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Deurne op TV 

 

Vier maanden lang deden Zembla-journalisten Ton van der Ham, Annette Schaëtzle en Suzan Borst 
onderzoek naar stankoverlast door intensieve veehouderij. Ze kwamen naar Deurne om te 
onderzoeken hoe de Wet Geurhinder Veehouderijen in de praktijk uitpakt. ‘Het probleem wordt 
gebagatelliseerd, de wet die burgers moet beschermen deugt niet, geurnormen zijn amper te meten 
en worden überhaupt niet nageleefd,’ aldus Ton v.d. Ham. 
 

STANK EN STRIJD 
Een journalistieke prestatie van formaat. 

 

Voor wie de uitzendingen gemist heeft 
 

Stank en strijd - deel 1 - Zembla - BNNVARA 
Stank en strijd - deel 2 - Zembla - BNNVARA 

 

PODCAST 
In een podcast vertellen de journalisten over hun ervaringen.  

De Wet Geurhinder Veehouderijen is ‘één grote kafkaëske Mindfuck’, aldus journalist Ton v.d. Ham. 
Beluister de podcast: 
https://cutt.ly/hJF2yXc 

 

 

BRIEVEN AAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS 
 

Samen met het Brabants Burgerplatform gaat Stopdestank na de zomervakantie 
naar Den Haag. We bieden minister Staghouwer en staatssecretaris Heijnen 
brieven aan van burgers van Brabant die de dupe zijn van de Wet Geurhinder 
Veehouderijen. Zembla maakt opnames. 
  

 

DOE MEE 
Kijk op de volgende pagina. 

 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-1
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-2
https://cutt.ly/hJF2yXc
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Brabants Burgerplatform en Stopdestank in actie! 

 

De journalisten van Zembla hebben de Wet Geurhinder Veehouderijen (WGV) tot op het bot 
uitgezocht. Ze kwamen tot de conclusie dat de wet niet deugt. Burgers worden niet beschermd. Het 
is aan de burgers om te eisen dat de politiek ingrijpt. 

 

 
ZO DOET U MEE 

 
 

˗ Lees de twee brieven die bij deze ledenbrief zijn gevoegd 
(de inhoud van de beide brieven is gelijk)   

˗ Wilt u de brieven ondertekenen met uw naam en woonplaats, geeft dan uw naam en 
woonplaats aan ons door via stopdestank@gmail.com  

˗ Als u een (korte) eigen boodschap wilt toevoegen aan de brieven stuur die boodschap 
dan mee 

˗ Stopdestank zorgt ervoor dat aparte brieven worden samengesteld voor een 
gezamenlijke aanbieding aan de minister en de staatssecretaris  

 

Wilt u niet dat uw naam in Den Haag bekend wordt, geef dan  uw initialen en woonplaats aan ons 
door. 
 
 

 

Zembla (niet) in de Deurnese media 
 

DMG verslaggever Ivo Boudewijns volgde het onderzoek van Zembla 
op de voet en hij deed op de website uitstekend verslag van het 
proces en de resultaten.  https://cutt.ly/MJGsWdg 

 

Het Weekblad voor Deurne daarentegen repte met geen woord over de uitzendingen. Ondanks een 
telefonisch en een schriftelijk verzoek van Stopdestank om de uitzendingen aan te kondigen. In de 
editie van 23 mei publiceerde het Weekblad het commentaar op de uitzendingen door de voorzitter 
van ZLTO de Peel. https://cutt.ly/cJGd8vW In de editie van 9 juni (pag. 15) stond een ingezonden stuk 
van een medestander van Stopdestank (Lezers schrijven. Een reactie op ZLTO) https://cutt.ly/WJLqb2T 
Wilt u ook reageren? redactie@weekbladvoordeurne.nl  
 

 

Interessante ledenvergadering Stopdestank 2022 
 

Op 12 april 2022 was in het  Gerardushuis in Walsberg de jaarlijkse openbare ledenvergadering van 
Vereniging Stopdestank Deurne. De jaarstukken werden goedgekeurd. 
 

In het themagedeelte was het woord aan Ruud Merks, secretaris van het Brabants 
Burgerplatform. Hij bouwde de app ‘Stank op de kaart’.  Ruud vertelde over het 
doel van de app en hoe je hem kunnen gebruiken. Er ontstonden levendige 
discussies. We kijken terug op een interessante en geslaagde ledenvergadering. 
https://stankopdekaart.nl/app/ 

 
 

 
 

DOE MEE 
Samen in uw eigen belang 

 

 

 

Word lid van Stopdestank 
www.stopdestank.nl    stopdestank@gmail.com 

mailto:stopdestank@gmail.com
https://cutt.ly/MJGsWdg
https://cutt.ly/cJGd8vW
https://cutt.ly/WJLqb2T
mailto:redactie@weekbladvoordeurne.nl
https://stankopdekaart.nl/app/
http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
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Stikstofuitstoot in de Peel moet fors omlaag 

 

In de peelregio moet de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen fors  verminderen. De grootste 
uitstoter van het schadelijke NH3 (ammoniak) is de veehouderij. Gedwongen uitkoop van 
veehouders wordt niet uitgesloten. De regering schuift de uitvoering op het bordje van de 
provincies. Zij moeten de maatregelen nemen om de doelen te halen.  

 

 

Publicaties rond dit thema:  
VRT NWS  > https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2022/06/10/tza-stikstofbeleid-nederland-
arvato_49512472/ 
DE GROENE AMSTERDAMMER > Varens overwoekeren de kleine veenbes – De Groene 
Amsterdammer 
NPO Radio 1, vanaf 17.15 > https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/09e592c8-0f81-
454b-b4a4-73f002a6b714/2022-06-09-nieuws-en-co 

 

 

 

Veehouderijen rondom de Peel 
Elke roze stip is een veehouderij. De Peel ligt in het midden. 

 

 

 Straal is + 15 km 
__________________________________________________________________________________ 

 

Luchtkwaliteit voldoet nergens aan de advieswaarden van de WHO 

Brabanders leven bijna een jaar korter door slechte luchtkwaliteit. 
 

In een nieuwe studie naar de luchtkwaliteit van de provincie constateren de Brabantse GGD ‘en: ‘op 
geen enkel woonadres in Noord-Brabant wordt aan de gezondheidskundige advieswaarden van de 
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor luchtkwaliteit voldaan. Brabanders leven bijna één jaar 
korter door slechte luchtkwaliteit. Het vergt ingrijpende keuzes om dat te veranderen.’ 
 

Voor het Rapport Luchtkwaliteit en gezondheid in Brabant klik op:  https://ap.lc/SlH4B  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2022/06/10/tza-stikstofbeleid-nederland-arvato_49512472/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2022/06/10/tza-stikstofbeleid-nederland-arvato_49512472/
https://www.groene.nl/artikel/varens-overwoekeren-de-kleine-veenbes?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=a0aef647a8-Dagelijks-2022-06-15&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-a0aef647a8-70775617
https://www.groene.nl/artikel/varens-overwoekeren-de-kleine-veenbes?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=a0aef647a8-Dagelijks-2022-06-15&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-a0aef647a8-70775617
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/09e592c8-0f81-454b-b4a4-73f002a6b714/2022-06-09-nieuws-en-co
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/09e592c8-0f81-454b-b4a4-73f002a6b714/2022-06-09-nieuws-en-co
https://ap.lc/SlH4B

