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Teken de Open Brief

Doe mee aan de acties tegen vestiging CV Asvam
Gedeputeerde Staten van Brabant en het College van Burgemeester en
Wethouders van Deurne willen meewerken aan de vestiging van een megavarkensbedrijf met mestvergister aan de Snoertsebaan in Deurne. Daar ligt
een stuk grond dat eigendom is van de provincie. Naar verwachting beslist
Provinciale Staten in januari of februari 2013 of CV Asvam daarvan 5 ha (10
voetbalvelden) kan kopen om er een bedrijf met 17.000 varkens met
mestvergister te bouwen. Stopdestank gaat actie voeren.

Teken petitie Stop Asvam
17.000 Varkens, wat betekent dat?
In onze ledenbrief van januari jl. gingen we daar uitgebreid op in. Een korte samenvatting:
 ruim ½ varken per inwoner van Deurne
 een rij varkens van Deurne via Helmond naar de Berenkuil in Eindhoven
 het PSV-stadion voor de helft gevuld met varkens
 10 miljoen kilo voer per jaar; een rij bulkwagens van 30 ton van Deurne naar Liessel
 30 miljoen liter water per jaar; een rij emmers van 10 liter van Deurne naar Milaan (900
km)
 20 miljoen liter mest per jaar; opgeslagen op de Markt van Deurne: een laag van 10 meter
hoog
 uitstoot van 30 kilo ammoniak per dag
 uitstoot van 1,14 kg fijn stof per dag
 uitstoot van 7,5 miljard odeurunits (stankeenheden) per dag
 spectaculaire groei van het aantal varkens in Deurne met 5,2 %

Gemeente en provincie spelen onder één hoedje
Aan de Snoertsebaan ligt een kadastraal perceel dat de gemeente Deurne verkocht heeft aan de
provincie Brabant. Daarbinnen liggen twee bouwblokken van elk 2,5 ha. Het College van
Burgemeester en Wethouders van Deurne stelt de gemeenteraad voor om het hele perceel te
bestemmen voor intensieve veehouderij zodat de provincie een bouwblok van in totaal 5 ha. kan
verkopen aan CV Asvam. Dat is wat CV Asvam wil.
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Onbetrouwbaar bestuur
In strijd met provinciaal beleid
In december 2011 besloot Provinciale Staten van Brabant dat een bouwblok voor intensieve
veehouderij maximaal 1,5 ha mag beslaan. Toch wil gedeputeerde Yves de Boer, gesteund door
het College van B. en W. van Deurne grond verkopen aan CV Asvam om daar een bedrijf van 5 ha
te bouwen voor intensieve veehouderij. Daarmee treden ze democratisch, door Provinciale
Staten vastgesteld beleid met voeten en diskwalificeren ze zich als betrouwbare bestuurders.
Open Brief
We sturen onze volksvertgenwoordigers (Provinciale Staten van Brabant en de
raad van de gemeente Deurne) een open brief (zie volgende bladzijde). Daarin
vragen we hen ervoor te zorgen dat democratisch genomen besluiten worden
gerespecteerd.
Afschriften sturen we aan de fracties in de 1e en de 2e Kamer, de media (kranten,
radio en TV) de GGD, milieuorganisaties en vele anderen.
GEEN CV ASVAM IN DEURNE

Verzamel handtekeningen
We willen zoveel mogelijk handtekeningen van burgers onder de OPEN BRIEF.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig
Wat kunt u doen
1. Bij deze ledenbrief zit een handtekeningenlijst. Print die uit en verzamel handtekening bij
buren, vrienden en bekenden. U kunt de lijst ook meerdere keren printen.
2. Verzamel handtekeningen op plaatsen waar veel mensen komen. (b.v. sportclub, markt)
3. Vraag iedereen om de petitie te ondertekenen. Dat kan via:
a. Teken petitie Stop Asvam (zie bladzijde 1)
b. De website: www.stopdestank.nl (klik daar op Stop Asvam)
4. Verstuur de brief via uw facebook- of twitteraccount en vraag je relaties de brief/petitie
via de website van Stopdestank te ondertekenen.
5. Onderteken de brief in het Weekblad voor Deurne van 8 november as. en stuur hem op.
(Uiteraard kunt u de brief/petitie maar één keer ondertekenen)

Stuur de handtekeningen vóór 12 november as. naar
Stop de stank, p/a Korhoender 9, 5754 DD Deurne.
U kunt ze daar ook in de brievenbus stoppen.

