
Geachte heer, mevrouw, 
 
Naar aanleiding van "Motie vreemd aan de orde van de dag....... stop uitbreiding 
geitenboerderijen Flevoland" die woensdagmiddag 9 januari op de staten commissie 
agenda staat wil ik het volgende inbrengen. 
 
Ik ben eigenaar van een bedrijf gevestigd in Lelystad die humane voeding 
produceert . Humane voeding is één van onze eerste levensbehoefte en daardoor 
dus erg belangrijk. 
Het product dat wij produceren wordt o.a. gemaakt uit zijstromen uit andere 
humane voedingsmiddelen industrieën. Suiker, bier, Soja, noten, zaden, graan en 
citrus. Wij ruimen dus zijstromen op die voor de mens niet meer waardevol zijn. 
Duurzaam ondernemen. 
Naast hoogwaardige humane voeding voor o.a. babyvoeding, kazen, yoghurt etc. 
produceren wij een meststof die helpt om de duurzaamheid van de Flevolandse 
bodem te verbeteren. In het kader van het project bodem en water lijkt mij dit een 
belangrijk product voor Flevoland met name omdat onze bodem verschaald en 
steeds meer uit balans raakt. Stromest. 
 
Waarom deze inleiding voor iemand die in de volksmond gewoon bekend staat als 
geitenhouder. Omdat ik wil dat onze bestuurders zich realiseren wat wij doen. 
Zonder gezonde voeding geen leven. 
 
De discussie om de uitbreiding van geitenhouderij te stoppen is vanuit economisch 
oogpunt voor mij fantastisch.  
 
Vanuit een biologisch ecologisch standpunt raken de gezondheidszorg, de media en 
onze bestuurders helemaal van god los. 
Waar we ons vervoer (luchthaven) steeds verder uitbreiden met alle fijnstof, CO2 
uitstoot e.d. van dien zijn we nergens bang voor,  
maar natuurlijke stoffen als dieren, schimmels en planten daar raken we helemaal 
van in paniek. 
Onze gezondheidszorg is niet meer ingesteld op iets als zoönose en daarom is dit ook 
eng. Dit is waarom ik diagnoses door de dierenarts laat stellen die zorgt voor de 
juiste behandeling. 
 
De beslissing om uitbreiding van geitenboerderijen in Flevoland te stoppen snap ik 
vanuit een standpunt dat u dit wil organiseren naar de toekomst. Dat wil ik ook, het 
moet de provincie versterken. 
 
Om te stoppen vanuit een gezondheidsproblematiek vind ik niet kunnen na wat deze 
sector al heeft meegemaakt. De incorrecte informatie die elke keer over de 
geitensector heen komt is niet oké. 
Ik snap het smeuïge verhaal voor de redacteuren omdat dit lezers trekt, ik snap dat 
niemand in de politiek dit verhaal juist op wil pakken (slecht voor je carrière) En ik 
snap dat ziekenhuizen en onderzoeksinstituten budget krijgen van de overheid om 
een afdeling open te houden of te starten (longontstekking, qkoorts). Ik snap dat als 



je in rust op het platte land wil leven dat je geen mest wil ruiken. Ik snap dat je als 
jurist die grote letselschade met bijbehorend percentage voor jezelf wil binnenhalen 
(Qkoorts). 
Maar heeft u zich wel eens afgevraagd ten koste van wat? Psychisch problemen van 
voedsel producenten, 1 maal per jaar duizenden geiten mishandelen (Qkoorts enting 
bij oudere geiten) is het puntje van de ijsberg, verloochenen van biologie/ecologie 
met alle gevolgen van dien.  
Maar goed iemand heeft budget, ego blijft in tact en er wordt hier en daar nog goed 
aan verdient. NIET OKÉ 
 
Maar wat is het volgende? Als  één van u ambtenaren een griepje onder de leden 
heeft maar besluit toch te gaan werken en vervolgens collega met een hart probleem 
besmet. Collega overlijd omdat deze een verzwakt gestel heeft. Gaan we elkaar dan 
om schadevergoedingen vragen? Wordt de besmette veroordeelt? Of geld dit alleen 
voor dieren? 
 
Wij in de geitenhouderij worden al jaren veroordeeld, gezinnen worden als 
melaatsen behandeld. Dit lijdt tot psychische problemen waar sommigen ook het 
niet meer aankunnen en uit het leven stappen. Mensen die u van de meest gezonde 
voedingsmiddelen in de wereld voorzien stappen uit het leven omdat ze uw dubbele 
agenda te zwaar vinden en dit vind ik niet oké. 
 
Ter info: Mijn vrouw en ik hebben beide Qkoorst antistoffen. onze geiten zijn qkoorts 
vrij en worden maandelijks onderzocht. Waarschijnlijk hebben wij de besmetting ooit 
eens opgelopen bij de koeien of op een kinderboerderij. Nest met kittens kan ook 
nog.  Qkoorts kan een rotziekte zijn maar wij zijn het enige land in de wereld die het 
zo extreem aanpakt. Landen waar men de biologie nog een beetje snapt 
begrijpen ook dat bacteriën bij het leven horen. Begrijp me niet verkeerd een explosie 
van bacteriën is niet wenselijk en moet beperkt worden maar niet met emotie, maar 
met kennis en kunde. Nu zijn er duizenden dieren te veel afgemaakt. Goed voor de 
economie maar slecht voor de agrarische ziel. 
 
Humane longontsteking komt sinds de start van ons bedrijf in 2006 niet voor. 2 
gezinnen, 5 volwassenen en 4 kinderen plus een 6 medewerkers. De afgelopen jaren 
hebben redelijk wat mensen geholpen ons bedrijf op te bouwen. Meer dan 50. Ook 
geen longontstekingsgevallen bekend. 
 
Bij deze ook de vraag komt er een onderzoek naar de relatie van fijstof vanuit 
de luchtvaart en het ontstaan van longontstekking dan wel longkanker bij de 
mens?  
 
Als laatste zou ik alle betrokken bestuurders willen uitnodigen op ons bedrijf, dan wil 
ik u graag uitleggen hoe wij werken en wat onze bedrijfsfilosofie is. Om zo tot een 
objectief onderbouwd besluit te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 


