Ledenbrief Stopdestank Deurne
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu
www.stopdestank.nl

Nummer 102
Oktober 2022
stopdestank@gmail.com

Deurne op weg naar transitie
Heel voorzichtig begint de transitie van het buitengebied ook in Deurne gestalte krijgen. Het college
van B&W zette afgelopen weken enkele concrete stappen. We hopen dat B&W de ingeslagen weg
voortvarend zal volgen.
Afwijzing
Een varkenshouder aan de Langstraat deed een verzoek om de vorm van zijn bouwvlak te veranderen,
zodat er een nieuwe stal gebouwd kon worden van 4000 vierkante meter. Het aantal varkens zou dan
toenemen van 4456 naar 5760. De ambtenaren adviseerden het college de vergunning te verlenen
maar op 26 juli 2022 wees B&W de aanvraag af.
De CDA-factie was daar niet blij mee en stelde het college vragen. Het CDA wilde onder meer weten
of de afwijzing gevolgen heeft voor toekomstige vergunningverleningen. B&W liet weten dat ze soortgelijke aanvragen
voortaan op dezelfde manier zullen behandelen.
Wethouder Marinus Biemans op Twitter
“Vanavond op 15 locaties de bestemming intensieve veehouderij
van de locatie gehaald en een nieuw perspectief gecreëerd voor
de stoppende boeren. Een belangrijke stap in de sloop van ca.
47.000 m² leegstaande stallen in Deurne en het vermindert het
aantal varkens met zo’n 10%.” (N.B. 10% van het vergunde aantal.)
Wethouder Marinus Biemans
Foto: gemeente Deurne

Een mooi begin
Hulde aan het college!!
(Nu nog alle lege vergunningen intrekken)

Ernstige stankoverlast in Deurne
Het is de laatste tijd weer bar en boos met de
stankoverlast door veehouderijen. Vooral ’s
avonds en ’s nachts is het raak. Klagen bij alleen
de Milieuklachtencentrale heeft geen effect.
Geef uw klacht ook door aan het Brabants
Burgerplatform. Ga naar
https://stankopdekaart.nl/app/melden.php
en meld uw klachten.
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Stopdestank feliciteert de buurtbewoners

Rechtbank vernietigt vergunning Bosweg 3 Deurne
Aan de Bosweg 3 in Deurne staat een vleeskuikenbedrijf met 176.690 dieren.
De eigenaar vroeg een vergunning aan voor uitbreiding met 80.000 dieren.
Daarmee zou het totaal komen op 256.690 vleeskuikens. In 2021 verleende het
college van B&W van Deurne de vergunning.
Buurtbewoners in verzet
Een aantal omwonenden kwam in opstand. In de buurt waar ze wonen is al sprake van ernstige
stankoverlast. Toen ze hoorden dat het college vergunning wilde verlenen voor nog eens 80.000
vleeskuikens, sloeg de paniek toe. Ze schreven brieven aan B&W en de gemeenteraad, namen een
jurist in de arm en dienden een zienswijze in. Het College besloot desondanks om de vergunning te
verlenen. De omwonenden spanden een rechtszaak aan tegen de gemeente Deurne.
Veehouderij Bosweg 4 verplaatst
Vanwege de slechte luchtkwaliteit besloot de provincie Brabant in 2014 om de veehouderij van
Bosweg 4 te verplaatsen. Daarvoor werd € 750.000 euro subsidie verleend. Om over1astsituaties in de
toekomst te voorkomen, stelden provincie en gemeente, samen met de omwonenden, een
verbeterplan op. Later bleek dat de aanvraag voor uitbreiding van het vleeskuikenbedrijf aan de
Bosweg 3 (tegenover Bosweg 4) toen al bij de gemeente bekend was.

