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Ga op 8 maart as. mee naar ’s Hertogenbosch!
Zie pagina 4

Grote drukte op informatiebijeenkomst over Asvam
Stopdestank organiseerde een informatiebijeenkomst over Asvam op 23 januari jl. in Zeilberg. De
grote zaal in Den Draai zat stampvol; meer dan 250 mensen. Gedeputeerde Yves de Boer en
wethouder Nicole Lemlijn waren gekomen om uitleg te geven en om vragen te beantwoorden.
Burgers maakten hen indringend duidelijk dat de maat vol is. Geen Asvam in de Peel!

foto: Jan Bogaerts

Veel aanwezigen vonden het onvoorstelbaar dat politici verantwoordelijkheid durven nemen voor
nog meer beesten in de Peel. Behalve de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu staat
ook de sociale samenhang in het buitengebied zwaar onder druk. Dat mogen politici hun burgers
niet aandoen.

Voor een uitgebreid verslag:
www.stopdestank.nl
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De pers en de accordeonist

Zeker 10 leden van Provinciale Staten waren naar
Deurne gekomen. Ook de gemeenteraad was goed
vertegenwoordigd. Politici van Provinciale Staten en
van de gemeenteraad hebben gehoord dat het hun
kiezers ernst is. Stopdestank zal hen daaraan blijven
herinneren. Tot aan de verkiezingen en ook daarna.

Veel statenleden en raadsleden in de zaal

Bijna alle partijen in Provinciale Staten waren
vertegenwoordigd in Deurne. Gedeputeerde
Yves de Boer heeft toegezegd dat hij de zaak
Asvam op de agenda van een commissievergadering zal zetten, vóórdat hij een besluit
neemt over de verkoop van de grond aan de
Snoertsebaan. De zaal was duidelijk: GEEN
GROND VOOR ASVAM!
foto: Jan Bogaerts

Yves de Boer en Nicole Lemlijn op de voorste rij (foto: Jan Bogaerts)
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Meer dan 2.500 handtekeningen!!!

Meer dan tweeëneenhalf duizend mensen tekenden de open brief of de petitie waarin
Stopdestank provinciale en lokale politici vraagt de vestiging van Asvam aan de Snoertsebaan te
voorkomen. Vier maanden heeft de actie geduurd en leden en sympathisanten hebben hun best
gedaan om de handtekeningen te verzamelen. Hulde aan de harde werkers.
Sociale verhoudingen onder druk
Ruim 2.500 mensen protesteerden tegen de komst van Asvam. Over het algemeen tekende één
persoon namens het gezin. Dat betekent dat het aantal individuen dat zich achter het verzet
schaart veel groter is dan 2.500.
Ondertekenaars vroegen ons herhaaldelijk om ervoor te zorgen dat hun naam niet publiek
bekend wordt omdat ze geen problemen willen hun met buren of familieleden. Dat maakt
schrijnend duidelijk hoezeer sociale verhoudingen in de Peel onder druk staan. Mensen zijn bang
en ze durven niet te zeggen wat ze vinden. Ook dat is een gevolg van de uit de hand gelopen
groei van de intensieve veehouderij; ook dat is in een democratie een belangrijk signaal aan
gekozen vertegenwoordigers.
____________________________________________________________________________

Aantal leden blijft groeien
Vereniging Stopdestank telt nu 124 leden. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Aanmelden via
de website (www.stopdestank.nl) of via e-mail (stopdestank@gmail.com).
Bestuursleden gezocht
Het bestuur zoekt uitbreiding. Iedereen die de doelstellingen van
Stopdestank onderschrijft en lid is van de vereniging kan zich
kandidaat stellen voor het bestuur. Meer informatie? Kijk op
www.stopdestank.nl of bel 311366. Meld u aan vóór 16 maart as.

Contributie en giften
Contributie en giften kunt u overmaken op rekeningnummer:
1984.19.112 t.n.v. Vereniging Stop de Stank Deurne.
Contributie 10 euro per jaar; jeugd- en gezinsleden 5 euro.
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Aanbieden handtekeningen op 8 maart as.

