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Q-KOORTS
DEN HAAG – Een besluit over versoepeling van het fok- en vervoersverbod voor bedrijven met melkgeiten valt waarschijnlijk volgende
week. Dat heeft demissionair minister Verburg (Landbouw) gisteren gezegd na de ministerraad.
Verburg zei dat ze maandag nog
overleg voert met collega-minister
Ab Klink (Volksgezondheid) over
het besluit. Maar volgens haar
werkt het vaccin tegen Q-koorts
‘voortreffelijk’. Het aantal nieuwe
ziektegevallen is dit jaar fors lager
ten opzichte van 2009.
Begin deze maand waren op de
meeste van de ruim vierhonderd
bedrijven de dieren ingeënt. Sinds
december 2009 zijn op 89 besmette bedrijven ruim 50.000 vooral
drachtige dieren afgemaakt om te
voorkomen dat de Q-koortsbacterie vrij zou kunnen komen.

VEE-INDUSTRIE

Vonk:
LNV nu
opheffen
DEN BOSCH – Het ministerie van

DEN BOSCH – ,,In de Tweede Kamer

heerst een ongelooflijke bureaucratische toestand. Daar is de provincie heilig bij”, verklaarde VVD-parlementariër Cora van Nieuwenhuizen gisteren bij haar afscheid als
provinciebestuurder van Brabant.
De Oisterwijkse politica is als lid
van Gedeputeerde Staten opgevolgd door Yves de Boer die door
Provinciale Staten bij acclamatie
werd gekozen.
De 58-jarige De Boer was twaalf
jaar wethouder van Oosterhout en
neemt de portefeuille mobiliteit
en handhaving over van Van Nieuwenhuizen. Zij voert thans namens de VVD-fractie het woord
over infrastructuur.

Hoogleraar Roos Vonk

‘Bureaucratie Den
Haag ongelooflijk’

„In Brabant voelen ze de
maatschappelijke druk en
urgentie voor verandering”,
zegt Roos Vonk. Zij nam
het initiatief voor het
manifest waarin 256 hoogleraren pleiten voor afschaffing van de vee-industrie.
door Ron Lodewijks

‘A

ls de politiek er
niets mee doet,
maken we er gewoon een burgerinitiatief van. De
20.000 steunbetuigingen die daarvoor nodig zijn, hebben we al
bijna binnen aan reacties via de
site duurzameveeteelt.nl op ons
pleidooi voor een duurzame veehouderij.”
Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, nam met een aantal collega’s aan de Nijmeegse Radboud
Universiteit het initiatief tot een
krachtige stellingname tegen de
vee-industrie die inmiddels door
256 hoogleraren is ondertekend.
Vonk: „Dit is geen representatieve
opiniepeiling. Ik heb vooral hoogleraren benaderd van wie ik wist
dat ze kritisch staan tegenover de
vee-industrie. Een stuk of 15 waren het niet eens met het manifest
en haakten af.”
Het manifest dat ‘een einde aan de
georganiseerde verantwoordelijkheid’ predikt, heft aan met de recente beperking die in deze provincie aan megastallen is gesteld. ‘Het
Brabantse besluit illustreert de
noodzaak van verandering en is
het begin van een omslag. Dat is
hoopgevend in het licht van de opmerkelijke stilstand in de afgelopen tien jaar’, duiden de hoogleraren op het advies van de commissie, geleid door oud-Rabotopman
Herman Wijffels. Hij wees in 2001

de weg naar een ingrijpende herstructurering van de intensieve
veehouderij.
Vonk: „Het negeren van Wijffels
was de aanleiding voor het manifest. Minister Verburg van LNV en
met haar het flutkabinet Balkenende heeft het er lelijk bij laten zitten. De tijd is rijp voor verandering, want de maatschappelijke
weerstand tegen de vleesindustrie
neemt zienderogen toe.”
Nadat de CDA-minister het manifest op tv als niet-serieus had afgeserveerd, lieten de hoogleraren
massaal verstek gaan op een door
Verburg georganiseerde ontmoeting in verkiezingstijd. Vonk: „Wij
wachten op de volgende minister.
Hopelijk is die niet wéér van het
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CDA, want dat kijkt alleen maar
naar het korte termijnbelang van
de grote boeren. Het hele ministerie van LNV mag van mij rustig
worden opgeheven. Dat verkeert
nog in de ontkenningsfase, terwijl
de problemen gigantisch uit de
hand lopen.”
De boodschap van de 256 hoogleraren is duidelijk: de intensieve veehouderij moet verdwijnen. Vonk:
„Hoe eerder hoe beter. Want hier
worden met het afknippen van
snavels, vergassen van eendagshaantjes en onthoornen van
koeien, ethische grenzen overschreden, waar net als bij kinderarbeid
en slavernij een einde aan moet komen. We hebben de boodschap
heel stevig neergezet om publici-
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‘De maatschappelijke
weerstand tegen de
vleesindustrie neemt toe’