Wethouder Biemans (links) in gesprek met omwonenden Bosweg 3
Foto: Zembla. Fragment uit Stank en Strijd deel 1

Vergunning vernietigd
Op 29 september 2022 vernietigde de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de vergunning voor Bosweg 3.
En nu maar hopen dat hiermee voor wat betreft de uitbreiding van Bosweg 3, de kous af is. Wilt u de
uitspraak lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:4211
Zembla
In deel 1 van Stank en Strijd besteedde Zembla uitgebreid aandacht aan de
situatie op de Bosweg. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-enstrijd-deel-1 (vanaf minuut 6.51). De wethouder verklaarde dat het college
de vergunning niet kon weigeren omdat er sprake was van (een beetje)
vermindering van de overlast. De jurist van de omwonenden bestreed dat.
De rechter maakte gehakt van de redenering van het college van Deurne en
vernietigde de vergunning. https://cutt.ly/WBljf0i
Ton v.d. Ham
Onderzoeksjournalist Zembla
Foto: LinkedIn

Zembla publiceert handleiding voor burgers bij stankoverlast
https://cutt.ly/FBlgkmw
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Ook inwoner van Deurne maakte deel uit van de eisers

De staat gedaagd vanwege stankoverlast

Illustratie: http://www.sarahlinde.nl/

Een groep van 14 omwonenden van intensieve veehouderijen in Brabant en Gelderland hebben een
civiele zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Die schendt, door het verlenen van
vergunningen met veel te hoge geuruitstoot, de grondrechten van mensen die in die gebieden
wonen. Omwonenden, hebben daar geen profijt van. Integendeel. Ze moeten betalen met
verslechtering van hun woonomgeving, met hun gezondheid, hun woongenot en met
waardevermindering van hun huis. Bij de 14 eisers is ook een inwoner van Deurne.
De Staat schendt de Grondwet
Op 14 september 2022 deed de rechter uitspraak. Hij bevestigde dat de Staat onrechtmatig handelt
naar omwonenden en eiste schadevergoedingen. Wilt u meer lezen over de rechtszaak, de
achtergronden en de gevolgen, ga dan naar het Brabants Burgerplatform: https://cutt.ly/0VG3xol
De hele uitspraak lezen? Ga naar https://cutt.ly/uBY7HKN
Crowdfunding
Degenen die procedeerden hebben gezamenlijk de proceskosten en de jurist betaald. De Staat gaat
waarschijnlijk in hoger beroep. Tégen de burgers en met advocaten die betaald worden met
belastinggeld. Burgers moeten de proceskosten en de juridische kosten voor het hoger beroep zelf
opbrengen. Daarvoor is ongeveer 30.000 euro nodig. Om in hoger beroep te kunnen procederen is de
advocaat van de burgers, Nout Verbeek, een crowdfunding gestart.

Ga naar https://www.brabantsburgerplatform.nl/
en draag bij aan de crowdfunding
STANK EN STRIJD
Zembla maakte het drieluik ‘Stank en Strijd’. Daarin staat vooral Deurne
model voor stankoverlast door intensieve veehouderij en industrie. Deel 1
en 2 gaan over stankoverlast door intensieve veehouderij en de omstreden
Wet Geurhinder Veehouderij (WGV). Deel 3 werd donderdag 6 september
uitgezonden. Toen stond stankoverlast door de industrie (De Kranenmortel) centraal. Zembla maakte
duidelijk dat burgers die overlast ondervinden en verhaal willen halen bij de overheid, verdwalen in
een woud van regels, verstrikt raken in procedures en uiteindelijk met lege handen staan.

STANK EN STRIJD
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-1
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-2
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-3
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Staatssecretaris heeft geen tijd

Brieven van burgers nog niet naar Den Haag
In juni 2022 sloot Stopdestank zich aan bij de brievenactie van het Brabants Burgerplatform. Daarin
werden minister Staghouwer en staatssecretaris Heynen opgeroepen om uitbreiding van de
intensieve veehouderij onmiddellijk te stoppen. De brieven zouden in het najaar van 2022 worden
overhandigd aan de minister en de staatssecretaris. In Deurne ondertekenden 86 mensen de
brieven.
Geen tijd
In september nam het Brabants Burgerplatform contact op met het
ministerie om af te spreken wanneer de brieven zouden worden
overhandigd. Maar het ministerie wilde geen afspraak maken. Minister
Staghouwer was kort tevoren afgetreden en een nieuwe minister was er
nog niet. Staatssecretaris Heijnen wilde het Brabants Burgerplatform niet
ontvangen. Ze had geen tijd, liet ze weten.
Nieuwe afspraak
Het Brabants Burgerplatform neemt binnenkort opnieuw contact op met het ministerie om een
afspraak te maken. Inmiddels is Piet Adema de nieuwe minister van landbouw. We hopen dat hij de
brieven in ontvangst zal nemen. Anders zoekt het Brabants Burgerplatform naar een actie met veel
publiciteit. We houden u op de hoogte.

