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LEDENBRIEF 
Vereniging Stopdestank Deurne 

nummer 16 
december 2012  

 

 
1.500 handtekeningen 

Massaal NEE tegen plannen Asvam 
 

Geen draagvlak 
Het aantal handtekeningen tegen de komst van 
Asvam nadert de 1.500. Gedeputeerde Yves de Boer 
liet eerder weten dat de provincie de grond aan CV 
Asvam verkoopt als er voldoende draagvlak is bij 
mensen in de buurt. Wij vinden dat heel Deurne in 
de buurt woont. En mensen elders in de Peel ook. 
Het is heel duidelijk: mensen willen minder varkens, 
niet méér. Er is geen draagvlak voor Asvam. De Peel 
telt nu al ruim 4,5 miljoen varkens. Da’s veel te veel! 
 
 

 
 
 

Doe mee op zaterdag  
22 december as. 

 
 
 
Begin 2013 gaan we zoveel mogelijk handtekeningen aanbieden aan Provinciale Staten van Bra-
bant en aan de gemeenteraad van Deurne. Daarom houden we ZATERDAG 22 DECEMBER AS.  nog 
één keer een grote handtekeningactie. Stopdestank staat dan met een kar, pamfletten, een 
spandoek en handtekeninglijsten in het centrum van Deurne. We vragen het winkelend publiek de 
actie te steunen en de Open Brief te tekenen.  
 
Daarvoor hebben we hulp nodig van onze leden en sympathisanten. Hebt u tussen 10.00u en 
16.00u even tijd om ons te helpen, doe dan mee.  Ook al hebt u maar weinig tijd, elke hulp is wel-
kom. Wij zorgen voor koffie en koek. 
 

Geef u op via stopdestank@gmail.com. Vermeld uw telefoonnummer, schrijf erbij  
wanneer u tijd hebt en we nemen contact op. 

Geen Asvam aan de Snoertsebaan 

mailto:STOPDESTANK@GMAIL.COM
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Stopdestank organiseert 

Openbare bijeenkomst over de zaak Asvam 
23 januari 2013 

 
Er is in Deurne en omgeving veel verzet tegen de komst van Asvam. Stopdestank organiseert 
daarom een openbare avond over de zaak Asvam op woensdag 23 januari as. in Den Draai in 
Deurne. Gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn hebben gezegd dat ze aanwe-
zig zijn.  Inwoners van Deurne, politici van gemeente en provincie, de pers en andere belangstel-
lenden; iedereen is van harte welkom. Stopdestank wil die avond de burgers een stem geven. 
 
Reactie op besloten bijeenkomst 
Op 6 december jl. organiseerde ‘De Peelhorst’ een bijeenkomst over Asvam waarbij ook gedepu-
teerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn aanwezig waren. Ondanks de vraag van Stop-

destank om een openbare vergadering, was de bijeenkomst beslo-
ten. Slechts enkele burgers waren uitgenodigd. Politici en de pers 
waren niet welkom. Stopdestank was uitgenodigd, maar vanwege 
de beslotenheid zijn we daar niet op ingegaan. Samen met buurt-
bewoners die met spandoeken op de stoep stonden, de pers die 
niet binnen mocht en andere ongenode gasten, hebben we Yves de 
Boer en Nicole Lemlijn buiten opgewacht en hen uitgenodigd voor 
de openbare bijeenkomst van 23 januari as.  
 
 
 

Programma 
Het programma maken we ruim van tevoren bekend. In elk geval komen burgers uitgebreid aan 
het woord. We willen gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn duidelijk maken 
dat er géén draagvlak is voor een varkensfabriek met een mestvergister van 5 ha (10 voetbalvel-
den) in het buitengebied van Deurne.  
 

 

UITNODIGING 
openbare informatieavond over de zaak Asvam 

23 januari 2013 
Den Draai 

Blasiusstraat 2 Deurne 
Aanvang 20.00u 

 
Iedereen is van harte welkom 

 
 
 
 

 
Lid worden van Stopdestank? 

