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Aan:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deurne

Betreft:

Zienswijze omgevingsvergunning 2e fase Donschotseweg 12a 5753PT Deurne

Deurne,

15 december 2021.

Geacht College,
Stopdestank maakt bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning 2 e fase aan de heer M. Madou uit Heusden
om aan de Donschotseweg 12a in Deurne een bedrijf op te richten om 3.750 varkens te houden.
Tegen de vergunning 1e fase diende Stopdestank driemaal een zienswijze in; op 14 december 2014 op 19 december 2018
en op 3 juni 2020. Namens 16 buurtbewoners diende mr. V. Wösten op 19 december 2018 eveneens een zienswijze in. Op
7 mei 2019 maakte u bekend dat u besloten had de omgevingsvergunning te verlenen. Alle zienswijzen wees u af. Namens
de buurtbewoners ging Ir. A.K.M. van Hoof tegen uw besluit in beroep bij de Raad van State.
De procedure bij de Raad van State loopt nog. We vinden het onbegrijpelijk dat u desondanks op 2 november 2021 besloot
om de heer Madou vergunning te verlenen voor de 2e fase. Dat betekent dat u hem toestemming geeft te beginnen met
de bouw van de stallen. Wij maken daar om meerdere redenen ernstig bezwaar tegen.
Op het perceel Donschotseweg 12a in Deurne staan twee oude stallen waar al jaren geen dieren meer in zitten. De
oorspronkelijke omgevingsvergunning dateert van 16 juni 2009. U hebt de vergunning nooit ingetrokken. De boer verkocht
het perceel, de stallen en de daarbij behorende vergunningen aan Madou, een grote varkensboer uit Heusden. Die vroeg
in december 2015 een omgevingsvergunning aan voor het houden van ruim 3.700 varkens.
Op 26 januari 2016 liet u Madou weten dat een MER niet nodig was omdat de uitstoot van stank en fijnstof zou afnemen.
U ging daarbij uit van de vergunning uit 2009. Maar de stallen staan leeg. De uitstoot is al jaren nul. De bouw van stallen
met 3.750 varkens betekent een enorme toename van uitstoot met alle risico’s voor de volksgezondheid en de leefbaarheid.
De Donschotseweg maakt deel uit van een buurtschap. Sommige families wonen er al generaties lang. De sociale cohesie
is groot. Grote varkensstallen in dit buurtschap van iemand die elders woont, verstoren en bedreigen de leefbaarheid. De
heer Madou woont in Asten-Heusden. U laat uw eigen inwoners aan hun lot over ten gunste van een grote varkenshouder
uit een andere gemeente. Dat is onacceptabel.
Samen met Stopdestank en het Brabants Burgerplatform ondernam de buurt actie richting de gemeente. Dat resulteerde
in het aanstellen van een mediator. In oktober 2019 liet de mediator weten dat de bemiddeling op dood spoor zat. Daarna
probeerde de buurt om zelf met de eigenaar tot een oplossing te komen. Die beloofde te onderzoeken of verandering van
bestemming mogelijk was. En toen werd het stil. Er gebeurde niets. De buurt had goede hoop dat de plannen voor de bouw
van de stallen van de baan waren.
Tot 5 november 2021. Hoewel de 1 e fase van de vergunning nog wacht op een uitspraak van de Raad van State, besloot u
de heer Madou de vergunning 2e fase te verlenen. Daarmee geeft u toestemming voor de bouw van de stallen aan de
Donschotseweg 12a. U nam hierover vooraf geen contact op met de omwonenden. De buren hadden de publicatie van de
vergunningverlening gemist. Stopdestank attendeerde hen er op. Voor de buurt kwam dit nieuws als een donderslag bij
heldere hemel. Zij waren genoodzaakt om opnieuw een jurist in te schakelen.
De bouw van stallen voor ruim 3.750 varkens betekent een substantiële aantasting van de leefbaarheid en de gezondheid.
Maar volgens u betekent het verlenen van de vergunning dat de uitstoot van geur en fijn stof vermindert en dat de
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gezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden er op vooruit gaat! Wat een bizarre uitspraak. U vergelijkt de uitstoot
met de vergunde uitstoot uit 2009. Maar de stallen staan al jaren leeg.
Deze vergunningverlening staat haaks op alle mooie woorden van zorg voor gezondheid en leefbaarheid van de burgers en
haaks op het met de mond beleden streven naar transitie en duurzame landbouw. U laat lege vergunningen in stand en zet
daarmee de deur wijd open voor uitbreiding van de veestapel. U reageert op de zorgen en acties van omwonenden met de
mededeling dat u gezien de geldende wet- en regelgeving verplicht bent de vergunning te verlenen. Wij trekken dat gezien
de jurisprudentie en het beleid van de landelijke overheid (Nationale Omgevingsvisie) ernstig in twijfel. U hebt een
zorgplicht ten aanzien van de inwoners van Deurne. Daarin schiet u schromelijk tekort.
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van de rijksoverheid staat versterken van de omgevingskwaliteit centraal. Dat wil
zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt moeten worden. Er zijn in
Nederland acht zogenaamde NOVI-gebieden aangewezen. De Peel is er één van. Volgens de minister is de Peel vanwege
zijn omvang, de intensiteit en aard van de problematiek van essentieel nationaal belang voor de omslag naar
kringlooplandbouw en een duurzame voedselvoorziening. De portefeuillehouder van Deurne zit namens de MRE
(Metropoolregio Eindhoven) in de bestuurlijke werkgroep van Novi De Peel. Het is onbegrijpelijk dat u op lokaal niveau
besluiten neemt die haaks staan op de doelen van NOVI de Peel.
Wij menen dat er inhoudelijk en bestuurlijk voldoende redenen zijn om de vergunning voor Donschotseweg 12a niet te
verlenen, c.q. in te trekken. U kunt de vergunning wellicht afkopen. Het ministerie stelt onder voorwaarden budget
beschikking voor uitkoop. Nu afkopen is veel goedkoper dan straks een bestaand bedrijf te moeten wegkopen.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging Stopdestank Deurne

Maria Berkers (voorzitter)
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