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2.519 handtekeningen aangeboden aan Provinciale Staten

Stopdestank vindt aandachtig gehoor in provinciehuis
Het was doodstil in de statenzaal in ’s-Hertogenbosch toen het bestuur van Stopdestank de statenleden vertelde waarom meer dan
2.519 mensen uit de Peel zich verzetten tegen de Asvam. Stopdestank kreeg op 8 maart jl. spreekrecht tijdens de vergadering van
de commissie Transitie Stad en Platteland. Marusjka Lestrade, statenlid en voorzitter van de commissie nam de handtekeningen in
ontvangst. Yves de Boer was er ook. Hij beloofde ons dat hij snel
zal beslissen of hij de grond aan de Snoertsebaan wel of niet aan
Asvam verkoopt. Sommige politici gaan er van uit dat de verkoop
niet doorgaat!

foto: Wilbert v. Deursen

foto: Wilbert v. Deursen

Veel aandacht van de pers
Over aandacht van de pers hadden we die dag absoluut niks te
klagen. ‘s Morgens om half acht stond Omroep Brabant al aan
de Snoertsebaan. Met radio- en televisieverslaggevers. Om
acht uur arriveerde een journalist van de KRO om een reportage te maken voor Radio 1. Buurtbewoners en bestuursleden
van Stopdestank gaven informatie en werden geïnterviewd.
Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad gingen met ons
mee naar Den Bosch en maakten ook daar opnames en verslagen. (Zie onder aan deze bladzijde)

Nu de gemeenteraad van Deurne nog
In het bestemmingsplan buitengebied legt de raad de plannen voor de inrichting van het buitengebied vast; wat willen we wel en wat niet. Wij willen geen Asvam aan de Snoertsebaan, maar ook
geen andere vlees- of mestfabriek. Dat kán de gemeenteraad beslissen……als de raad dat wíl!
Op 15 april as bieden we de raadsleden van Deurne de handtekeningen aan. ‘s Avonds tijdens de
commissievergadering. Om procedurele redenen mogen we de handtekeningen niet aanbieden
tijdens de raadsvergadering van april.
Op 15 april dus in de commissie ‘Omgeving’ om 20.00u in het gemeentehuis. We nodigen alle
raadsleden, alle mensen uit Deurne en de pers uit.
Mooie opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014!
U hoort nog van ons.

Kijk en luister
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1897451223/2500+protesthandtekeningen+tegen+komst+va
rkensfokkerij+in+Deurne++++++++++.aspx
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Thema: mestvergisting

Algemene ledenvergadering op 26 maart as
De ledenvergadering wordt gehouden in Den Draai, Blasiusstraat 2, Zeilberg. Leden van de vereniging hebben de vergaderstukken toegestuurd gekregen.
20.00u tot 21.00u
Op de agenda staan de reguliere punten waaronder financiële jaarstukken, jaarverslag 2012, activiteitenplan 2013 en de bestuursverkiezing. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich t/m 25
maart aanmelden via stopdestank@gmail.com.
21.00u tot 22.00u
Dit gedeelte van de ledenvergadering is openbaar: iedereen is van harte
welkom. Het thema is mestvergisting. We kijken naar de documentaire van
KRO Reporter over mestvergisting. Daarna beantwoordt Wim Verbruggen
(milieuvereniging Land v. Cuijk) vragen en geeft uitleg over vergisting en de
gevolgen daarvan.

Mestvergisting
De Peel heeft een mestoverschot van 60%. Er liggen plannen klaar om in de Peel tientallen
mestverwerkingsinstallaties te bouwen. In Deurne liggen op dit moment twee concrete aanvragen voor de bouw van een mestvergister: één op het industrieterrein nabij de milieustraat en
één op het glastuinbouwareaal aan de Venrayseweg. Ook op het perceel aan de Snoertsebaan
wat v. Asten wil kopen, heeft hij een mestvergister gepland.
Niet duurzaam, wel miljoenen subsidie
Mestvergisting wordt door de overheid en door
de landbouwsector graag voorgesteld als een
manier om duurzame energie op te wekken.
Milieudeskundigen en artsen echter wijzen op
de gevaren voor de volksgezondheid, op stankoverlast, op water- en bodemverontreiniging en
op de risico’s van ongelukken in de fabriek. Om
mest te kunnen vergisten moeten grote hoeveelheden ander organisch materiaal worden
toegevoegd. Er is weinig toezicht. Er wordt
soms illegaal afval gebruikt. Dan ontstaan giftige, chemische en biologische gasfabrieken. Bovendien levert een mestvergister nauwelijks energie. Ze zijn populair bij ondernemers in de intensieve veehouderij. Niet alleen om het mestoverschot weg te werken maar ook omdat ze voor een mestvergister miljoenen euro’s subsidie krijgen voor het opwekken van z.g. ‘duurzame energie’.

