LEDENBRIEF
Vereniging Stopdestank Deurne
nummer 17
januari 2013

Stopdestank organiseert

Openbare bijeenkomst over Asvam
met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn

WOENSDAG 23 JANUARI 2013
20.00u - 22.30u
Den Draai
Blasiusstraat 2
Deurne / Zeilberg
Burgers aan het woord
Veel inwoners van Deurne hebben grote bezwaren tegen de
komst van Asvam. De grond aan de Snoertsebaan is van de provincie. Gedeputeerde Yves de Boer beslist dit voorjaar of Asvam
die grond van de provincie kan kopen.
Stopdestank heeft Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn uitgenodigd voor een openbare bijeenkomst. Alle burgers zijn van harte welkom
om hun bezwaren duidelijk te maken en om de politici vragen te stellen.
Draagvlak
Yves de Boer heeft gezegd dat hij de grond alleen aan v. Asten verkoopt als er
bij omwonenden voldoende draagvlak is voor de komst van Asvam. Stopdestank vindt dat deze zaak alle burgers aangaat. Door de voortdurende groei
van de intensieve veehouderij staan de gezondheid en de leefbaarheid van alle
mensen in de Peel op het spel.
Komt allen en breng zoveel mogelijk sympathisanten mee!
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Programma
Openbare bijeenkomst 23 januari 2013
20.00u
- Welkom
- Inleiding door Stopdestank
- Reacties / vragen uit de zaal aan gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn
21.00u
- Pauze
21.15u
- Het woord is opnieuw aan het publiek
- Vragen aan Yves de Boer en Nicole Lemlijn over de voortgang van dit
proces
22.00u
- Afsluiting
22.00u- 22.30u
- Informeel gedeelte
Aanwezigen gaan onderling in gesprek
Yves de Boer en Nicole Lemlijn zijn aanwezig
Leden van Provinciale Staten van Brabant en leden van de Gemeenteraad
van Deurne zijn uitgenodigd.
Gespreksleider is de heer Henk Teusink
Muzikale omlijsting door accordeonist
Entree is gratis
Consumpties zijn voor eigen rekening

OPENBARE BIJEENKOMST OVER ASVAM
23 JANUARI 2013
20.00u DEN DRAAI
KOMT ALLEN
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Dat gaat naar Den Bosch toe….

met meer dan 2.000 handtekeningen
Zodra bekend is wanneer Asvam op de agenda staat van de commissievergadering van Provinciale Staten, reizen we af naar Den
Bosch. Met spandoeken, met bordjes en … met meer dan 2.000
handtekeningen van burgers die zich verzetten tegen de komst van
Asvam. We bieden de handtekeningen aan, aan Provinciale Staten;
onze vertegenwoordigers. Stopdestank heeft spreekrecht aangevraagd in de commissievergadering.
Als we terug zijn uit Den Bosch gaan we naar de gemeenteraad…..

Handtekeningenactie 22 dec
2012

Politieke lobby
Volgens de procedures zou de verkoop van de grond aan Asvam niet in een openbare
vergadering van Provinciale Staten besproken worden.
Samen met andere milieugroepen uit de Peel voerde Stopdestank gesprekken met
fracties in Provinciale Staten. Daarop vroegen de fracties van GroenLinks en de Partij
vd Arbeid aan gedeputeerde Yves de Boer om ‘Asvam’ op de agenda van een openbare commissievergadering te zetten vóórdat hij een besluit nam. Yves de Boer ging akkoord. Commissievergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. Zodra bekend is
wanneer de vergadering wordt gehouden, informeren we u. We hopen dat veel mensen meegaan naar het provinciehuis in Den Bosch.

250 Abonnementen op ledenbrief Stopdestank
Dit is de 17e ledenbrief die Stopdestank uitgeeft sinds april 2011. Aanvankelijk stuurden we de
brief alleen aan onze leden. Nu kunnen ook belangstellenden zich gratis op de verzendlijst laten
zetten. Inmiddels gaat de ledenbrief behalve naar onze 118 leden, naar 132 belangstellenden:
sympathisanten, milieugroepen, ambtenaren, politici, bestuurders, pers, bedrijven en organisaties.
Ledenbrief blijft gratis
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten waar Stopdestank voor staat en
waar we mee bezig zijn. Daarom is de ledenbrief gratis voor alle abonnees. Iedereen kan zich op
de verzendlijst laten zetten.
Lidmaatschap en giften
Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Stopdestank krijgt geen subsidie en is financieel afhankelijk van contributies en giften. We hopen dat veel sympathisanten besluiten lid te worden. Giften
van abonnees zijn natuurlijk zeer welkom.