Weer hoge onderscheiding voor Hans Joosten
Hans Joosten is door de Duitse president onderscheiden met de 'Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland', de hoogste Duitse onderscheiding.
Oprichter Werkgroep Behoud de Peel
Hans was ruim veertig jaar geleden een van de oprichters van ‘Werkgroep Behoud de Peel’. Hij is nog
steeds betrokken bij de werkgroep. Hij werd geboren in Liessel, studeerde in Nijmegen en werkte 25
jaar als hoogleraar 'Moorkunde und Paläoökologie' aan
Universiteit van Greifswald. (Duitsland)
Paludicultuur
'Dankzij Joosten is nu bekend dat droge veengronden
klimaatkillers zijn en dat opnieuw vernatte veengronden
klimaatredders zijn'. Dat schreef de Duitse regering in de
motivering voor de prijs. Ook werd Hans geprezen omdat
hij naast onderzoek ook zocht naar praktische oplossingen.
Hij is de schepper van een nieuw wetenschappelijk
vakgebied, de Paludicultuur; het gebruik van natte
veengebieden voor landbouw.
Foto: ARD Mediathek

Wij feliciteren Hans van harte
met deze onderscheiding!
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Europese landbouwsubsidie voor Brabant in 2019
In 2019 bedroeg de Europese landbouwsubsidie voor Brabant 100
miljoen euro. Dat is 40 euro per Brabander! Betaald uit belastinggeld.
Open Stichting Groen Kempenland - EU Subsidies.
Op https://cutt.ly/OBv7tfm staan de subsidiebedragen per bedrijf. Zoom
uit en zoek de plaats en het bedrijf waarover u informatie wilt.
De website is gebouwd door Stichting Groen Kempenland. Europese
subsidies zijn openbaar.

Wat Johan Remkes vergat op te schrijven

Onmiddellijk moratorium
Geblokkeerde snelwegen, brandende hooibalen, bedreigingen. Voor een aantal boeren gaat geen
enkele actie te ver om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. De overheid heeft bepaald dat
de stikstofuitstoot in 2030 met de helft moet zijn verminderd. En wat gebeurt er intussen? Het
kabinet vecht elkaar de tent uit en laat de vuile was doen door minister van der Wallen en Johan
Remkes. De overheid geeft nog steeds vergunningen af voor uitbreiding van de veestapel. Veel
gemeenten en provincies trekken lege vergunningen niet in en tolereren een levendige handel in
stikstofrechten.
Grote agrarische industrieën lachen in hun vuistje
Een groep boeren is des duivels en gaat flink tekeer. Maar grote agrarische
industriëlen lachen in hun vuistje. Friesland Campina (zuivel), For Farmers en
De Heus (veevoer), Van Drie-Groep (kalveren), Vion (slachterij), Rabobank
(hypotheken), Bio Transitie Centrale (mestfabrieken) en andere agrarische
industriebedrijven steunen en stimuleren het boerenprotest. Met geld en met
advies. De veehouders zijn immers hun verdienmodel. Het einde van de
intensieve veehouderij betekent het einde van hun lucratieve winsten. Ze weigeren in gesprek te gaan
met Remkes. Ze laten de boeren de kooltjes uit het vuur halen en lobbyen intussen in Den Haag en
Brussel. Hebben de boeren dat niet in de gaten? Denken ze dat de Boer Burger Beweging hen gaat
redden? Weinig kans. De complete verkiezingscampagne van de BBB werd gefinancierd door
ReMarkAble een communicatiebureau voor Agro en Food in binnen- en buitenland. Wie hun klanten
zijn? Kijk op https://remarkable.nl/klanten

STOPDESTANK EIST EEN ONMIDDELLIJK MORATORIUM
STOP OP VERGUNNINGEN VOOR UITBREIDING VAN DE VEESTAPEL
STOP OP DE BOUW VAN NIEUWE STALLEN
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