Informatie over mestvergisting
26 maart as.
21.00u tot 22.00u
Den Draai Deurne

Iedereen is welkom
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Verzet tegen bouw van grootste mestvergister van Europa

Volksopstand in Gemert
De inwoners van de gemeente Gemert en Bakel zijn massaal in opstand gekomen tegen plannen om op een industrieterrein in Gemert, 800 meter van
een woonwijk, een van de grootste mestvergisters van Europa te bouwen.
De fabriek moet jaarlijks 500.000 ton mest gaan verwerken. Dat is 500 miljoen liter! Letterlijk en figuurlijk een onvoorstelbare hoeveelheid. De inwoners startten een actie; ze proberen zoveel mogelijk handtekeningen op te
halen van mensen die tegen zo’n mestfabriek zijn.
Gezamenlijke huisartsen waarschuwen
De gezamenlijke huisartsen van Gemert-Bakel stuurden het gemeentebestuur
een brief waarin ze waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s. Bij technische
storingen treedt stankoverlast op; calamiteiten kunnen hoofdpijn, misselijkheid
en benauwdheid tot gevolg hebben.
‘Bij lozing van het afvalwater zullen micro-organismen in de Peelse Loop terecht
komen; die zullen een onvoorspelbare invloed hebben op de waterkwaliteit. De
aanwezigheid van antibiotica in het water en de kans op resistentie op termijn, zullen beter onderzocht moeten worden’, aldus de huisartsen.
Ook Deurne de klos
Er zijn plannen om in de Peel 20 á 30 mestfabrieken te bouwen die samen 5 miljoen ton mest verwerken. In liters: 5.000.000.000 ofwel 5 miljard liter. (Wie kan zich daar iets bij vorstellen?) Ook in
Deurne zijn mestvergisters gepland. Er liggen al 2 concrete aanvragen.
Samen……. in je eigen belang!
De actie van de mensen in Gemert is enorm succesvol. Al bijna 2.000 mensen tekenden de petitie
op internet en er zijn heel veel handtekeningen opgehaald. Dat is ook in ons belang. Teken dus de
Gemertse petitie op internet en zeg NEE tegen mestfabrieken in de Peel.
Naar de petitie: Zeg NEE tegen een mestfabriek bij onze woonkern

Deurnese politieke partijen over Asvam
Tijdens de openbare bijeenkomst over Asvam op 23 januari jl. werd aan vertegenwoordigers van alle Deurnese gemeenteraadsfracties gevraagd om te zeggen of ze vóór of tégen de komst van Asvam zijn. Ze reageerden als volgt:
 DeurneNu: Alle fracties stemden in 2008 in met de grootte van het bouwblok. Volgens de
wethouder hebben ook bewoners zitten slapen. College moet raad en bewoners actiever informeren.
 Progressief Akkoord: Tegen vestiging Asvam. Kleiner LOG. Minder beesten.
 Partij vd Arbeid: Grond niet aan Asvam verkopen. Meer investeren in onze eigen boeren.
 CDA : Bedrijfsvoering in landbouwbedrijven moet menselijke maat hebben. Op agrarische locaties moet goed gezinsbedrijf mogelijk zijn.
 DOE!: Raad heeft gekozen voor intensieve veehouderij op die locatie. 2.200 handtekeningen is
een duidelijk signaal, vooral naar de provincie.
 VVD: Niet (meer) aanwezig.
(Zo u ziet gaven niet alle fracties een duidelijk antwoord)
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Burgers van de regen in de drup