 
Meld je aan op: stopdestank@gmail.com 

Contributie: 10 euro per jaar  
 

wethouder Lemlijn gedeputeerde de Boer 

mailto:stopdestank@gmail.com
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Geen leges voor milieuvergunningen 

 
Stopdestank stelde een vraag aan de afdeling Milieu van het gemeentehuis in Deurne:  
 
Vraag: Op de site van de gemeente heb ik gezocht naar 
de legeskosten van milieuvergunningen. Ik kon het niet 
vinden. Kunt u me zeggen hoe hoog de leges voor een 
milieuvergunning zijn? 
 
Antwoord: Bij aanvragen van een omgevingsvergun-
ning wordt voor de activiteit milieu ('het veranderen 
van een inrichting of veranderen van de werking van 
een inrichting') geen leges geheven. Als sinds de jaren 
negentig worden hiervoor geen leges geheven. De 
kosten die de gemeente moet maken worden betaald 
uit de algemene middelen.  
 
Website Partij voor de Dieren: De Brabantse belastingbetaler betaalt ruim 3 miljoen euro mee aan 
goedkope milieuvergunningen voor veehouders. Dat werd duidelijk tijdens de Statenvergadering 
van 21 september 2012. 
 
Dus: Burgers betalen mee aan milieuvergunningen voor veehouders en krijgen stank voor dank. 
 

 
 

Subsidies voor megastallen 
 
Van het eerste kabinet-Rutte hebben 101 megastallen in totaal 11,2 miljoen euro subsidie gekre-
gen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  
 

Ook heeft dat kabinet megastallen van Nederlanders in het 
buitenland gesubsidieerd. Er is daar sinds oktober 2010 
circa 20 miljoen euro subsidie verstrekt aan negen mega-
stallen en er werd 15 miljoen euro uitgeleend aan zeven 
projecten. 
 
Volgens Wakker Dier heeft een toekomstige gigastal in 
Grubbenvorst (35.000 varkens en 1.1 miljoen plofkippen) 2,1 
miljoen euro aan subsidies ontvangen van diverse over-
heidsinstanties. Wakker Dier zegt dat de regering de rech-
terhand ferm op de knip houdt, terwijl ze met de linker-
hand gul subsidies uitdeelt aan omstreden megastallen. 
 
Bron: Binnenlands bestuur 

 
 

Stankoverlast melden? 
Gemeente: info@deurne.nl of tel. 0493-387711 
Provincie: mkc@brabant.nl of tel. 073-6812821 

mailto:info@deurne.nl
mailto:mkc@brabant.nl
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Leden schrijven Stopdestank 
 
Regelmatig krijgt Stopdestank berichten van leden. In deze ledenbrief nemen we een aantal van 
die berichten op. Vanwege de privacy vermelden we niet de namen van de inzenders. 
 

Kippenlucht 
Hierbij meld ik u dat het momenteel weer heeeeel erg stinkt naar kippenlucht. 
In de zomermaanden kunnen we vaak niet met de ramen open slapen vanwe-
ge deze stank. Maar nu dus ook ’s ochtends!!! 
 
Graag hiervoor aandacht. 
Vriendelijke groet. 

 

 
Vrachtwagens met varkens 
………Tevens gemeld dat er heel veel vrachtauto’s geladen met varkens hier 
door de straat rijden waar je onpasselijk van wordt. Deze vrachtauto’s hoe-
ven niet door het centrum om in Meijel te komen maar kunnen over de Bui-
zerdweg. Klein beetje omrijden. Alhoewel….. je kunt dan wel doorrijden wat 
door het centrum van Neerkant vaak niet kan zeker niet rond schooltijd. Het 
is dan echt gevaarlijk met alle fietsers. De kinderen geven dan vaak aan dat 
het verschrikkelijk stinkt en knijpen de neus dicht.  
Het lijkt me echt niet gezond en het rijdt af en aan. Buiten dat het stinkt rijden ze ook nog eens 
vaak asociaal hard en toeteren zelfs dat de fietsers maar aan de kant moeten.  
De mevrouw van de provincie zei dat dit bedrijf waarschijnlijk wel een vergunning heeft om vee te 
vervoeren. Dat zal ook wel maar moet dat dan door het dorp????  
Ze zou de klachten noteren. 
 

