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Stopdestank en het Brabants Burgerplatform 
 

Stopdestank informeert u vooral over zaken die direct te maken hebben met de situatie in Deurne. 
Als u zich breder wilt informeren kijk dan op de website van het Brabants Burgerplatform. Hier vindt 
u behalve het laatste nieuws, veel informatie over thema  ’s zoals stank, gezondheid, mestoverschot, 
rechtszaken, het stikstofprobleem, transitie van de landbouw en politiek. Ook kunt u er belangrijke 
radio- en Tv-uitzendingen terugkijken.  
 

Doelstelling van het Brabants Burgerplatform  
‘Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van 
intensieve landbouw terugdringen. Geen symptoom-
bestrijding, maar aanpak bij de bron: dus minder 
beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdings-
middelen en minder monocultuur. 
Wij zijn vóór biologische, natuurinclusieve landbouw 
en grondgebonden circulaire landbouw. 
 

Samenwerking 
Stopdestank werkt nauw samen met het Brabants Burgerplatform. De voorzitter van Stopdestank zit 
in het bestuur.    

 

 

Lon Hillekens: ‘Ik kan het nóg niet geloven!’ 

Buurtbewoners Bosweg 3 opgelucht  
 

29 september 2022 vernietigde de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de vergunning 
voor Bosweg 3.  De rechter heeft de gemeente 6 maanden de tijd gegeven om 
de vergunning aan te passen. Het college heeft besloten niet in hoger beroep te 
gaan. We gaan er van uit dat B&W zal besluiten om geen vergunning te verlenen. 

De gemeente kiest de kant van de omwonenden. CHAPEAU! 

Het vonnis vindt u op  https://cutt.ly/pMVzKkt 
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Onmiddellijke stop op vergunningverlening intensieve veehouderij  

Brieven van Deurnese burgers aangeboden aan 2e Kamercommissie 
 

In juni 2022 sloot Stopdestank zich aan bij de brievenactie van het Brabants Burgerplatform. Daarin 
werden minister Staghouwer (LNV) en staatssecretaris Heynen opgeroepen om uitbreiding van de 

intensieve veehouderij onmiddellijk te stoppen. In Deurne 
ondertekenden 86 mensen de brieven. Een aantal voegden 
ook een persoonlijke boodschap toe. 
 

Geen tijd 
Staatssecretaris Heijnen liet weten dat de minister en zijzelf 
geen tijd hadden om de brieven in ontvangst te nemen. We 
verzonnen een list. Op 2 november jl. werd een aantal 
belanghebbenden  uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met 
Kamerleden. Stopdestank kreeg ook een uitnodiging.  Na afloop 
van het gesprek hebben we de brieven aangeboden aan de 
voorzitter van het rondetafelgesprek, Tjeerd de Groot, met het 
verzoek om ze officieel te overhandigen aan de staatssecretaris. 
Hij deed dat tijdens een commissievergadering van de Tweede 
Kamer.  Zodra het ministerie antwoordt, geven we die reactie 
aan u door. In de bijlage onze inbreng in het rondetafelgesprek. 

 
 

Omgevingsdiensten onder vuur 
 

De omgevingsdienst is een uitvoeringsinstantie voor provincie en gemeenten. Hun formele taak: 
verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven bij overtredingen. Deurne valt onder het 
werkgebied van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant.)  
 

Papier en werkelijkheid 
In de praktijk worden vergunningen te vaak onterecht verleend. Ook toezicht en handhaving zijn 
onvoldoende. Het gevolg is dat burgers last hebben van een verziekte leefomgeving (lucht, bodem, 
water). Dat vinden niet alleen getroffen burgers, dat is ook het oordeel van experts. Op de website van 
het Brabants Burgerplatform vindt u hierover uitgebreide informatie.  
https://www.brabantsburgerplatform.nl/vth/het-functioneren-van-de-omgevingsdienst/ 
 