Gedeputeerde Staten stellen nieuw beleid veehouderij voor
Vrijdag 22 maart as. nemen onze volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten een besluit over
een voorstel van Gedeputeerde Staten. ‘Naar een zorgvuldige veehouderij’ heet het voorstel.
Milieugroepen in de Peel hebben onze vertegenwoordigers op allerlei manieren laten weten
wat ze willen: MINDER BEESTEN en GEEN MESTVERGISTERS.
Meer ruimte voor intensieve veehouderij
Het provinciebestuur erkent dat er problemen zijn. Toch stelt GS voor om
intensieve veehouderij extra ruimte te geven. Een bouwblok mag weer
groter zijn dan 1,5ha (3 voetbalvelden). Veehouders mogen de lege ruimte op hun bouwblok nog steeds bebouwen. In 2020 ligt in Nederland alleen duurzaam geproduceerd vlees in de winkels. Maar 80% van de productie is voor de export; daarvoor geldt die eis niet. Er wordt niets gedaan aan het ammoniakprobleem en er staan 20 á 30 mestfabrieken gepland. Grote mestfabrieken! Mestfabrieken trekken veehouderijen aan.
Gevolg: meer dieren, meer stank, meer antibiotica, meer resistente bacteriën. In 2015 wordt het melkquotum afgeschaft. Dan groeit het aantal grote bedrijven; er komen
veel meer bedrijven met 800 tot 1.200 koeien!
Hoezo duurzaam? Wat verstaat het provinciebestuur daar onder?
OP 22 MAART AS. IS ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGING (PS) AAN ZET.
WE ZIJN BENIEUWD!

Stopdestank gaat ook naar het provinciehuis

Demonstratie in ’s-Hertogenbosch
Vrijdag 22 maart as. bepalen Provinciale Staten het beleid voor de komende
jaren betreffende intensieve veehouderij. Milieugroepen (ook Stopdestank)
hebben afgelopen maanden intensief gelobbyd bij Provinciale Staten. Voorafgaand aan de belangrijke Statenvergadering demonstreren Brabantse milieugroepen bij het provinciehuis.

DOE MEE
PROGRAMMA
8.45u verzamelen op het plein voor het provinciehuis bij het ‘beeld met de biggetjes’.
9.00u persconferentie van gedeputeerde Yves de Boer
demonstranten zingen het Peelliedje.
9.05u ‘Miss Piggy’s” gooien de intensieve veehouderij symbolisch op slot
9.15u speech van gedeputeerde De Boer wordt uitgereikt aan de statenleden
9.45u einde demonstratie
Meenemen
Spandoeken, borden, toeters, liedjes, bord met naam van woonplaats
Carpoolen
Vertrek uit Deurne om 7.45u van parkeerplaats Haageind 23 (Ossebeemd).
Kom als het mogelijk is met de auto. We gaan carpoolen.
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Leden schrijven Stopdestank
Regelmatig krijgt Stopdestank berichten van leden. Een aantal inzendingen worden na overleg
in de ledenbrief geplaatst. Vanwege de privacy vermelden we niet de namen van de inzenders,
tenzij ze daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven. Stuur berichten naar: stopdestank@gmail.com
Geweldig en bedankt provincie en gemeente
Hierbij meld ik u dat het bijna iedere dag raak is met
stankoverlast van kippenlucht; of het nu ’s avonds laat is
of midden op de dag. Nu houden we de ramen ’s avonds
dicht maar ik zie met angst de zomermaanden tegemoet
wanneer het toch lekker is om met een open raam te
kunnen slapen. Overdag “lekker” buiten zitten is er dan
ook niet meer bij.
Geweldig en bedankt provincie en gemeente voor het
meedenken! Vooral over de gezondheid van burgers.
Injecteren is wassen neus
Zo te merken en te zien moeten de boeren nu hun mestoverschot weer kwijt. Het is een af- en aanrijden van gierwagens. Ze verliezen de nodige troep op de weg en je wordt
onpasselijk als er weer zo’n tank door de straat rijdt. Injecteren in de grond prima maar in de praktijk blijven er hele plassen op de akkers liggen wat een dagenlange stank veroorzaakt. En er drijft ook het nodige de sloot in. Injecteren is
een wassen neus. Is dat slordigheid of desinteresse van
loonbedrijven of boeren? Iedereen moet leven, dat snap ik
ook wel. Maar genoeg is genoeg.
Rabobank laat burgers in de kou staan
Je blijft je verbazen. Dat de Rabobank € 10.000 ter beschikking stelt om een positief beeld te
scheppen van de varkenshouderij is helemaal van de dolle. De pinautomaten op de dorpen verdwijnen en daar komen ….tich varkens voor terug. Nou ja het is maar waar je voor kiest nietwaar!? Wel service naar de boeren (geloof maar dat ze er goed aan verdiend hebben) en dan de
overige burgers in de kou laten staan.
Allemaal gezond en biologisch
Onze tuin grenst aan akkerland. Eerst was het weiland met koeien
erin. Niks mis mee. Wij hadden een leuke groente- en fruittuin
aangelegd. Allemaal gezond en biologisch.
Maar sinds er mais geplant wordt, zien we ook dat die bespoten
wordt met …..?????. Het goedje ruikt in ieder geval niet goed. Dat
waait ook over onze groente en fruit die zo ongewild van rotzooi
worden voorzien. Ik vraag me af of boeren er bij stil staan wat ze
anderen daarmee aandoen.
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Ook in Deurne

