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Deurne , juni 2022

Geachte heer Staghouwer,
Excellentie,
Het is dramatisch gesteld met de leefomgeving in veedichte gebieden in Nederland. Stankoverlast door uitstoot van
veehouderijen is daarvan de belangrijkste oorzaak. De Wet Geurhinder Veehouderijen (WGV) legitimeert deze
stankuitstoot. Uit evaluaties van de WGV blijkt dat de werkelijke uitstoot van stank veel groter is dan op basis van de wet
wordt aangenomen. Het aanpassen van deze wet is tot op heden niet aan de orde. Overheden verlenen nog steeds
vergunningen op basis van genoemde WGV. In veedichte gebieden is de situatie daardoor zo alarmerend dat onmiddellijk
ingrijpen nodig is.
Moratorium
Ik ondersteun de oproep van Vereniging Stopdestank Deurne die namens haar leden en sympathisanten vraagt om een
onmiddellijk moratorium op de bouw van veestallen, op uitbreiding van veebedrijven en op de bouw en uitbreiding van
mestfabrieken. Dat betekent ook dat lege vergunningen snel en onverkort moeten worden ingetrokken. Het moratorium
moet gelden tot het moment dat de WGV adequaat is aangepast. Elke andere strategie is dweilen met de kraan open. Het
zorgt voor meer overlast, meer gezondheidsrisico’s, verdere teloorgang van de kwaliteit van lucht, water en bodem en voor
toenemende sociale ontwrichting. Bovendien: hoe langer u wacht met ingrijpen, hoe duurder het wordt om bedrijven te
saneren.
De situatie in Deurne
Schaalvergroting
Het aantal veehouderijen in de gemeente Deurne is fors afgenomen: van ongeveer 500 bedrijven in 2000 naar 200 in 2021.
Een daling met bijna 60%. Het aantal varkenshouderijen is het sterkst gedaald. Van 243 in 2000 naar 84 nu. De veestapel
daarentegen is nauwelijks gekrompen. Er is dus sprake van een forse schaalvergroting en van verdere industrialisering van
de veehouderij.
Burgers en boeren de klos
Zowel burgers als boerengezinsbedrijven zijn de klos. Alleen grote, kapitaalkrachtige bedrijven overleven. En ze breiden uit.
De 50% regeling zorgt er voor dat technische maatregelen, in de praktijk meestal niet efficiënt, recht geven op uitbreiding
van de veestapel. Met alle gevolgen van dien. De lokale politiek is niet bij machte de gezondheid en leefbaarheid van haar
inwoners te beschermen.
Vertrouwen in de overheid op dieptepunt
Stopdestank constateert dat B&W elke vergunningaanvraag voor uitbreiding van veehouderijen goedkeurt met een beroep
op de WGV. De politiek laat burgers in de steek. Die zijn steeds vaker genoodzaakt om juridische procedures te starten
tegen hun eigen overheid. Het vertrouwen in de overheid neemt hierdoor in razend tempo af.
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Sociale ontwrichting
Van de van oudsher sterke sociale banden in het buitengebied is geen sprake meer. Spanningen lopen op. Uitbreiding van
de veestapel betekent verdere aantasting van de leefbaarheid van de omwonenden. In deze gemeenschappen waar de
sociale cohesie van oudsher sterk is, heeft dit rampzalige gevolgen. Buurten, families en verenigingen raken ontwricht.
Soms zijn burgers genoodzaakt te vertrekken uit het huis waarin ze tientallen jaren hebben gewoond of zelfs zijn geboren.
Moratorium
Vrijdag 10 juni 2022 werden de kabinetsplannen bekend om de stikstofuitstoot in onder meer de Peelregio met 70 tot 80%
te verlagen. Een forse krimp van de veestapel is dan onvermijdelijk. In een nieuwe studie naar de luchtkwaliteit in Brabant
constateren de Brabantse GGD’en dat “op geen enkel woonadres in Noord-Brabant aan de gezondheidskundige
advieswaarden van de WHO voor luchtkwaliteit wordt voldaan”. De gevolgen zijn dramatisch: Brabanders leven bijna een
jaar korter door slechte luchtkwaliteit. De ernst van de situatie noodzaakt onmiddellijk ingrijpen. Doorgaan met het
verstrekken van vergunningen maakt uw beleid volstrekt ongeloofwaardig en onbegrijpelijk. Het toch al ernstig geschonden
vertrouwen van burgers in de overheid zal nog verder dalen.
Ik verwacht dat met onmiddellijke ingang een moratorium wordt ingesteld voor de bouw en de uitbreiding van
veehouderijen.
Met vriendelijke groeten,
Naam,

Woonplaats
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