Stank App 
Klachten van burgers over bijvoorbeeld stank-
overlast worden door de omgevingsdienst zelden 
serieus genomen. Klagende burgers krijgen te 
horen dat hun klacht zonder nader onderzoek 
wordt gesloten, als afgehandeld wordt beschouwd 
of doorgegeven wordt aan een andere instantie. 
Gevolg is dat mensen nauwelijks meer klagen. Om 
het probleem van stankoverlast zichtbaar te maken, heeft het Brabants Burgerplatform een Stank App 
gebouwd. Daar worden klachten geregistreerd en gepubliceerd. Kijk op de app en meld uw klacht. 
https://www.brabantsburgerplatform.nl/stank/nieuwe-app-zet-stank-op-de-kaart/  
Deponeer uw klacht ook bij de omgevingsdienst!  
https://odzob.nl/contact/milieuklacht of bel (073) 681 28 21 

 

 

 

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

 STOP OP DE BOUW VAN NIEUWE STALLEN 
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Staat gaat in hoger beroep 

Burgers winnen rechtszaak over stankoverlast 
 

Veertien omwonenden van intensieve veehouderijen in Brabant en 
Gelderland spanden een civiele zaak aan tegen de Nederlandse Staat. De 
overheid (rijkprovincie, gemeente) schendt volgens hen de grondrechten van 
mensen die in gebieden wonen met veel te hoge normen voor uitstoot van 
stank door de vee-industrie. Op 14 september 2022 deed de rechter 
uitspraak. Hij bevestigde dat de Staat onrechtmatig handelt naar 
omwonenden en eiste schadevergoedingen voor aantal van hen. 

              

Kabinet gaat in hoger beroep; advocaat van burgers start crowdfunding 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen erkent dat de overheid op dit moment 
burgers onvoldoende beschermt tegen stankoverlast maar gaat toch 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.  
Meer lezen over de rechtszaak, over de achtergronden en de gevolgen? Ga naar het Brabants 
Burgerplatform: https://cutt.ly/0VG3xol De hele uitspraak lezen? https://cutt.ly/uBY7HKN 
 

 

 
Ga naar  https://www.brabantsburgerplatform.nl/ 

en draag bij aan de crowdfunding 
 

 

 
In samenwerking met het gemeentebestuur 

Staatssecretaris wil stankoverlast in Deurne aanpakken! 
 

Op 8 december jl. vond een gesprek plaats tussen staatssecretaris Heijnen en 
mensen die de civiele procedure wonnen. Heijnen erkende dat het probleem 
serieus en omvangrijk is. Ze gaat onderzoek doen in Deurne. Ze wil komend 
voorjaar samen met het gemeentebestuur de stankoverlast aanpakken op basis 
van de crisis- en herstelwet*. Ze beloofde dat ze de burgers die aan tafel zaten 
overal bij zou betrekken. We zijn benieuwd. De gemeente kan rekenen op steun 
van Stopdestank!  

 

* Crisis- en herstelwet. De kern van deze wet is dat met nieuwe en/of aangepaste procedures 
doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en duurzaamheid. 
 

 

Stopdestank zoekt bestuursleden  
 

Op 1 januari 2023 bestaat de Vereniging Stopdestank officieel 12 jaar. Er is 
veel werk verzet maar er liggen nog belangrijke uitdagingen. Voor de 
bestuursleden van Stopdestank is de tijd en de leeftijd gekomen om te zoeken 
naar nieuwe bestuursleden. Onderschrijf je de doelstelling en de strategie van 
Stopdestank? Lijkt het je interessant om bestuurslid te worden? Neem contact 
met ons op. We maken dan een afspraak voor een gesprek. 
stopdestank@gmail.com 
 

www.sarahlinde.nl 
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BIJLAGE: Inbreng Stopdestank in het rondetafelgesprek d.d. 2 november 2022 

Deurne als voorbeeld 

De gevolgen van de Wet Geurhinder Veehouderij (WGV) 
 

