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15 MAART 2023 
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 

EN WATERSCHAPPEN 
 

 

Veel invloed provinciebestuur op natuur, milieu en landbouwbeleid  

Laat uw stem niet verloren gaan 
 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten. Bij veel inwoners is de rol en het belang van de provin-
cie minder bekend. Verkiezingen voor de gemeenteraad en 
de Tweede Kamer kunnen op een goede opkomst rekenen. 
Verkiezingen voor Provinciale Staten zijn minder populair.  
MAAR… Het provinciebestuur heeft een dikke vinger in de 

pap als het gaat om natuur en klimaat en heeft veel invloed op het landbouwbeleid (vee-
houderij). Bovendien kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer.  
 

Provinciale Staten van Brabant 
Huidige samenstelling 
Provinciale Staten van Brabant bestaat uit 55 zetels. Momenteel zijn die verdeeld over 14 partijen: 
VVD; D66; GroenLinks; Partij van de Arbeid;  Partij voor de Dieren; SP; CDA; PVV; 50Plus; Lokaal Bra-
bant; ChristenUnie / SGP; Forum voor Democratie; Groep Rutjens (JA21) en Groep De Bie (BVNL). Het 
dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) wordt gevormd door afgevaardigden van 
VVD, CDA, D66 GroenLinks en PvdA. 
 

Een en twintig partijen! 
Bij de komende verkiezingen op 15 maart doen 21 partijen mee. Naast de zittende partijen hebben 
zich zeven nieuwe partijen gemeld: Alliantie; Volt; Algemene Waterschapspartij; Belang van Neder-
land; BoerBurgerBeweging; Jezus Leeft; Ouderen Appèl - Hart voor Brabant. De keuze is reuze maar 
meer kleine partijen maakt besturen moeilijker. 
 

 

Omroep Brabant publiceerde een stemwijzer.   
https://noordbrabant.stemwijzer.nl/#/ 

 

Vóór 15 maart brengen we een speciale ledenbrief uit  
met informatie over de verkiezingen voor provinciale Staten. 

 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
https://noordbrabant.stemwijzer.nl/#/
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Waterschapsverkiezingen 

 

Waterschap Aa en Maas 
Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn de ver-
kiezingen voor het bestuur van het Waterschap. In Deurne stem-
men we voor Waterschap Aa en Maas. Water is van levensbelang 

en beslissingen van het Waterschap bepalen in belangrijke mate de toekomst van Brabant. Aan de 
waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 doen 9 partijen mee: 
Water Natuurlijk; CDA; VVD; Partij van de Arbeid; 50PLUS; AWP voor water, klimaat en natuur; Oude-
ren Appèl - Hart voor Water; BoerBurgerBeweging; Partij voor de Dieren. 
 

Bestuur Waterschap 
De verkiezingsuitslag bepaalt hoeveel leden ie-
dere partij mag leveren voor het algemeen be-
stuur. Zij behartigen de belangen van de inwo-
ners. Het bestuur van Waterschap Aa en Maas be-
staat uit 30 leden. Daarvan worden 26 leden ge-
kozen door de inwoners. Vier leden worden be-
noemd: twee door het ZLTO namens categorie 
‘landbouw’ en twee door Vereniging van Bos- en 
Natuureigenaren namens categorie ‘natuur’. 
        foto: Waterschap Aa en Maas  
 

 

Alle informatie over de verkiezingen van Waterschap Aa en Maas, vind je op 
 https://www.aaenmaas.nl/op-wie-stemmen/ 

 

 

Verantwoordelijkheid 
Optimale kwaliteit van lucht, water, bodem en voedsel ter wille van gezondheid, leefbaarheid en mi-
lieu, voor ons en voor de generaties na ons. Daar streeft Stopdestank naar. Een gezonde, groene toe-
komst voor Brabant is mede afhankelijk van uw stem. Dus: neem uw verantwoordelijkheid en ga op 15 
maart a.s. stemmen voor Provinciale Staten en voor het bestuur van het waterschap. 
  
