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Stop mega-plannen Swipigs

Geen 12.464 varkens aan de Hoogdonkseweg

De eigenaar van varkensbedrijf Swipigs aan de Hoogdonkseweg in Liessel heeft een
vergunning aangevraagd voor het veranderen van zijn bouwblok en voor het bouwen
van een nieuwe varkensstal. Hij kan dan 12.464 varkens houden. Ambtenaren adviseren
het college die vergunning te verlenen!
Mensen in de buurt klagen al jaren over stankoverlast. Ze protesteren fel tegen
uitbreiding. Voor de gemeente geen reden om hen serieus te nemen. Integendeel: een
inspraakprocedure is volgens de gemeente niet verplicht. Einde verhaal!

12.464 varkens aan de Hoogdonkseweg
Het lijkt nergens op!
Steun het verzet van mensen in de buurt
Steun het verzet van Stop de Stank

12.464 varkens aan de Hoogdonkseweg
Laat weten wat u hiervan denkt.
Stuur een berichtje naar:

stopdestank@gmail.com
We zorgen dat de post bij de gemeenteraad en bij provinciale Staten terecht komt.

1

(vervolg)

Stop mega-plannen Swipigs
Geen 12.464 varkens aan de Hoogdonkseweg
En er is meer…
- de gemeente zegt dat het bouwblok veranderd wordt omdat het dan beter in
het landschap past. Volgens ons is dat flauwekul; de verandering is bedoeld om
meer varkens te kunnen houden!
- de gemeente zegt dat het gaat over een bouwblok van 1,5 ha. Maar volgens het
bestemmingsplan is de oppervlakte 1,83 ha. Uitbreiden boven 1,5 ha is in strijd met het beleid van
de provincie.
- de stankoverlast door Swipigs is enorm (> 20 ou/s) en in strijd met de geurverordening. De
gemeente weet dat maar treedt niet op. Als de bouwplannen doorgaan blijft de stankoverlast
onverantwoord hoog.
- ambtenaren stellen B. en W. voor om de vergunning te verlenen zonder inspraakprocedure voor
burgers en zonder de gemeenteraad er bij te betrekken.

Stuur Stop de Stank een e-mail!
(ingezonden)

Geen stankoverlast in Liessel?
Vandaag heeft “handhaving” telefonisch gereageerd naar aanleiding van onze brief.
In dat vrij lange gesprek gaf de ambtenaar herhaaldelijk aan nog nooit klachten uit
Liessel gehad te hebben. Behalve een bedrijf aan de Berkvensstraat en een bij de
Leensel voldoet volgens hem iedereen aan de huidige strenge regels; er is in Liessel
nog nooit een overtreding geconstateerd. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat er in
Liessel overlast zou zijn. Er wordt regelmatig onaangekondigd gecontroleerd.
Aldus de ambtenaar van ‘handhaving’. Vanuit Deurne is volgens hem wel geklaagd.
Onze reactie: het is onbegrijpelijk is dat er uit Liessel niet meer mensen klagen.
Met vriendelijk groeten uit Liessel, NN
Volgens de ambtenaar ‘handhaving’ van de gemeente Deurne stinkt het in Liessel niet.
Inwoners van Liessel, graag uw reactie!
stopdestank@gmail.com

Stankklachten melden bij gemeente en provincie
“Ik ben blij dat ik een nummer heb om te bellen en een adres voor klachten”.
(Lid uit Neerkant)
Gemeente Deurne:
schriftelijk:
Provincie Brabant:
Schriftelijk:

0493-387711
de Raad van de gemeente Deurne: Postbus 3, 5750 AA Deurne.
info@deurne.nl
073-6812821 (7 dagen in de week en 24 uur per dag)
mkc@brabant.nl
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Eerst uitbreiding veestapel stoppen

