristieke

cultuurlandschap en die ons

bovendien van eten voorzien, te

beschermen en te steunen.

De hoeveelheid vee zal als gevolg van

agrariërs zonder bedrijfsopvolging en

natuurlijk verloop al afnemen.

BVNL vindt de agrarische sector van

groot belang voor onze economie en

onze voedselvoorziening. De sector

verdient juist waardering in plaats van

de huidige kritiek. Allerlei problemen

worden ten onrechte in de schoenen

van de boeren geschoven.

Vermindering van de veestapel kan

alleen vrijwillig.

Er is al ontzettend veel vee verdwenen

de afgelopen tijd. Wij zijn er van

overtuigd dat ook met andere

maatregelen doelen gehaald kunnen

worden en zetten liever in op innovatie.

Er dient een afweging gemaakt te

worden tussen milieubelasting en

rendement op de bedrijfsvoering. Het

is in veel gevallen een echt technisch

probleem en geen aantallenprobleem.

De agrarische sector in Noord-Brabant

is van groot belang voor zowel de

economie, werkgelegenheid als de

productie van kwalitatief hoogstaand

voedsel. We laten de boeren dan ook

zoveel mogelijk met rust. We gaan de

hoeveelheid varkens niet gedwongen

verlagen.
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