Geachte heer/mevrouw,
Mij is verzocht om deze brief door te sturen aan de raadsleden. Graag willen wij een
inhoudelijke reactie van de ChristenUnie hierop. Dus geen brief sturen met daarin dat u deze
brief ter kennisgeving heeft aangenomen.
In aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen sprak ik met iemand van de ChristenUnie.
Ik wees hem erop dat als ik de ChristenUnie een vraag stel, ik geen antwoord krijg. Hij
vertelde mij dat als ik een mail zou sturen naar de gemeentefractie, ik altijd een antwoord zou
krijgen. Bij dezen! Overigens, als niet-christen hecht ik waarde aan de norm antwoord te
geven op een vraag.

Tijdens de uitzending van het programma Zembla werd duidelijk dat landbouwgiffen gebruikt
door telers in luiers gevonden worden van baby's die in de buurt opgroeien. Minister van
LBV, mevrouw Schouten gaf aan dat er meer onderzoek moet plaatsvinden, vanwege nieuwe
en voortschrijdende inzichten. Onder andere een studie uit de Verenigde Staten waaruit een
samenhang tussen aandoeningen zoals autisme en ADHD en gebruik van landbouwgiffen. Je
zou verwachten dat een minister het zekere voor het onzekere neemt en burgers beschermt,
door op zijn minst een zone van 250 meter in te stellen. De stoffen werden namelijk tot een
afstand van 250 meter in luiers gevonden van percelen waar landbouwgif gebruikt wordt.

Zijn jullie het met mij eens dat:
- Bescherming van het ongeboren kind voorgaat op landbouwbelangen, en dat er dus een 250
meter spuitvrije zone ingesteld moet worden?
- Rentmeesterschap van onze schepping belangrijker is dat menselijk ingrijpen om
bijvoorbeeld ziektes bij bloemen te voorkomen?
- Dat het beleid van landbouwminister mevrouw Schouten vooral de belangen van de telers
beschermt en niet het ongeboren kind/schepping?

Stel dat er inderdaad een samenhang tussen de ontwikkeling van de hersenen van een jong
kind en de hoeveelheid ingenomen landbouwgiffen (open deur?) ook aangetoond wordt door
een door mevrouw Schouten ingesteld onderzoek, hoe gaat zij dan de huidige kinderen
compenseren die nu niet preventief beschermd worden?

Graag zie ik de reactie van u tegemoet.
Uitzending Zembla: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bollengif-in-babyluiers

Met vriendelijke groet,