Veehouderijen overschrijden normen voor fijn stof
In december 2012 heeft het ministerie van milieu een lijst gepubliceerd. Daarop
staan veehouderijbedrijven, waarvan het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) heeft vastgesteld dat ze één of meer grenswaarden voor fijn
stof (PM10) overschrijden of dreigen te overschrijden.
Er staan 95 bedrijven op waarvan 2 Deurnese: Ommezwanksedijk 18 en Ommezwanksedijk 21. Meer dan de helft van de bedrijven die de normen overschrijden,
staan in ZO-Brabant en Noord-Limburg. Wie moet er handhaven?

Beveiligingsniveau moet hoger

Website gehackt
De website van Stopdestank is op 10 maart gehackt en moest worden verwijderd.
Een tijdelijke pagina geeft aan dat we werken aan een nieuwe website. Daarom
staan hieronder enkele links opgenomen.
We proberen de site zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen. Er wordt gewerkt aan de bouw van een geheel nieuwe site.

Actievoeren kost geld
We werken aan een beter beveiligde site; we willen meer publiciteit; we
willen meer propagandamateriaal. Maar dat kost meer geld. Hoewel het
aantal leden is toegenomen (123) zitten we krap bij kas. We waren zuinig
tijdens de acties tegen Asvam, maar toch… advertenties, repro- en drukwerk voor posters en flyers, aanschaf spandoek “Brabant leefbaar, Minder
beesten” enz. We krijgen geen subsidie.
Als leden of sympathisanten ons financieel steunen, zullen we dat geld
goed besteden. Aan een nieuwe veilige website bijvoorbeeld; aan meer acties tegen de groei van
de intensieve veehouderij in Deurne en aan verzet tegen de bouw van mestvergisters. Elke bijdrage, hoe klein ook, kunnen we goed gebruiken. In uw belang en dat van anderen: steun Stopdestank en maak een bedrag(je) over op rekeningnummer 1984.19.112 t.n.v. Stop de Stank Deurne.

Links
http://www.knakdeworst.nl/stembewustop2maart/
http://www.wbdp.nl/index.php
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/
http://www.duurzaamdeurne.net/
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Laatste nieuws!!!
Vergunning voor mestfabriek aan Breemortelweg vernietigd
De Raad van State vernietigde gisteren de vergunning die B. en W. verleende voor een mestfabriek aan de Breemortelweg.
Geen gehoor bij de gemeente
Bewoners van de Breemortelweg en ’t Hoekske klopten jarenlang bij de gemeente op allerlei
deuren. Tevergeefs, ze werden niet gehoord. De gemeente Deurne verleende de vergunning en
verwees de buurtbewoners naar de Raad van State.
Gisteren deed de Raad v. State uitspraak: ze vernietigde de vergunning die de gemeente verleende en veroordeelde de gemeente tot het betalen van de proceskosten die burgers en provincie
maakten.

Bewoners van de Breemortelweg en ’t Hoekske
een dikke proficiat!
Aanhangsel
Milieuvergunningen
Het College van B. en W. is van plan onderstaande vergunningen te verlenen.
Omdat sprake is van toename van het aantal dieren en/of van uitstoot, heeft Stopdestank
zienswijzen ingediend.

Adres
! Bandert 14
Zienswijze t/m 16 maart 2013
Bestaande vergunning voor 1.420 vleesvarkens (ammoniakemissie 3.470 kg. NH3; geureenheden
30.645,5 OUE/s; fijn stof onbekend)
Nieuwe vergunning voor 2.618 vleesvarkens (ammoniakemissie 3.651,44 kg NH3; geureenheden
33.838 OUE/s; fijn stof onbekend)
! Clarinetweg 36
Zienswijze t/m 19 maart 2013
Bestaande vergunning voor 624 zeugen; 3.000 vleesvarkens; 1.800 gespeende biggen; 2 dekberen; 12 stuks rundvee (ammoniakemissie 4.934,78 kg NH3; geureenheden 61.816,8 OUE/s; fijn stof
onbekend)
Nieuwe vergunning voor 624 zeugen; 1.800 gespeende biggen; 5.208 vleesvarkens, 126 stuks
rundvee (ammoniakemissie 4.578,02 kg NH3; geureenheden 26.344,8 OUE/s; fijn stof onbekend)
! = Toename van aantal dieren en/of uitstoot
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