2

OPEN BRIEF
Aan:

Provinciale Staten van Brabant
Raad van de gemeente Deurne

Betreft: protest tegen plannen voor de bouw van een intensieve veehouderij van 5 ha in Deurne
Deurne, 7 november 2012
Geachte dames en heren,
Gedeputeerde Staten van Brabant en het College van Burgemeester en Wethouders van Deurne
willen CV ASVAM toestemming geven om in Deurne een bedrijf voor ruim 17.000 varkens en een
mestvergister te vestigen. Het perceel van 5 ha waarop het bedrijf wil gaan bouwen is eigendom
van de provincie en ligt aan de Snoertsebaan in Deurne.
Gedeputeerde Yves de Boer heeft opdracht gegeven om ‘inplaatsing’ van CV ASVAM in Deurne te
onderzoeken. Het College van B&W van Deurne stelt de gemeenteraad voor het betreffende
perceel in zijn geheel te bestemmen voor ‘intensieve veehouderij’.
In 2011 nam Provinciale Staten een motie aan waarin ze vroeg om een stop op de toename van het
aantal dieren in de intensieve veehouderij in Brabant. In december 2011 besloot Provinciale Staten
van Brabant dat een bouwblok voor intensieve veehouderij maximaal 1,5 ha mag beslaan. Dit alles
om gezondheidsrisico’s te beperken, om achteruitgang van de leefbaarheid te stoppen en om
toename van stank tegen te gaan.
Het is bizar dat beleid dat door Provinciale Staten van Brabant is vastgesteld, door Gedeputeerde
Staten van Brabant en door het College van Burgemeester en Wethouders van Deurne met
voeten wordt getreden.
Wij vragen u ervoor te zorgen dat democratisch genomen besluiten worden gerespecteerd. De
geloofwaardigheid van de politiek, de gezondheid van burgers en de leefbaarheid in de Peel zijn
in het geding.
Wij vragen u dringend uw verantwoordelijkheid te nemen en de bouw van een bedrijf voor
intensieve veehouderij van 5 ha in Deurne te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,

Ga naar bladzijde 1 en teken de petitie
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Informatiebijeenkomst CV Asvam
Gedeputeerde Yves de Boer heeft gezegd de grond aan de Snoertsebaan aan CV
Asvam te verkopen als omwonenden geen grote bezwaren hebben tegen de
komst van dit bedrijf. Daarom heeft hij opdracht gegeven een
informatiebijeenkomst te organiseren waarop de eigenaar van CV Asvam uitleg
geeft over de plannen. Aanwezigen mogen hem vragen stellen.

AAN DE HAND VAN HET VERSLAG BEPAALT YVES DE BOER OF DE VERKOOP
DOORGAAT.
Peelhorst organiseert
Gedeputeerde Yves de Boer heeft een medewerker van het project de Peelhorst, gevraagd de
informatieavond te organiseren. De Peelhorst is een provinciaal project gericht op (let wel)
leefbaarheid in de Peel! Stopdestank heeft de Peelhorst om meer informatie gevraagd. Een
medewerker schreef het volgende:
‘Ik heb de dorpsraad Liessel gevraagd of het mogelijk is deze informatiebijeenkomst te koppelen aan
hun dorpsoverleg. Dit was mogelijk. De avond is bedoeld voor mensen die willen weten wat de
plannen van Van Asten zijn. Van Asten zal hierover vertellen. Eventuele vragen en opmerkingen
kunnen aan Marko van Asten gesteld worden. Ik zal, vanuit het traject Peelhorst, als gespreksleider
opereren. Voor deze rol ben ik / Peelhorst gevraagd door de provincie Brabant (Gedeputeerde de
Boer). Ook zullen er bij de bijeenkomst mensen van de provincie en gemeente aanwezig zijn. Zij zitten
in de zaal om te zien/horen hoe e.e.a verloopt.
Het plan was om twee bijeenkomsten te organiseren. Of er een tweede komt hangt af van de
opkomst volgende week woensdag en de behoefte die er wellicht nog is.’
Wij vragen af hoe die behoefte onderzocht wordt. Volgens ons zijn alle inwoners van Deurne
belanghebbenden; zeker mensen in Zeilberg. Bovendien heeft de provincie de informatieavond in
Liessel nauwelijks bekend gemaakt.