 

 

Neem uw verantwoordelijkheid 

STEM BEWUST! 
In het belang van de toekomst van onszelf en van onze (klein)kinderen 

 

 
 
 

LEDENVERGADERING STOPDESTANK 
 

Schrijf alvast in uw agenda 
Ledenvergadering Stopdestank 

dinsdagavond 11 april 2023 
 
 

 
 

https://www.aaenmaas.nl/op-wie-stemmen/
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DE STAAT GEDAAGD 
 

 

Recht op schadevergoeding bij ernstige stankoverlast 

NEDERLAND HANDELT IN STRIJD MET HET  
EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS   

 

Op 14 september 2022 deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in ‘De Staat Ge-
daagd’. Een aantal burgers spande een civiele rechtszaak aan tegen de Staat van-
wege ernstige stankoverlast uit veehouderijen. De rechter oordeelde dat de Staat 
der Nederlanden onrechtmatig handelt.  
 

Europese verklaring voor de rechten van de mens (ERVM) 
Door ernstige stankoverlast toe te staan, handelt de staat mogelijk in strijd met het 
EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter gaat niet 

over stanknormen. Dat bepaalt de politiek. Volgens de rechter worden de rechten van de mens ge-
schonden bij (cumulatieve) stankoverlast van meer dan 19,4 odeur. Burgers die daaraan worden bloot-
gesteld, hebben recht op schadevergoeding.  
 

 

Stankoverlast meer dan 19,4 odeur? 
Samen met het Brabants Burgerplatform gaat Stopdestank onderzoeken 
op welke woningen in Deurne de stankbelasting hoger is dan 19,4 odeur. 

Denkt u dat dit bij u het geval is? 
Meld het dan bij Stopdestank of bij het Brabants Burgerplatform 

stopdestank@gmail.com 
stank@brabantsburgerplatform.nl 

 

 

 
Zeker 2000 adressen in Nederland boven 19,4 odeur 
DE STAAT GAAT IN HOGER BEROEP 

 

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag kan grote gevolgen heb-
ben voor inwoners van gebieden met veel intensieve veehoude-
rijen. Volgens een voorzichtige schatting zijn er in Nederland zeker 
2000 adressen die te maken hebben met stankoverlast door de vee-
houderij van meer dan 19,4 odeur. De Wet Geurhinder Veehouderij 
(WGV) beschermt burgers onvoldoende. De overheid is daarvoor 
aansprakelijk. Saneren kan dus duur worden voor overheden (rijk, 
provincies, gemeenten.)              Staatssecretaris Heijnen (CDA) 

Infrastructuur en Waterstaat 

Inzamelingsactie 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen zegt dat de staat tegen de uit-
spraak van de rechtbank in hoger beroep gaat. De overheid zet daarvoor landsadvocaten in, betaald 
met belastinggeld. De burgers moeten de kosten van het hoger beroep zelf opbrengen. Niet alleen 
voor hen, maar voor alle mensen die te maken hebben met ernstige stankoverlast is het hoger beroep 
van groot belang. Daarom is de advocaat van de burgers, Nout Verbeek, een inzamelingsactie gestart. 
We bevelen de actie van harte aan. Doneren, klik op: https://cutt.ly/33CdzK6 

 

mailto:stopdestank@gmail.com
mailto:stank@brabantsburgerplatform.nl
https://cutt.ly/33CdzK6
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Inzet Crisis- en Herstelwet 

PILOT IN DEURNE 
 

 
Stallencomplex in het buitengebied van Deurne 

 

Op uitnodiging van Zembla, bezochten de toenmalige minister van landbouw en staatssecretaris He-
ijnen burgers, boeren en politici in Deurne. De uitzendingen (Stank en Strijd) hebben de staatssecre-
taris met de neus op de feiten gedrukt. Ze wil dit voorjaar in samenwerking met het gemeentebe-
stuur van Deurne een pilot starten voor inzet van de Crisis- en Herstelwet.  
 

Crisis- en Herstelwet 
De Crisis- en Herstelwet maakt het mogelijk om extra maatregelen te treffen als er sprake is van on-
aanvaardbare stankoverlast. Ook kan een vergunning worden geweigerd of (gedeeltelijk) ingetrokken. 
Er kan worden afgeweken van de zogenaamde 50% regeling. Volgens deze regeling mag een veehou-
der die milieumaatregelen treft, de helft van de milieuwinst gebruiken voor uitbreiding van het aantal 
dieren. 
 

