PERSBERICHT
Brabants Burgerplatform ‘Minder Beesten’ opent een petitie
Nóg meer mest, nóg meer vee…. Provincie Brabant stop ermee!
Vóór de zomer nemen Provinciale Staten van Brabant een besluit over een nieuw mestbeleid. Het
Burgerplatform Minder Beesten is een petitie gestart. Daarin wordt Provinciale Staten opgeroepen
om een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél Brabant; geen nieuwe
mestfabrieken toe te staan; omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen
maximaal te stimuleren; maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen.
De Brabantse veestapel blijft groeien (nu 36 miljoen dieren op 2,5 miljoen mensen) en produceert
meer dan 15 miljard kilo mest per jaar. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken om nog meer
dieren te kunnen houden. Dit leidt tot verdere aantasting van onze leefomgeving, de natuur en het
milieu en vergroot de risico’s voor de volksgezondheid.
Een besluit over het nieuwe mestbeleid geeft Provinciale Staten de mogelijkheid om te kiezen voor
de burger en zijn woon- en leefomgeving en de groei van de veestapel in de intensieve veehouderij
te stoppen. Daarom heeft het Burgerplatform Minder Beesten het initiatief genomen tot de petitie
‘Nog meer mest, nog meer vee…. Provincie Brabant stop ermee!’. Het Burgerplatform Minder
Beesten is een netwerk van burgers en natuur- en milieugroepen uit heel Brabant, waarbij ook
inwoners van Valkenswaard zijn aangesloten. De petitie kan worden getekend op
meerveestopermee.petities.nl of via de website www.minder-beesten.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.minder-beesten.nl of onze Facebook
pagina: https://www.facebook.com/Stopdegroeivandebrabantseveestapel
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Over Groen en Heem Valkenswaard e.o.
De Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken streeft naar een kwalitatief hoogwaardig milieu en
natuur-en cultuurhistorisch landschap en werkt daartoe aan ontwikkeling, behoud en versterking ervan. De
vereniging wil gesprekspartner zijn van alle belanghebbenden en vraagt aandacht voor een verantwoord
natuur-milieu- en cultuurhistorisch beleid.