Openbare informatiebijeenkomst CV Asvam

Woensdag 7 november as. 20.30u
Gemeenschapshuis De Kastanje
Hoofdstraat 62 Liessel
Kom naar de informatiebijeenkomst
steun de acties van stopdestank
Als CV Asvam doorgaat, raakt dat niet alleen inwoners van Liessel maar alle inwoners
van Deurne. 17.000 Varkens erbij betekent verdere verslechtering van de leefbaarheid, meer
risico’s voor de volksgezondheid en verdere aantasting van het milieu. Wij roepen alle inwoners
van Deurne op om op 7 november as. naar de Kastanje in Liessel te komen om de provincie en de
gemeente op allerlei manieren duidelijk te maken dat wij maar één boodschap hebben: NEE!
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De provincie en de gemeente moeten
verantwoording afleggen
We willen op de informatiebijeenkomst
woensdag 7 november as. onze politieke
vertegenwoordigers op het podium hebben. Zij
moeten ons uitleggen waarom ze meewerken
aan een megabedrijf aan de Snoertsebaan. We
zijn niet geïnteresseerd in het verhaal van CV
Asvam. De politiek beslist of er een megabedrijf
mag komen aan de Snoertsebaan; niet de
ondernemer.
Provinciale Staten hebben besloten dat een bouwblok voor intensieve
veehouderij maximaal 1,5 ha mag zijn. We willen weten waarom provincie en
gemeente dat democratisch genomen besluit negeren.
Provinciale Staten heeft een motie aangenomen waarin ze oproepen tot een
stop op het aantal dieren in de intensieve veehouderij. Wij willen weten
waarom provincie en gemeente desondanks een bedrijf met 17.000 varkens
in Deurne willen toestaan.
Kortom: wij hebben geen vragen aan de ondernemer; wij hebben vragen aan
de politiek. Als politici op 7 november as. niet bereid zijn onze vragen te
beantwoorden of schitteren door afwezigheid, is de informatieavond een
schijnvertoning en kunnen we beter naar huis gaan!
De Peel is ook van ons

Deurnese Peel (foto Tij Kools)

5

(Dit artikel stond in het tijdschrift ‘De Boerderij’ van 24 oktober 2012)

Varkensbedrijf van 2,5 ha een ‘testcase’
Het varkensbedrijf CV ASVAM van Henry van Asten wil zich in het Brabantse Liessel gaan
vestigen. Omdat het om een bouwblok van 2,5 ha gaat is draagvlak bij de omgeving nodig. Een
woordvoerder van de provincie Brabant noemt de bedrijfsuitbreiding een ‘testcase’.
Asvam plant een reeks informatiebijeenkomsten. Dan zal het bedrijf uitleg
geven over de plannen. Buurtbewoners krijgen de gelegenheid om vragen te
stellen. Het varkensbedrijf is nu nog gevestigd in Helmond.
Noord Brabant heeft in 2011 in de provinciale Verordening Ruimte de omvang
van het bouwblok voor intensieve veehouderijen beperkt tot maximaal 1,5 ha.
Formeel mag van deze bouwblokgrootte worden afgeweken mits hier voor
gegronde redenen zijn. Volgens de woordvoerder zijn deze er. Van Asten wil
namelijk op de nieuwe locatie gaan produceren volgens de duurzaamheidsnormen van de
commissie v. Doorn. Een andere reden zal zijn dat de varkenshouder voldoende draagvlak weet te
krijgen van omwonenden voor de bouw van een nieuwe stal voor 17.000 dieren.
Als Van Asten kan aantonen dat zijn omgeving achter zijn plan staat, dan zal de provincie zich ook
scharen achter zijn plannen. De ondernemer heeft nog tot het begin van het nieuwe jaar de tijd.
De verwachting is dat Provinciale Staten in januari of februari 2013 een beslissing zal nemen of
Van Asten een bouwvergunning kan krijgen.