 
Bahbah 

 
Het is wederom goed raak met de vieze kippenlucht in Neerkant. 
Bah bah het hele huis stinkt en heb dit gemeld aan de klachtenlijn. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Verhuizen? Te gek voor woorden. 
Wij hebben al een hele tijd heel veel stankoverlast achter ons huis.  Ik heb al contact opgenomen 

met de gemeente en provincie. Maar daar zeggen ze dat de varkensboe-
ren die daar zitten alles op orde hebben volgens hun vergunning. Maar het 
stinkt wel elke dag bijna. 
 De Snoertsebaan is hemelsbreed maar een klein stuk van onze achtertuin. 
Als ik dan lees wat ze daar van plan zijn, dan maken wij ons nog meer zor-
gen.  Vooral omdat ik al last heb van mijn longen. 
 Volgens de gemeenteambtenaar was verhuizen ook een optie! Toch te 
gek voor woorden. 
 Wat kunnen wij daar nog meer aan doen? 
 Hopelijk hebben jullie daar een antwoord op. Bij voorbaat dank 

 

 
Volgende ledenbrief aandacht voor het rapport van de gezondheidsraad 
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Impressie van een besloten bijeenkomst. 
 
Een van de aanwezigen bij de besloten bijeenkomst van 6 december jl. liet ons het volgende weten. 
 
Na een inleiding waarin het doel van de bijeenkomst en 
de grenzen werden aangeven kregen gedeputeerde Yves 
de  Boer en wethouder Nicole Lemlijn de microfoon. Zij 
vertelden welk traject er al was afgelegd met betrekking 
tot Asvam. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen. 
Herhaalde malen werd aangegeven dat het jammer was 
dat de vergadering niet openbaar was. Het viel op dat dit 
keer niemand van diegenen die de microfoon gebruikten 
voorstander was van de komst van ASVAM. Tijdens de 
bijeenkomst op 7 november jl. met de heer v. Asten was 
er nog één boer die Van Asten succes wenste en op de 
koffie uitnodigde. Dit keer gaf niemand blijk van instemming. Zelfs varkensboeren uit de directe 
omgeving vinden dat er veel te veel varkens langs de Snoertsebaan zijn. De maat is al lang vol: 
‘het zijn er nu al veel te veel’. Een varkensboer zei: ‘Als ik geweten had dat het daar zo stonk had 
ik daar nooit een nieuw huis gebouwd.’ 
Verder werd er door aanwezigen gevraagd om gezondheidsonderzoek.  
 
Herhaalde malen werd geprobeerd toezeggingen te krijgen maar dat lukte niet. Veel vragen en 
antwoorden werden vaak in andere bewoordingen herhaald. Dat leverde irritatie op.  
 
Algemeen overheerste het gevoel: ‘we hebben ons verhaal kunnen doen en vragen gesteld, maar 
of het iets zal uithalen of  veranderen' ???? 
 
Toegevoegd kan nog worden dat 0ok volkomen voorbij gegaan wordt aan het belang van natuur 
en recreatie. Twee kilometer verderop zijn boeren gesaneerd om plaats te maken voor natuur.  
Op termijn komt aan de grindwinning aan de Snoertsebaan een einde. Maar dan kan het plan van 
een recreatieve waterplas pal tegenover een megastal met mestverwerkingsbedrijf wel vergeten 
worden. Terwijl dit juist een kans is voor de regio is om nieuwe niet vervuilende en economisch 
interessante activiteiten te ontwikkelen.  
 
 

 

Wij wensen u een gezond en waardevol nieuw jaar 
 

Alles hangt met alles samen. 