Stinkend agrarisch industrieterrein 
Het eens zo mooie buitengebied van Deurne is sinds het van kracht worden van de WGV veranderd in een 
stinkend agrarisch industrieterrein. Geen gevarieerd landschap meer, geen insecten, geen kleurige bloemen, 
geen fluitende vogeltjes, geen regenwormen. Maisvelden en Engels raaigras bepalen het beeld. En stank. Stank 
uit veestallen en stank van drijfmest waarmee maisvelden en raaigras royaal worden besproeid. Grote 
veehouderijen liggen als een ‘rookworst’ om Deurne en de kerkdorpen heen. Ook in aangrenzende gemeenten 
is sprake van enorme veedichtheid. Er hangt permanent een deken van stank en fijnstof over het peelgebied.  
 

Stankhoofdstad van Brabant 
Deurne heeft ruim 32.500 inwoners. In 2022 ‘woonden’ er volgens het Web BVB 2,5 miljoen landbouwdieren, 
waarvan ruim 370.000 varkens, bijna 2 miljoen stuks pluimvee, ongeveer 50.000 runderen (waarvan + 60% 
vleesvee) en ongeveer 10.000 overige dieren (geiten, schapen, paarden). Het aantal bedrijven daalde fors. Vooral 
het aantal varkensbedrijven. Van 243 in 2000 naar 84 in 2022. Er is dus sprake van een enorme schaalvergroting 
in de veehouderij. De productie van drijfmest bedraagt jaarlijks ongeveer 600.000 ton. Als je dat in bulkwagens 
van 30 ton pompt, heb een rij van ongeveer 225 km; de afstand over de weg van Deurne tot Den Helder. De 
Peelregio heeft een mestoverschot van 70%.Volgens landbouworganisaties wordt 30 tot 40% illegaal uitgereden. 
In de kern van Deurne is de stankoverlast verreweg het grootst van alle Brabantse kernen. Deurne is de 
stankhoofdstad van Brabant! 
 

 
De kern van Deurne: meeste stankoverlast van alle Brabantse kernen 

 

.          
Varkensbedrijven in Deurne in 2000          Varkensbedrijven in Deurne in 2022 

 

(Illustraties: Laurent van Ham) 

 
 
Vereniging Stopdestank Deurne 
De vereniging is in januari 2011 opgericht door burgers die bij de gemeente geen gehoor vonden als ze 
klaagden over stank van veehouderijen. De vereniging informeert, ondersteunt en mobiliseert de burgers. 
Stopdestank spreekt de politiek aan. Niet de veehouders.  



 

Zembla 
Op 28 april zond Zembla (BNN/VARA) deel 1 uit van het programma ‘Stank en Strijd’. Hiervoor stond de situatie 
in Deurne model. In deze uitzending wordt glashelder, hoe desastreus de gevolgen van de WGV zijn voor burgers. 
 Het bekijken van die uitzending maakt het lezen van deze paper overbodig. 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stank-en-strijd-deel-1 
 

De WGV deugt niet 
De normering in de WGV deugt niet. Volgens de GGD mag vanwege de volksgezondheid de uitstoot van geur niet 
hoger zijn dan 5 odeur. Maar de rijksoverheid stelt geen limiet en laat de normstelling  over aan de gemeenten. 
Zo ontstaat voor gemeenten ruimte om de normen voor uitstoot van stank en fijn stof flink op te schroeven. 
Veehouderijen krijgen hierdoor het wettelijke recht om de gezondheid en de leefomgeving van burgers te 
schaden. De wet geldt bovendien alleen voor varkens, pluimvee en vleeskalveren. Voor ander vee en voor het 
uitrijden van mest gelden geen stanknormen. Handhaving laat zeer te wensen over. De milieuklachtencentrale 
neemt klachten van burgers bijna nooit in behandeling. De klager krijgt een registratienummer en daarmee 
beschouwt de dienst de klacht als afgehandeld. Bovendien is de WGV zo ingewikkeld, dat burgers 
gespecialiseerde juridische bijstand nodig hebben als ze bezwaar willen maken. 
 