Dat gaat naar Den Bosch toe… gaat u mee?
Op vrijdag 8 maart as. vergadert in het provinciehuis in Den Bosch de
Statencommissie ‘Transitie Stad en Platteland´. Stopdestank staat op
de agenda. We overhandigen dan onze Open Brief met de meer dan
2.500 handtekeningen aan Provinciale Staten. We krijgen ook de
gelegenheid om een korte toelichting te geven. De commissie
adviseert gedeputeerde Yves de Boer over het al dan niet verkopen
van grond aan de Snoertsebaan aan Asvam.
Van onze volksvertegenwoordigers moeten we het hebben
De Brabantse Statenleden beslissen namens ons; ze zijn door ons
gekozen. Daarom bieden we hen de Open Brief met de ruim 2.500
handtekeningen aan. Over enige tijd bieden we ook de Deurnese
gemeenteraadsleden de handtekeningen aan.
Hoe laat de delegatie van Stopdestank in de commissievergadering op
8 maart as. verwacht wordt, is nog niet bekend. Op 4 maart as. krijgen we daarover bericht.
Duidelijk is wel dat de commissie in de ochtend vergadert. Zodra de exacte tijd bekend is, sturen
we u een berichtje. We hebben de griffie beloofd dat we
hen laten weten hoe groot onze delegatie ongeveer zal
zijn.
Ga mee!
We hopen dat veel leden en sympathisanten op 8 maart
as. meegaan naar Den Bosch. Dus… haal bordjes en
spandoeken tevoorschijn en meld u aan. In verband met
de organisatie graag vóór 4 maart as.
(stopdestank@gmail.com)
Wijs: Glorie, glorie, alleluja
Liedje over de Peel
Refrein:
Schone lucht en helder water
Voor de mensen nu en later
Minder beesten want er zijn er veel te veel
Stop de stank, behoud de Peel.
1
Milieu gaat naar de knoppen en het stinkt hier als de pest
Alle mensen worden ziek en we verzuipen in de mest
In de Peel daar horen boeren maar geen bio-industrie
Die willen we hier nie!
2
Niks blijft er nog over van het Brabants platteland
Aantal dieren blijft maar groeien, het loopt gierend uit de hand.
Onze mooie Peel verandert in een stinkend vuilnisvat
We zijn het meer dan zat!
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Plannen Asvam: geen vervanging maar uitbreiding
Politici, bestuurders, veel media en v. Asten. Ze vertelden allemaal hetzelfde verhaal: geplande
vestiging van Asvam aan de Snoertsebaan is de vervanging van het bedrijf in Helmond. Het staat
ook in de milieu-effect-rapportage die Asvam liet maken. In een interview met Omroep Brabant
zei v. Asten: ‘Wij moeten wijken voor het algemeen belang; de uitbreiding van de wijk
Brandevoort’.
Snoertsebaan als compensatie voor een niet-bestaand bedrijf
Na veel speurwerk weten we dat niet alleen de burgers maar ook
politici en de media iets op de mouw gespeld kregen. Het
verhaaltje van v. Asten over algemeen belang is slim bedacht,
maar het klopt niet. We hebben nog niet alle stukken kunnen
achterhalen, maar volgens ons is het volgende zeer waarschijnlijk:
- Ter vervanging van twee bedrijven, één in Helmond en één in
Leende, kreeg Asvam vergunningen voor een varkensbedrijf van
8,5 ha. (17 voetbalvelden) in Sterksel.
- De gemeente Helmond kocht v. Asten uit; de provincie Brabant
betaalde hem verplaatsingsvergoeding voor het bedrijf uit
Leende.
Maar……
v. Asten kocht in Sterksel nóg een stuk grond waarop hij ook een varkensbedrijf wilde bouwen.
De provincie vernietigde de vergunning die de gemeente hem hiervoor verleend had. Maar de
gedeputeerde beloofde v. Asten toen wél dat hij ter compensatie zou zoeken naar een
uitbreidingsmogelijkheid in een LOG. Daarop kocht de provincie Brabant in 2009 grond van de
gemeente Deurne aan de Snoertsebaan.
In de notariële akte staat dat de aankoop plaats vindt, ten behoeve van de ontwikkeling van het
Landbouwontwikkelingsgebied Deurne. Maar als de locatie vanwege de Natuurbeschermingswet
niet voor intensieve veehouderij gebruikt kan worden, is de gemeente bereid te praten over een
passende alternatieve bestemming.

Dus……
Verhalen over vervanging van het bedrijf in Helmond en over algemeen
belang zijn flauwekul. Het gaat om uitbreiding.

foto: Tij Kools
Natura 2000-gebied de Peel
Op steenworp afstand van de Snoertsebaan
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Rabobank steunt Varkens Vandaag
De Rabobank werkt mee aan publiciteit om een positief beeld
van de varkenshouderij te schetsen. Banken in ZO-Brabant
besloten om Stichting ‘Varkens Vandaag’ financieel te steunen.
Gift van 10.000 euro
In tijdschrift ‘De Boerderij’ van 1 februari 2013 lezen we het
volgende: ‘De stichting VarkensVandaag heeft een gift van 10.000
euro ontvangen van negen lokale Rabobanken in Zuidoost
Nederland. De Rabobanken deden de gift als steun om de
varkenshouderij op de juiste en positieve manier in de publiciteit te
brengen. De toezegging werd gedaan tijdens een bezoek van Varkens Vandaag en 26
accountmanagers Food en Agri van de Rabobanken aan Omroep Brabant. De Rabobanken gaan zelf
ook meewerken om positieve publiciteit over de varkenshouderij naar buiten te brengen’.
Varkens Vandaag
Een groot aantal varkenshouders in de regio zijn ‘vriend’ van
de Stichting ‘Varkens Vandaag’. De stichting heeft als doel:
‘het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan waarbij het verwerven van publiciteit in
lokale, regionale en landelijke (massa)media centraal staat. Doel van het communicatieplan is het
bereiken van een positief imago van de Nederlandse varkenshouderij’.
Motto: “Varkens Vandaag brengt het echte verhaal in de media”.
Sponsors
Behalve de Rabobank heeft ‘Varkens Vandaag’ veel andere sponsoren: een aantal veevoederbedrijven; het productschap voor vee en vlees; dierenartsen en producenten van diergeneesmiddelen; agrarische uitzendbureaus; leveranciers van diervoedersystemen en stalinrichtingssystemen; varkenshandelaren; agrarische adviesbureaus; accountants; leveranciers van
klimaatbeheersingssystemen en van luchtwassers; producenten van roostersystemen e.a.