Verkeerde voorstelling van zaken
In bovenstaand artikel zegt een woordvoerder van de provincie dat het gaat om een bouwblok
van 2,5 ha. Dat klopt niet: het gaat om één perceel met TWEE bouwblokken van ELK 2,5 ha.

Werkgroep ‘Behoud de Peel’ maakt bezwaar

Werkgroep Behoud de Peel heeft bezwaar gemaakt tegen het Verordeningsbesluit van de
provincie voor CV Asvam. Ze heeft de provincie laten weten dat het bedrijf ook een vergunning
nodig heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Peel is een Natura 2000-gebied.
(beschermd natuurgebied)
6

Leden Commissie Van Doorn op bezoek in de Peel
Op verzoek van de gezamenlijke milieuorganisaties in de Peel bracht Marijke Vos, lid van de
Commissie Van Doorn en lid van de Eerste Kamer op zaterdag 27 november jl. een bezoek aan de
Peel. Ze werd vergezeld door Jeroen Naaijkens (lid Commissie Van Doorn) en Marcel Webster
(programmasecretaris De Peelhorst). De milieugroepen hadden de delegatie uitgenodigd om de
leden te laten weten, te laten zien en te laten ruiken wat de plannen van de commissie v. Doorn
en van de provincie Brabant voor de Peel betekenen nu en in de toekomst.

Vlnr: Peter vd Westerlo (Stopdestank); Wim Verbruggen (milieugroep Land v. Cuijk); Marcel Webster (medewerker
project de Peelhorst); Marijke Vos (lid 1e Kamer en lid commissie v. Doorn); Jan v. Hoof (Mens, Dier & Peel Gemert).
Rechts op de voorgrond: Jeroen Naaijkens (commissie v. Doorn). Buiten beeld: Wim v. Opbergen (Werkgroep Behoud de
Peel); Maria Berkers (Stopdestank).

Fietsen door het buitengebied van Deurne
Na aankomst op het station van Deurne vertelden de milieugroepen aan de hand van een
powerpoint hoe de vlag er bij hangt in de Peel. Daarna stapte de delegatie op de fiets voor een
tocht van onveer drie uur door het buitengebied van Deurne. Onderweg gaven de milieugroepen
uitleg en gingen ze in gesprek leden van de delegatie. Geregeld werd er gestopt om nadere
toelichting te geven of om vragen te beantwoorden.
Gesprek aan de keukentafel
Voor de lunch bij een van de leden van Stopdestank thuis, waren ook bewoners van de omgeving
van de Snoertsebaan uitgenodigd. Ze maakten de delegatie indringend duidelijk wat het betekent
te wonen in een concentratiegebied van intensieve veehouderij.
Zinvol en waardevol
De leden van de delegatie, de milieugroepen en ook de bewoners van het buitengebied spraken
van een zinvolle en waardevolle dag. Wordt vervolgd………
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Geen mestvergister in Deurne!
Ook niet aan de Snoertsebaan
CV Asvam wil behalve een bedrijf voor 17.000 varkens, ook een mestvergister bouwen. Wij
willen geen mestvergister. Die dingen stinken ontzettend en zijn een gevaar voor de
volksgezondheid. De GGD Drenthe wil onderzoek doen in de wijk Klinkenvlier in Coevorden. De
bewoners van die wijk zeggen dat ze ziek zijn van de stank die veroorzaakt wordt door een
mestvergister in de buurt.

Website Stopdestank vernieuwd

De website van Stop de Stank is flink onder handen genomen en ziet er nu een stuk frisser uit. Op
deze manier is informatie over actuele ontwikkelingen in en rond Deurne gemakkelijker te
raadplegen. Breng dus regelmatig een bezoek aan www.stopdestank.nl
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