Hoe werkt de lokale overheid 
De afdeling ‘vergunningverlening’ behandelt vergunningaanvragen voor uitbreiding of verandering van 
veehouderijen en aanverwante zaken. Meestal stelt het adviesbureau van de veehouder de aanvraag op. 
Ambtenaren keuren die aanvragen altijd goed. Ze vertellen de wethouder dat de aanvraag voldoet aan de WGV 
en dat hij dus wettelijk verplicht is om er zijn handtekening onder te zetten. Hetgeen gebeurt.  Op een zitting van 
het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch in mei van dit jaar bleek dat ambtenaren de getallen van adviesbureaus niet 
narekenen. Daar hebben ze naar eigen zeggen geen tijd voor. Zienswijzen worden standaard afgewezen. De enige 
mogelijkheid voor burgers is een juridische procedure. Dat is ingewikkeld en duur en voor veel mensen niet 
haalbaar. Het boerenbelang wordt optimaal gediend. De afdeling vergunningverlening is een staat in de staat.  
 

Maatschappelijk ontwrichting 
Maatschappelijke ontwrichting is een van de ernstigste gevolgen van de WGV. Iedereen die in het buitengebied 
woont, kent veehouders: als buurman, als familielid, als vriend van een familielid, als voorzitter van de 
voetbalclub, al sponsor van de speeltuin, etc. Dat geldt in iets mindere mate ook voor mensen die in de kernen 
wonen. Bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag leidt tot familie- en burenruzies, tot sociaal isolement en 
zelfs tot bedreigingen. Mensen zijn bang. Enkele voorbeelden die dat illustreren. 
- Mensen benaderen Stopdestank. Ze willen de uitbreiding van een bedrijf in de buurt voorkomen maar ze willen 
anoniem blijven. Als anoniem blijven niet mogelijk blijkt, haken ze af. 
- Stopdestank heeft ‘anonieme leden’, mensen die contributie betalen maar zich uit angst niet bekend maken. 
- Mensen verhuizen omdat ze ziek worden van de stank. 
- Het kostte veel tijd en overredingskracht om in zwaar overbelaste delen van het buitengebied mensen te vinden 
die wilden meewerken aan de uitzendingen van Zembla. Velen wilden wel, maar ze durfden niet.   
- Af en toe is sprake van verregaande intimidatie. Een voorbeeld: in een klein buurtschap staat al jaren een 
leegstaande varkensstal met een nog geldende milieuvergunning. Een varkenshouder die in een aangrenzende 
gemeente woont, kocht de stal en vroeg vergunning aan voor de bouw van nieuwe stallen voor 3.750  varkens. 
De gemeente verleende de vergunning met als argument dat leefbaarheid verbeterde ten opzichte van de 
geldende vergunning. De  buurt was in paniek en zocht contact met Stopdestank. We brachten hen in contact 
met een gespecialiseerde jurist. Zeer tot ongenoegen van de veehouder. Tegenover de geplande stallen staat 
een oud voormalig boerderijtje waarin een man van in de tachtig woont. Hij is daar geboren en heeft er zijn hele 
leven gewoond. Hij is alleen en niet erg weerbaar. De veehouder liet hem weten dat hij hem zijn huis zou laten 
uitzetten als hij het in zijn hoofd zou halen om het bezwaar van de buurt te ondertekenen. De man is bang en 
durft niet meer met de buren over de problematiek te praten. 
 

Conclusie 
De WGV is een gedrocht, in het leven geroepen om het verdienmodel van de Big Agro alle ruimte te geven. De 
wet maakt een moratorium op de bouw en uitbreiding van veehouderijen onmogelijk. Met de WGV als 
instrument negeert de overheid de zorgplicht voor haar inwoners, is ze verantwoordelijk voor de vernietiging 
van natuur en milieu en zet ze de gezondheid en leefbaarheid van huidige en toekomstige generaties op het spel. 
En wat het kabinet betreft: mooie woorden te over maar het wordt tijd voor een definitiediscussie. 
 

Deurne, 24 oktober 2022 
Vereniging Stopdestank Deurne 
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