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Lokaal Brabant wil duurzame innovatie landbouw bevorderen

Ruim 450 boeren en milieu-aanhangers reisden op 7
juli af naar het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch om
het debat over de versnelde transitie van de veehouderij te volgen. Ook Lokaal Brabant liet daarbij nadrukkelijk van zich horen. Statenlid Jan Heijman stemde
tegen het voorstel om de sloop van oude stallen van
veehouders te vervroegen van 2028 naar 2022. “Iedereen weet dat er iets moet gebeuren in de veehouderij in Brabant, maar de manier waarop deze regels
door Gedeputeerden Spierings en Van den Hout aan
de boeren worden opgedrongen, past niet bij de wijze
waarop wij als Lokaal Brabant met onze inwoners
willen omgaan”, legt Heijman uit. “Wij hadden liever
gezien dat de partijen opnieuw met elkaar om tafel waren gaan zitten om tot een breder gedragen oplossing te
komen.” Het voorstel voor een versnelde transitie werd uiteindelijk met 32 stemmen voor en 22 stemmen tegen
toch aangenomen. Twee moties die Lokaal Brabant rond dit onderwerp heeft ingdiend, zijn wel met brede steun
van de partijen in de Staten aangenomen. “We hebben een motie ingediend om boeren, die straks gedwongen
worden om hun bedrijf te sluiten op een actieve manier te ondersteunen om een nieuwe manier te vinden om
in hun dagelijkse kostwinning te voorzien”, vertelt Heijman. “Verder hebben we een motie ingediend waarbij
we oproepen om sterk in te zetten op innovatieve maatregelen om de veehouderij ook op de lange termijn te
verduurzamen. Daarbij moet volgens ons een traject ontwikkeld worden, waarbij vanaf het moment dat het
technisch mogelijk is, alleen nog stallen met nieuwe systemen mogen worden gebouwd. Zodat een goede leefomgeving, volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn zo goed mogelijk worden gegarandeerd. Uiteraard gaan we
scherp in de gaten houden dat deze moties ook worden uitgevoerd.”

Workshop social media + borrel op 23 september
In navolging van de succesvolle bijeenkomsten ‘Campagne voeren voor lokale
verkiezingen’ gaat Lokaal Brabant op 23 september bij De Roestelberg in Kaatsheuvel een
workshop Social media organiseren. “In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
gaan sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram een belangrijke rol spelen
in de verkiezingscampagne. Wij willen lokale gemeentelijke partijen graag helpen, zodat
zij hier straks optimaal gebruik van kunnen maken”, zegt Denise Kunst van Lokaal Brabant.
“Wij nodigen lokale politieke partijen graag uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.”
De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en drankje. Belangstellenden kunnen zich
tot 16 september aanmelden door een mailtje te sturen naar secretaris@lokaalbrabant.nl.
Zij kunnen daarbij aangeven welke onderwerpen zij graag behandeld willen hebben.
Agenda
8 september Statendag
20 september Fractievergadering

22 september Statendag
23 september Workshop social media + borrel
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