Beste commissieleden
Uden is een mooie gemeente om te wonen en te werken. Dit was zo en we hopen dat dat zo
zal blijven. We hebben aan de ene kant van Uden de Maashorst de Bedafse bergen en het
Annabos, maar er zijn nog veel meer mooie gebieden in Uden zoals het Leigraafdal, de
bossen in Odiliapeel, de diverse sportparken en nog veel meer. Ook heeft Uden met een
mooi industriegebied, de vliegbasis en het winkelcentrum veel te bieden. De woningen in
Uden Volkel en Odiliapeel zijn aangenaam om in te wonen. Allemaal facetten die veel
werkgelegenheid voor de inwoners van de gemeente Uden bieden.
Maar waar Uden ook heel trots op mag zijn is het buitengebied. Vele Udenaren maken
gebruik van het mooie van deze omgeving. Het wandelen en fietsen en meteen genieten van
de mooie landerijen en koeien in de wei, maar ook van de mooie gebouwen en bedrijven die
er staan. Afgelopen zaterdag ben ik nog naar een open dag geweest van een nieuw
varkensbedrijf, waar vele burgers aanwezig waren. De land- en tuinbouw heeft al generaties
lang gezorgd voor dat mooie buitengebied.
De ZLTO Uden heeft eraan meegewerkt dat de Maashorst een mooi recreatiegebied mag
blijven. Dit heeft vele offers en aanpassingsvermogen gekost van de bedrijven. Daar
tegenover stond dat de bedrijven elders in de gemeente Uden wel de mogelijkheid kregen
om zich te kunnen ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe eisen van dierenwelzijn en
duurzaamheid. Onder duurzaam bedoel ik een economisch bedrijf wat zo min mogelijk
hinder geeft aan de omgeving. Gelukkig hebben wij enkele jaren geleden een nieuwe stal
kunnen bouwen voor onze melkkoeien. Met de nieuwe geurnorm die het college nu
voorstelt zou die stal nooit gebouwd kunnen zijn. Het gevolg was dan geweest dat onze Jos
geen mogelijkheid had om het bedrijf in de toekomst over te kunnen nemen. Wat gebeurt er
dan met die oude gebouwen, wat gebeurt er met die mooie weilanden? Er komt dan
misschien alleen mais en sla onder plastic en in de winter niet het groene gras. Hebben de
jonge boeren nog wel toekomst met dit geurbeleid of haken ze allemaal af? Helaas gebeurt
dit al heel veel door o.a. de slechte prijzen, maar ook door de steeds veranderende en
onvoorziene regelgeving. Ook een gemeente als Uden heeft de plicht om een toekomst
open te houden voor de Land- en Tuinbouw, dit geldt omgekeerd ook. Het welzijn van de
boer en de koeien is in onze nieuwe stal vele malen beter dan in de oude. Ook klimaat
technisch zijn er vele stappen in de goede richting gezet.
Uiteraard ging dit te paard met een kleine uitbreiding van het aantal koeien. Iedereen weet
immers dat je met deze grote financiële uitgave (1,2 miljoen euro) de vaste kosten beter
over meer liters melk kunt verdelen.
Campina investeert in Veghel ruim 66 miljoen euro en dit komt de werkgelegenheid in de
omgeving ook weer ten goede. We hebben een kringloopwijzer voor ons bedrijf om inzicht
te houden in de stromen van ons bedrijf. Dit zijn allemaal stappen die gezet zijn om een
modern landbouwbedrijf voor de toekomst te kunnen behouden.
Het is dan ook van de zotte dat de Gemeente Uden hier nog een strengere geurnorm
overheen moet leggen.