Geen woorden maar daden
Stop de Stank is door het college van burgemeester en wethouders gevraagd zitting te nemen
in een klankbordgroep die praat over het gebruik van vrijkomende agrarische gebouwen. We
hebben het college laten weten dat we niet meepraten. Eerst moet de politiek besluiten de
uitbreiding van de veestapel te stoppen. Anders haalt praten over de inrichting van het
buitengebied niks uit.
‘Mogen ze meepraten, willen ze niet’!
Deze reactie van Deurnese politici hadden we wel verwacht! Maar praten
over inrichting van het buitengebied terwijl intussen overal nieuwe stallen
verrijzen en het aantal beesten groeit, is dweilen met de kraan open. De
groei van de veestapel is de oorzaak van verdere aantasting van
leefbaarheid, volksgezondheid, landschap en milieu.
De gemeenteraad kan besluiten om de uitbreiding van de veestapel te
stoppen. Maar de raad dóet dat niet. Of de meeste raadsleden wíllen het
niet. (Of misschien denken ze wel dat ze dat niet mógen beslissen!).
Als de Deurnese gemeenteraad NU geen stop zet op uitbreiding van de
veestapel, dan groeit ons buitengebied dicht met stallen en met installaties
die mest verwerken. Met alle dramatische gevolgen van dien.
De politieke weg
Meedoen in bestuurlijke praatgroepen is zinloos zolang de politiek geen heldere
beslissingen neemt. We spreken plaatselijke, provinciale en landelijke politici aan op
hun verantwoordelijkheid. Net zo lang als dat nodig is. Om te beginnen moet onze
gemeenteraad besluiten dat de groei van de veestapel in Deurne NU stopt.
Maak politici van de partij waarop u gestemd hebt duidelijk, dat het NU afgelopen
moet zijn met de groei van de veestapel. Zij kunnen daarover beslissen!

Het is genoeg! Meer dan genoeg!
(ingezonden)

Problemen met luchtwegen in Zeilberg
Ik woon in de Zeilberg aan de rand van het dorp.
Buiten eten is zeer regelmatig niet mogelijk vanwege de stankoverlast.
Buiten de was drogen is zeer regelmatig niet mogelijk vanwege de overlast.
Wandelen, fietsen of hardlopen geeft ook steeds meer problemen mbt de luchtwegen.
Onze oudste dochter heeft deze zomer bronchitisklachten ontwikkeld, terwijl zij
normaal een gezonde, sportende meid is.
Ik heb zowel bij de gemeente als bij de provincie een klacht ingediend.
Vriendelijke groeten, NN Zeilberg

Stop uitbreiding veestapel NU
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Weer uitstel!
Oorspronkelijk zouden intensieve veehouderijen in 2010 uitgerust
moeten zijn met de best beschikbare technieken om de uitstoot van
ammoniak en stank te beperken. Na protest van agrarische organisaties
werd de maatregel uitgesteld tot 1 januari 2013. Een bedrijf dan niet aan
de eisen voldeed, moest stoppen.
Voor veel gezinsbedrijven en boeren met een kleiner bedrijf was de
vraag: investeren of stoppen. Een aantal van hen nam de (financiële) gok
en investeerde fors in stalsystemen en luchtwassers.
Stoppersregeling
In mei 2012 besluit de regering dat boeren die op 1 januari 2013 nog niet hebben geïnvesteerd in
de best beschikbare technieken hun bedrijf nog niet hoeven te sluiten. Ze kunnen gebruik maken
van de z.g. ‘stoppersregeling’. Die regeling bepaalt dat boeren die op 1 januari 2013 nog niet willen
stoppen, door mogen gaan tot 2020. Ze mogen niet meer beesten houden dan waarvoor ze een
vergunning hadden op 1 januari 2010 en ze moeten (tijdelijke) maatregelen nemen om de uitstoot
van ammoniak te verminderen.
Maatregelen
Volgens de ‘stoppersregeling’ kunnen boeren
onder andere de volgende maatregelen nemen:
minder dieren; voer aanpassen; balansballen op
de mest; stankslot op mestkelder; schuine plaat
in mestkanaal; mest verdunnen met water;
inkomende lucht koelen; ventilatiecapaciteit
verkleinen; metalen driekantroosters ipv
betonnen roosters; zwavelzuur toevoegen aan
de mest.
Balansballen*

Toch niet stoppen!
Als boeren gebruik maken van de ‘stoppersregeling’ maar vóór 2020 besluiten om toch door te
gaan, dan mag dat. Ze moeten hun bedrijf dan wel voorzien van de best beschikbare technieken.
Hoe betrouwbaar is een overheid die haar burgers belooft dat in 2010 de
problemen zijn opgelost, hen daarna vraagt om geduld te hebben tot 1 januari
2013 om vervolgens de zaak nog eens 7 jaar uit te stellen!
Wat zullen de boeren hiervan denken die na lang aarzelen besloten te investeren
in stalsystemen en luchtwassers? Ze hadden dat besluit met goedkope
maatregelen nog 7 jaar kunnen uitstellen!
*Balansballen zijn gevuld met een mengsel van water en lucht. Ze drijven op de mest.
Per vierkante meter zijn 18 á 20 ballen nodig. Ze kosten 3,80 euro per stuk.

Nieuwtje
Op 17 september jl. heeft de rechtbank van ’s Hertogenbosch
Vereniging Stop de Stank als procesvoerende partij ontvankelijk verklaard!
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(ingezonden)

Met mijn moeder zat ik in de wachtruimte van de oogartsen in het ziekenhuis in Deurne. Mijn oog
viel op het plaatje naast de deur van de receptie.
Is dit niet een erkenning van het ongezonde leefklimaat rond de boerderij ?