Hoewel van historisch belang, is de rem op megastallen in
Brabant niet meer dan een aarzelend begin van de ontmanteling van de vee-industrie, die 256 hoogleraren bepleiten.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is volgens Roos Vonk
een sta-in-de-weg voor hervorming van de veehouderij in Nederland en kan daarom beter worden
opgeheven. De Nijmeegse hoogleraar vindt dat de overheid moet
stoppen met het gesubsidieerd promoten van de veesector en in
plaats daarvan burgers voorlichting moet gaan geven over de invloed van de productie en consumptie van vlees op dierenwelzijn, milieu en gezondheid.
Het is volgens haar logisch dat het
hooglerarenmanifest tegen de
vee-industrie door vrijwel geen
dierenartsen en dierwetenschappers is ondertekend. „Veeartsen
verdienen gigantisch aan de grote
hoeveelheden antibiotica waarmee het op elkaar gepropte vee in
stallen op de been wordt gehouden.” Kritiek dat het manifest onwetenschappelijk is, wordt volgens
Vonk vooral ingegeven vanuit het
economisch belang van de vee-industrie. Desgevraagd erkent zij dat
het manifest ‘mogelijk wat te emotioneel en te radicaal overkomt’.
„Maar dat zie ik zelf niet zo.”
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‘In Brabant voelen ze de
maatschappelijke druk en
urgentie voor verandering’

ONDERNEMINGSKLIMAAT 2010

Den Bosch in
stedentop
niet over 5 jaar weg’ ondernemer
Roos Vonk

rechte hetzelfde keurmerk als Jumbo, dat vlees afneemt van boeren
die hun varkens wél op stro houden.”
Voor Roos Vonk is ook dit een teken dat de markt het veehouderijprobleem niet oplost. „Daar is de
overheid voor nodig. Die moet leiding geven.”
De hoogleraren pleiten voor een
vleestax, onder het motto: de vervuiler moet betalen. Geldt die belasting
ook voor industrieel vlees uit het buitenland?
Vonk: „Natuurlijk, anders concurreren wij onze eigen boeren weg.”
Zij erkent dat Nederland zo’n
vleestax niet in zijn eentje kan invoeren.
„Dat moet Europees geregeld worden. Daarin moet Nederland voorop lopen, in plaats van zich, zoals
Verburg, te verschuilen achter internationale regels om verbeteringen tegen te houden.”

De markt lost het veehouderijprobleem niet op. „Daar is de overheid voor
nodig. Die moet leiding geven.”
teit te trekken, in de hoop dat er
wat mee wordt gedaan. Ook onze
aanbevelingen zijn radicaler dan
die van Wijffels, maar bewust niet
heel specifiek. Invulling en uitvoering zijn aan de politiek, die natuurlijk het nodige op ons verhaal
zal afdingen. Wij weten ook wel
dat de vee-industrie niet binnen
vijf jaar zal zijn verdwenen. Dat
heeft zijn tijd nodig.”
Gaat het niet al de goede kant op?
Consumenten gaven vorig jaar bijna
het dubbele aan diervriendelijk vlees
en eieren uit, zo bleek uit onderzoek
van het LEI.

Man vast voor
pooierpraktijken

Vonk: „Er is vooruitgang, maar
veel te langzaam en niet structureel genoeg.”
De hoogleraar geeft vooral consumenten en supermarkten de
schuld van de ellende in de vee-industrie.
„De burger doet wel verontwaardigd over dierenmishandeling,
maar kiest toch hoofdzakelijk voor
zijn eigen portemonnee. Terwijl
de kiloknallers ons in de supermarkt nog steeds om de oren vliegen, wordt er ook gerommeld bij
de verkoop van diervriendelijk
vlees. Albert Heijn krijgt daarvoor
van de Dierenbescherming ten on-
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Heeft het boerenfront nog gereageerd op het manifest?
Vonk: „Doodse stilte, behoudens
enkele scheldbrieven en steunbetuigingen die sommige hoogleraren voor hun handtekening ontvingen. Mogelijk onderschrijven
de boerenvoorlieden het belang
van ons pleidooi, dat een steun in
de rug is voor de kleinere boeren.
Maar het kan ook zijn dat de boerenlobby denkt: het waait wel
weer over. ZLTO heeft wél gereageerd. In Brabant voelen ze de
maatschappelijke druk en de urgentie voor verandering. Daar overheerst het gevoel: we moeten wat
doen. Op 8 juli licht ik het hooglerarenmanifest in Den Bosch toe
aan studenten van de HAS en
praat ik ook met ZLTO.”
Nog iets gehoord van de Rabobank?
„Niets. Die bank straalt uit zo
duurzaam bezig te zijn, terwijl ze
ondertussen de vee-industrie blijft
financieren. Het is de hoogste tijd
dat Rabo daarop publiekelijk
wordt aangesproken.”

