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Graag wil de stichting Gezond Leefmilieu Venray, uw aandacht vragen voor een aantal zaken,
die bij ons leven.
Wij willen, dat in de concrete praktijk eindelijk gezondheid op 1 komt te staan in Limburg.
Veelal wordt dit met de mond beleden, maar blijkt uit voorstellen, maatregelen en
beslissingen, dat de economische belangen prevaleren boven gezondheid.
- Wij pleiten voor een serieuze aanpak van verbetering van de kwaliteit van lucht, grond en
water. Dit betekent in de praktijk, dat er een stop moet komen op het aantal stallen in het
buitengebied.
- Industriële veeteelt hoort thuis op een industrie terrein, niet in/bij de directe leefomgeving
van anderen.
- Nieuwe technieken om de uitstoot van stank, ammoniak en fijnstof te beperken moeten niet
direct leiden tot uitbreiding, maar tot verbetering van de luchtkwaliteit.
- Zolang er geen technieken zijn om de geitenhouderij volkomen veilig te maken, moet deze
in Limburg niet uitgebreid kunnen worden.
- Controle op mestfraudering blijkt moeilijk. Wij pleiten ervoor uitsluitend mestfabrieken toe
te staan op plaatsen waar ze geen stankoverlast geven, en in hoeveelheden die serieuze
controle door Handhaving haalbaar maakt.
- We pleiten voor een APK-keuring voor álle stallen in Limburg, en een verbod en sluiting
van alle stallen waarvan de uitstoot onvoldoende wordt afgevangen.
- Tevens pleiten we voor controle op dieraantallen: welke zijn vergund, welke zijn er
daadwerkelijk in de stallen.
- De aanname, dat de sector een zelfreinigend vermogen heeft, blijkt een illusie: er moet
veelvuldig gecontroleerd en gehandhaafd worden door de overheid.

Graag zouden wij zien dat de provincie Limburg meer gaat inzetten op toerisme en zou
streven naar een veeteelt, die toerisme en leefbaarheid niet in de weg staat.
Neem ook in Limburg de plannen/ideeën van minister Carola Schouten serieus en werk
daaraan.
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