Herziening bestemmingsplan buitengebied ter inzage
Tot vrijdag 28 september as. ligt de “Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied”,
gemeente Deurne ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen. Alle documenten zijn te
downloaden van de website van de gemeente Deurne.
Niet voor leken
Stop de Stank heeft de spullen bekeken; ook de papieren versie die op het
gemeentehuis ter inzage ligt. Er is geen beginnen aan! Vuistdikke nota’s, bijlagen,
toelichtingen en regels; negen gigantische kaarten en een aparte legenda. Je
moet op zijn minst veel verstand hebben van ruimtelijke ordening en weken tijd
hebben om alles te bestuderen.
LOG
We vragen ons af of raadsleden tijd hebben en nemen om het plan goed te
bestuderen. Of stemmen ze, net bij vaststelling van het LOG, in met iets waarvan
ze de gevolgen niet overzien?
Stop de Stank neemt stelling
De vereniging zal een zienswijze indienen waarin ze op hoofdlijnen op het plan reageert. We
zullen het college in elk geval het volgende laten weten:
-het materiaal is ontoegankelijk en voor leken niet te snappen; plannen op deze manier ter
inzage leggen is zinloos; dat is schijndemocratie.
- stop het aantal dieren in de intensieve veehouderij; herziening van het bestemmingsplan
buitengebied is HET instrument voor de gemeenteraad om dat te regelen.
- geen nieuwe bouwblokken voor intensieve veehouderij.
-bestaande bouwblokken moeten beperkt worden / blijven tot het deel dat nu bebouwd is; geen
uitbreiding van de bebouwde oppervlakte.
- schoorstenen mogen niet verhoogd worden om meer stank te kunnen uitstoten.
- leg ons eens uit wat u onder ‘grondgebonden’ verstaat.
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Steun Stop de Stank en word lid
stopdestank@gmail.com

Contributie:
10 euro per jaar
5 euro per jaar voor gezinsleden
5 euro per jaar voor jeugdleden (14 tot 18 jaar)
Rekeningnummer: 19.84.19.112 t.n.v. Vereniging Stop de Stank Deurne

Geef informatie over Stop de Stank ook door via social media.

Aanhangsel
Milieuvergunningen
die het College van B en W wil verlenen

! = Toename van aantal dieren en/of uitstoot
Adres

Zienswijze t/m

* Heitrak 29 Neerkant !
4 oktober 2012
Bestaande vergunning voor: 409 zeugen, 1.205 gespreende biggen, 270 vleesvarkens, 2 dekberen
(ammoniakemissie 2.254 kg. NH3; geur 21.204 OUE/s; fijn stof onbekend
Nieuwe vergunning voor: 406 zeugen, 1.750 gespeende biggen, 581 vleesvarken, 2 dekberen
(ammoniakemissie 2.197 kg NH3; geur 27.033 OUE/s; fijn stof onbekend
* Kanaalstraat 20 Liessel
18 oktober 2012
Bestaande vergunning voor: 233 koeien, 140 stuks jongvee, 67 stuks overig jongvee
(ammoniakemissie 3.442kg. NH3; geur 1.780 OUE/s; fijn stof 49.148 gr/jr
( 55 beesten staan permanent op stal)
Nieuwe vergunning voor: 264 koeien, 138 stuks jongvee (ammoniakemissie 3.442 kg. NH3; geur 0
OUE/s; fijn stof 44.316 gr/jr
(alle beesten staan permanent op stal)
* Wittedijk 6 !
1 november 2012
Bestaande vergunning voor: 2.535 gespeende biggen, 1.050 zeugen, 410 vleesvarkens, 76
fokstieren, 2 dekberen (ammoniakemissie 3.894 kg. NH3; geur 37.476 OUE/s; fijn stof 337.758 gr/jr
Nieuwe vergunning voor: 4.926 gespreende biggen, 1.109 zeugen, 400 vleesvarkens, 60
fokstieren, 2 dekberen (ammoniakemissie 3.885 kg. NH3; geur 45.514 OUE/s; fijn stof 426.277 gr/jr
*Bosweg 4 !
1 november 2012
Bestaande vergunning voor: 11.828 vleeskuikens, 200 vleesvarkens, 2 koeien, 2 stuks jongvee
(ammoniakemissie 1.564 kg. NH3; geur 7.438 OUE/s; fijn stof onbekend
Nieuwe vergunning voor: 48.500 vleeskuikens, 2 stuks jongvee (ammoniakemissie 1.533 kg. NH3;
geur 11.640 OUE/s; fijn stof onbekend!!
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