Abonnee worden?
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De Bossche ondernemers geven
de gemeente een flinke pluim.
Het ondernemingsklimaat krijgt
een 7. Alleen Helmond (7,2) en
Amersfoort (7,1) scoren hoger.
De ondernemers prijzen vooral
het inlevingsvermogen van de
stadsbestuurders.
door Anita de Haas
DEN BOSCH - „Het eerste tastbare

bewijs dat ons beleid werkt!” Bert
Pauli, wethouder Economische Zaken van de gemeente Den Bosch,
toonde zich gisteren uitermate in
zijn nopjes met de dikke 7 van het
Bossche bedrijfsleven. De op twee
na hoogste score uit een vergelijkend onderzoek onder de 31 grootste gemeenten van het land. Het
onderzoek spitste zich toe op het
ondernemingsklimaat en werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, zoals dat eerder in 2005 en 2007 gebeurde. Bijna alle gemeenten doen
het beter dan vijf jaar geleden,
maar Den Bosch springt eruit, sa-

Onderzoek steden ondernemingsklimaat
䢇 Met Tilburg en Enschede scoort

Den Bosch het hoogst voor lokaal
arbeidsmarktbeleid.
䢇 Op het gebied van Kennis en Innovatie prijst het onderzoek het Bossche innovatieproject Fhealinc,
waarin de gemeente met het ziekenhuis, de HAS, Avans Hogeschool en ZLTO samenwerkt op
grensvlak gezondheid en voeding.
䢇 De bestuurders van Den Bosch
(6,8) en Dordrecht (6,6) krijgen de

Vandaag in deze krant een aantrekkelijk
aanbod van panden u aangeboden door de
Vastgoedpro makelaars

hoogste waaardering van hun ondernemers.
䢇 Ook als het gaat om de vindbaarheid van het juiste loket of de juiste persoon scoort Den Bosch met
een 7,1 het hoogst.
䢇 Opnieuw hoogste score met 6,6 is
de waardering voor het gemeentelijk beleid inzake regelgeving. Voorbeeld: 95% van de 845 bouwaanvragen werd in 2009 binnen 6 weken verstrekt.

[MBO/HBO]
notenboom.nl

Betrokken

onderwijs

EINDHOVEN/BREDA – Een 28-jarige

man is deze week in Eindhoven
aangehouden omdat hij een 20-jarige vrouw uit die plaats langere
tijd heeft gedwongen tot prostitutie op een parkeerterrein aan de
A59 en in hotels. De vrouw werd
bedreigd. Het geld dat zij verdiende heeft hij uitgegeven aan onder
andere drugs. Justitie in Breda beschuldigt hem van mensenhandel.
Het onderzoek naar de verdachte
begon eind vorig jaar op basis van
verschillende tips. De vrouw durfde tot dusver uit angst geen aangifte te doen, aldus een justitiewoordvoerster.
De man is gisteren voorgeleid aan
de rechter-commissaris en zit nog
zeker twee weken vast.

men met Helmond en Amersfoort. Het gemeentelijk beleid is
van een gemiddelde in 2005 en
een iets achterblijvend cijfer in
2007, de laatste jaren zelfs het
meest van allemaal verbeterd. De
uitvoerige enquête onder ondernemers en de gemeenten zelf omvatte alle economische beleidsterreinen. Toch geven ondernemers aan
de meeste waarde te hechten aan
verkeersbeleid en parkeren, communicatie door de gemeentelijke
dienstverlening en een adequate
vergunningverlening. Vooral in de
dienstverlening naar de ondernemers heeft Den Bosch volgens Pauli de laatste jaren veel verbeterd.
„Als gemeente zijn we bezig met
nieuwe vormen van klantgerichtheid, waarbij het ondernemen centraal staat. Zo werken we met accountmanagers die als aanspreekpunt voor bedrijven fungeren.”
Pauli is inmiddels aan zijn tweede
termijn bezig als wethouder van
Economische Zaken en beschouwt
de 7 van de ondernemers dan ook
als een waardering voor het door
de gemeente gevoerde economisch beleid.
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