Contributie:
10 euro per jaar
(gezins- en jeugdleden 5 euro)
Aanmelden via: stopdestank@gmail.com
Giften:
Rekeningnummer: 19.84.19.112
t.n.v. Vereniging Stop de Stank Deurne
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Veel boeren hebben na 1 januari 2013 geen milieuvergunning meer nodig
Het vorige kabinet (VVD – CDA) heeft besloten dat per 1 januari 2013 niet meer alle boeren een
milieuvergunning (omgevingsvergunning) hoeven aan te vragen. Bij wijziging of uitbreiding van
hun bedrijf kunnen ze volstaan met een melding bij de gemeente. Tegen de meldingen kan GEEN
bezwaar (zienswijze) worden ingediend. Ook niet als de uitstoot van stank, ammoniak of fijn stof
toeneemt.
Als er sprake is van uitbreiding van het aantal dieren en/of toename van de uitstoot doet de gemeente een beperkte milieutoets. De vraag is echter wanneer de gemeente aanleiding ziet om een
vergunningaanvraag te eisen of om de melding te weigeren.
Voor welke boeren geldt dit?
Het besluit geldt voor bedrijven die na wijziging/uitbreiding maximaal 200 melkkoeien, 340 stuks
jongvee, 1200 vleesrunderen, 2000 schapen, 2000 geiten, 3750 biggen, 750 zeugen, 2000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 50 konijnen, 100 paarden/pony’s en/of 1000 struisvogels houden.
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*Enge dieren zeker, die konijnen!

Werkgroep Behoud de Peel houdt de zaak in de gaten
Soms moeten veehouders een vergunning hebben in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het
doel van deze wet is om waardevolle natuurgebieden in stand te houden. De Peel is een Europees
erkend beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied). Om te beoordelen of een veehouder die
meer dieren wil houden en/of meer ammoniak gaat uitstoten zo’n vergunning moet aanvragen, gaat
werkgroep Behoud de Peel alle meldingen die bij de gemeente binnen komen opvragen en beoordelen. De werkgroep zal de gegevens aan ons doorsturen. Werkgroep Behoud de Peel: hartelijk dank!

Evert en Henk in actie voor minder beesten
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Gezondheidsraad adviseert

Gezondheidsrisico’s op het platteland moeten beter worden onderzocht
‘Er moet meer onderzoek komen naar gezondheidsrisico’s in de omgeving van veehouderijen’. Dat adviseert de gezondheidsraad aan het
ministerie van Volksgezondheid, Infrastructuur, Economische Zaken en
Milieu.
Boerderijbacteriën
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat omwonenden van veehouderijen
blootgesteld kunnen worden aan boerderijbacteriën (endotoxinen of micro-organismen). Tot op
welke afstand bewoners risico lopen is nog niet bekend. Mogelijk zorgen bacteriedeeltjes voor
longfunctievermindering, allergie en longontsteking. Voor besmetting van mensen met q-koorts
bestaat wel wetenschappelijk bewijs.
Plaatselijk beleid ontwikkelen
Wat een veilige afstand tussen woningen en veehouderijen is, is moeilijk wetenschappelijk vast te
stellen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Ook is het moeilijk om via landelijke regelgeving de
‘veilige’ minimumafstand tussen veehouderijen en woningen te bepalen.
De gezondheidsraad adviseert gemeenten om lokaal beleid te ontwikkelen. De hoeveelheid bacteriedeeltjes die een veehouderij uitstoot, hangt namelijk sterk af van de soort en de hoeveelheid
deeltjes en van de afstand tot de bebouwing. Bij eerder onderzoek werden boerderijbacteriën
aangetroffen tot maximaal 250 meter van een veehouderij. De MRSA-bacterie werd vaak in grote
hoeveelheden aangetroffen in een straal van één kilometer.
Burgers ongerust
De gezondheidsraad constateert dat omwonenden van veehouderijen zich vaak ongerust maken
over hun gezondheid. Stankoverlast vermindert de kwaliteit van leven maar vaak brengen mensen stankoverlast ook in verband met gezondheidsklachten.

Steeds meer en steeds groter

Brabantse Milieufederatie houdt symposium in Deurne
Op zaterdag 2 februari as. houdt de Brabantse Milieufederatie in Willibrordhaege in
Deurne een symposium over verduurzaming van de veehouderij. Iedereen is welkom. Deelname is gratis maar wel even aanmelden. (zie onderstaande link)
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/sites/www.brabantsemilieufederatie.nl/files/1
%20plattelandsontwikkeling/uitnodiging%20Pootafdrukken%20in%20het%20zand.pdf
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