Wat er gebeurt met de aarde, 

gebeurt met de zonen en dochters van de aarde. 

De mens heeft het web van het leven niet geweven. 

Hij is slechts een draad ervan. 

Wat hij met het web doet 

doet hij met zichzelf. 
 

 

Uit: ‘Hoe kun je de lucht bezitten’ 
rede van indiaans opperhoofd in 1854 

foto Tij Kools 
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Aanhangsel 
 

Milieuvergunningen 
die het College van B en W heeft verleend. 

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend, kan in beroep gaan bij de rechtbank. 
 
Adres          beroep t/m 
 
*Bruggenseweg 12       27 dec. 2012 
Bestaande vergunning voor  204 vleesvarkens; 140 stuks jongvee; 200 koeien (ammoniakemissie 
2.774,2kg NH3; geureenheden 4.692 OUE/s; fijn stof ? kg) 
Nieuwe vergunning voor 40 stuks jongvee; 260 koeien (ammoniakemissie 2.774,2 kg NH3; geur-
eenheden ? OUE/s; fijn stof ? kg) 
 
! *Kanaaldijk Noord 2 Helenaveen     20 dec. 2012 
Bestaande vergunning voor  77 stuks jongvee; 110 koeien (ammoniakemissie 1.345,3 kg NH3; geur-
eenheden / OUE/s; fijn stof 15,91 kg) 
Nieuwe vergunning voor 110 stuks jongvee; 168 koeien (ammoniakemissie 1.341 kg NH3; geureen-
heden ? OUE/s; fijn stof 29,21 kg) 
 
! *Veendijk 17        9 jan. 2013 
Bestaande vergunning voor 220 zeugen; 665 gespeende biggen; 675 vleesvarkens; 1 dekbeer 
(ammoniakemissie 2.704,3 kg NH3; geureenheden 25.267,3 OUE/s; fijn stof ? kg) 
Nieuwe vergunning voor 422 zeugen; 1010 gespeende biggen; 686 vleesvarkens; 1 dekbeer (am-
moniakemissie 2.337,65kg NH3; geureenheden 26,292 OUE/s; fijn stof ? kg) 
 
! *Vestingweg 3a       20 dec. 2012 
Bestaande vergunning voor 360 zeugen; 2.628 vleesvarkens; 527 gespeende biggen; 2 dekberen; 3 
pony’s (ammoniakemissie 3.003,3 kg NH3; geureenheden 25.981,2 OUE/s; fijn stof 171.994 kg) 
Nieuwe vergunning voor 429 zeugen; 1.500 gespeende biggen; 2.616 vleesvarkens; (ammoniak-
emissie 2.598,5 kg NH3; geureenheden 23.119,2 OUE/s; fijn stof 153.651 kg) 
 
! *Vinkenweg 8        31 jan. 2013 
Bestaande vergunning  voor 3.699 nertsen (ammoniakemissie 924,7 kg NH3; geureenheden  ? 
OUE/s; fijn stof ? kg) 
Nieuwe vergunning voor 7.000 nertsen (ammoniakemissie 1.750 kg NH3; geureenheden ? OUE/s; 
fijn stof ? kg) 
 
*Walsbergseweg 38       10 jan. 2013 
Bestaande vergunning voor 3.172 vleesvarkens; 384 zeugen; 1.320 gespeende biggen (ammoniak-
emissie 5.136,3 kg NH3; geureenheden 70.885,5 OUE/s; fijn stof 475.851 kg) 
Nieuwe vergunning voor 3.103 vleesvarkens; 384 zeugen; 1.320 gespeende biggen (ammoniak-
emissie 4.665,66 kg NH3; geureenheden 67.642,5 OUE/s; fijn stof 450.471 kg) 
 

Bouwvergunningen 
die het College van B. en W. heeft verleend. 

 
*Lijsterweg  1 
Bouw van nieuwe vleesvarkensstal 
 
! = Uitbreiding van het aantal dieren en/of van uitstoot (emissie).  