Compensatie 
Als de gemeente ingrijpt in bestaande situaties, kan er sprake zijn van zogenaamde ‘nadeelcompensa-
tie’. Die moet de gemeente dan betalen aan de veehouder. In de pilot reikt de rijksoverheid Deurne 
daarbij de helpende hand. 
 

Nog geen concrete afspraken 
Voor zover ons bekend is, hebben het ministerie en de 
gemeente Deurne nog geen concrete acties afgespro-
ken. Er schijnt wel overleg te zijn. 
 

                    We houden u op de hoogte! 
 

Uit: Zembla Stank en strijd deel 1 
Minister Staghouwer (R) en staatssecretaris Heijnen  
op bezoek in Deurne  
 

 

ANTWOORD VAN DE STAATSSECRETARIS 
 

In juni 2022 ondertekenden 81 mensen een brief van Stopdestank aan de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief rie-
pen ze de bewindslieden op om de uitbreiding van de intensieve veehouderij onmiddellijk te stop-
pen. 
 

Onmiddellijk moratorium 
De ondertekenaars vroegen om een onmiddellijke stop op de bouw en de uitbreiding van intensieve 
veehouderijen en mestfabrieken en het intrekken van lege vergunningen. Ze benadrukten dat de uit-
stoot van stank veel groter is dan waarvan op basis van de Wet Geurhinder Veehouderij (WGV) wordt 
uitgegaan. Dat betekent dat de gezondheid en de leefbaarheid van mensen in veedichte gebieden op 
het spel staan. En dat niet alleen de burgers maar ook de boeren gezinsbedrijven de klos zijn. In Deurne 
is het aantal varkensbedrijven sinds 2000 met bijna 60% afgenomen. Het aantal dieren bleef nagenoeg 
gelijk. Dat betekent dat er sprake is van een forse schaalvergroting. 
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Persoonlijke toevoegingen 
Een aantal ondertekenaars voegde ook een persoonlijke boodschap toe aan de brief. Daarin legden ze 
uit wat de overlast voor hen persoonlijk betekent. 
 

Kunst- en vliegwerk 
Er was nogal wat kunst- en vliegwerk voor nodig om de brieven 
bij de minister en de staatssecretaris op het bureau te krijgen. 
Staatssecretaris mw. Heijnen liet weten de brieven niet per-
soonlijk in ontvangst te willen nemen ('te druk'). 
  
Aangeboden tijdens Kamerdebat 
Op 2 november 2022 was Stopdestank aanwezig bij rondetafel-
gesprekken in Den Haag. Voorzitter van die gesprekken, Tjeerd 
de Groot, bood aan om de brieven tijdens het Kamerdebat 
Geurhinder en Veehouderij op 10 november 2022 aan te bieden 
aan de minister en de staatssecretaris. Hetgeen gebeurde. 
 

Antwoord van de staatssecretaris 
Op 2 februari 2023 kregen we antwoord, klik hier. De staatssecretaris laat weten dat de brieven haar 
geraakt hebben en dat ze werkt aan een situatie waarin de belangen van alle betrokkenen met elkaar 
in evenwicht zijn. Ze heeft de Tweede Kamer toegezegd dat ze dit voorjaar komt met plannen voor het 
aanpassen van de geurregelgeving. Daarin neemt ze ook de resultaten mee van de gesprekken die ze 
voerde met de gemeente Deurne. Ze vraagt de provincies om bij het opstellen van gebiedspro-
gramma’s ook rekening te houden met het terugdringen van de geurhinder. Ter ondersteuning van de 
provincies brengt ze de bestaande locaties met geuroverlast in Zuid en Oost Nederland in kaart. 
 

 

 

Op zoek naar informatie? 
Ga naar de meest complete website! 

https://www.brabantsburgerplatform.nl 
 

 

WORD LID VAN STOPDESTANK 
Meld u aan op: 

stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl 
 

Jaarlijkse contributie: 
Individuele leden 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro 

Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne 
 

http://downloads.stopdestank.nl/mapII/Antwoord%202023-01-31%20I&W_LNV%20op%20brieven%20SdS.pdf
https://www.brabantsburgerplatform.nl/