De Rabobank…. een bank met ideeën….. en wat voor ideeën!
Heeft u een rekening bij de Rabobank?
Een hypotheek wellicht?

Wie bekommert zich om het Deurnese boeren gezinsbedrijf?
‘In een agrarische gezinsbedrijf lopen bedrijf en gezinsleven door
elkaar heen. Het gaat om het uitoefenen van een beroep, maar
ook om een levensstijl’.
Als we deze definitie gebruiken, zien we dat steeds meer
gezinsbedrijven het loodje leggen; bedrijven waarin enkele
gezinsleden samen de kost verdienen maken geen schijn van kans
tegen grote jongens met industriële bedrijven en vreemd
personeel, zoals bijvoorbeeld Asvam en Swipigs. Dat moeten
politici zich realiseren voordat ze besluiten nemen. Stopdestank verzet zich niet tegen agrarische
gezinsbedrijven zoals hierboven omschreven. Integendeel. Stopdestank verzet zich tegen de
alsmaar groeiende grootschalige vlees- en mestindustrie.
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26 maart in Den Draai

Algemene Ledenvergadering Stopdestank
Op dinsdagavond 26 maart as. is er in Den Draai in Zeilberg een algemene
ledenvergadering van Stopdestank. De agenda en de andere vergaderstukken
worden tijdig naar de leden opgestuurd. De vergadering begint om 20.00u en
duurt tot 22.00u.
Thema: mestvergisting
Van 20.00u tot 21.00u worden de reguliere punten behandeld. Hiervoor worden alle leden van
Stopdestank uitgenodigd. Van 21.00u tot 22.00u staat het thema ‘mestvergisting’ op de agenda.
Dan zijn alle belangstellenden van harte welkom.
Van 21.00u tot 21.30u laten we een documentaire zien over de risico’s
van mestvergisting voor de gezondheid. Na afloop beantwoordt Wim
Verbruggen vragen.
De toekomstige ‘dresscode’
van onze kinderen en kleinkinderen
die in de Peel blijven wonen

22 maart as. besluit Provinciale Staten

GS: groeimogelijkheden voor intensieve veehouderij in Brabant!
‘Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbeperkt’. Dat is het motto van het voorstel van
het College van Gedeputeerde Staten aan de leden van Provinciale Staten. Het College stelt voor
om uitbreiding van intensieve veehouderij toe te staan als bedrijven aan een
aantal criteria van duurzaamheid voldoen. De maximale maat van een bouwblok
is 1,5 ha. Dat geldt voor zowel varkens- als voor rundveebedrijven. Uitzonderingen
zijn mogelijk. Tot de nieuwe aanpak zich bewezen heeft en is ingevoerd, blijven
bestaand beleid en regelgeving gehandhaafd.
Slot op de muur en minder beesten
Met het voorstel van GS schieten burgers in de Peel niks op. In tegendeel:
als elk bestaand bedrijf gaat uitbreiden tot 1,5 ha. betekent dat een
gigantische groei van stallen en van het aantal beesten. De gezamenlijke
peelgroepen, waar ook Stopdestank en Werkgroep Behoud de Peel bij
horen, willen een stop op de groei van het aantal beesten en geen
uitbreiding van stallen (slot op de muur). En wel onmiddellijk! Anders is het
gevaar levensgroot, dat bedrijven nu in razend tempo vergunningen aanvragen voor uitbreiding
van hun bedrijf tot anderhalve hectare. Dan kunnen er de komende jaren in de Peel nog
honderden hectaren stallen bijkomen. Samen met andere Peelgroepen hebben we de afgelopen
tijd flink gelobbyd in Den Bosch. We vroegen Statenleden niet in te stemmen met het voorstel.

Agenda
26 februari
8 maart
26 maart
6 april

Informatieavond over mestvergisting. 20.00u zaal Dientje Kerkstraat Gemert
Aanbieden handtekeningen Stopdestank aan Provinciale Staten in Den Bosch
Ledenvergadering Stopdestank 20.00u Den Draai
Megademonstratie tegen intensieve veehouderij 13.00u-16.00u Amsterdam
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