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LEDENBRIEF 
Vereniging Stopdestank Deurne 

nummer 21 
mei 2013 

 

 
Bijzondere bijeenkomst in gemeentehuis 

Aanbieden handtekeningen aan de gemeenteraad 
 

 
Miniconcert Ernst Jansz (foto Neel v. Eenbergen) 

 
Tijdens een korte sfeervolle bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis heeft Stopdestank op 
maandag 15 april jl. de 2.519 handtekeningen tegen de komst van Asvam aangeboden aan de 
gemeenteraad van Deurne. Ernst Jansz onderstreepte zijn handtekening met een miniconcert.  

 
Bestemmingsplan veranderen 
De provincie verkoopt de grond aan de  Snoertsebaan niet aan Asvam. Maar op 
5 ha van het perceel ligt nog steeds de bestemming ‘intensieve veehouderij’. 
Stopdestank, vroeg de gemeenteraad om die bestemming te veranderen.  De 
raad is daartoe bevoegd. Stopdestank wil geen Asvam op dat perceel maar ook 
geen andere intensieve veehouderijen.  
Hans van Someren, voorzitter van de Commissie ‘Omgeving’ nam de brief en de 
handtekeningen namens de gemeenteraad in ontvangst. 

 
Will Backx (L) biedt Hans v. Someren de handtekeningen aan. (foto Neel v. Eenbergen) 
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GEEN ASVAM….. 
MAAR OOK GEEN SWIPIGS 

 
Aan de Hoogdonkseweg 6, vlakbij de Snoertsebaan, achter De Brink en hemelsbreed op nog 
geen 1000 meter van het perceel waarop Asvam gepland was, ligt in het verwevingsgebied 
Swipigs; een bedrijf met ruim 8.000 varkens.  Swipigs wil uitbreiden tot een megabedrijf met 
12.500 varkens. Omdat het bouwblok niet mag worden vergroot, wil Swipigs de vorm verande-
ren zodat er een extra stal gebouwd kan worden. Zie de tekening hieronder. Om het bestaande 
bouwblok staat een ononderbroken zwarte lijn en om het nieuwe een stippellijn.  
 

De gemeente Deurne is bereid medewerking te verlenen. 

‘Bevorderen van een goede ruimtelijke ordening’ noemt de gemeente dit! 
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De bulkwagen geeft een indruk van de grootte van enkele bestaande stallen 

 

Knippen en plakken 
Door te knippen, te plakken en te verschuiven ontstaat de mogelijkheid om zonder vergroting van 
het bouwblok een grote nieuwe stal te bouwen (stal 8). Een stal voor 4000 varkens. Een stal met 
een oppervlakte groter dan een voetbalveld en met een inhoud vergelijkbaar met 80 woningen 
van ieder 500 m3.  
 
Stopdestank komt in actie 
We vragen ons af wat dit te maken heeft met zorgvuldige veehouderij, met een duurzame locatie 
en met het bevorderen van een goede ruimtelijke ordening. Wat betekent een bedrijf met 12.500 
varkens voor de mensen in de buurt? Wat betekent het voor de inwoners van Deurne en voor 
onze Pee, een Natura 2000-gebied? We gaan op zoek naar de antwoorden. We zullen onze leden 
maar ook onze volksvertegenwoordigers in de gemeente en in de provincie van onze bevindingen 
op de hoogte stellen. 
 

 

Binnenkort extra ledenbrief over Swipigs 
 

 

Nitriet bedreigt grondwater 
 
Volgens de waterschappen in Brabant loopt de gezondheid van mensen en 
dieren gevaar door spuiwater uit biologische luchtwassers. Dit spuiwater 
mag onbeperkt worden uitgereden op weilanden en akkers. Het bevat het 
zeer giftige nitriet.  
 
Meer varkens door biologische luchtwassers 
Steeds meer boeren installeren naast chemische ook biologische luchtwassers. Dat geeft betere  
resultaten voor de luchtkwaliteit en zo kunnen ze het maximale aantal varkens houden. De Bra-
bantse waterschappen hebben alarm geslagen. Luchtvervuiling wordt op deze manier omgezet in 
water- en bodemvervuiling. Levensgevaarlijk! 
 

 
 

Leden schrijven 
 

‘Vaak veel last van stank van varkensmestlucht, bijna iede-
re dag.  
Hierdoor zelfs gezondheidsklachten’.   
 
Bewoner Jules de Cortestraat 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TvCXZXMyEzq4nM&tbnid=NT4d32xse7M-PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://binask.htmlplanet.com/photo3.html&ei=l76QUZz7J8i70QWUu4CYDA&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNHrPfWpEYG2QnYBnXqmXRI8mNmvIQ&ust=1368526753819576
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Bedrijven in de Peel produceren vooral vlees voor de export 

Stopdestank: geen bulkproductie in de Peel 
 
Vlees dat in de Peel wordt geproduceerd is voor ongeveer 80% 
bestemd voor de export. In onze kleine, dichtbevolkte Peelregio  
wordt de bulk geproduceerd waarmee een groot deel van Europa 
van goedkoop vlees wordt voorzien. Burgers in de Peel worden 
geconfronteerd met de gevolgen van deze bulkproductie: 
gevaren voor de volksgezondheid, stankoverlast, aantasting van 
de leefomgeving en van het milieu. Dat is onaanvaardbaar. 

 
De mythe van de kiloknaller 
ZLTO schrijft de ellende toe aan burgers die kiloknallers kopen. Volgens hen moeten burgers die 
bezwaar hebbben tegen de bioindustrie het lef hebben om de strijd aan te binden met de super-
markten om er voor te zorgen dat die alleen nog vlees verkopen voor een eerlijke prijs.  

Maar …… slechts 20% van het vlees dat in de Peel geproduceerd 
wordt, wordt in Nederland verkocht. De rest gaat naar het bui-
tenland. Duitsers en Italianen hebben nog nooit van kiloknallers 
gehoord! Hoogstwaarschijnlijk weten ze niet eens waar de Peel 
ligt en wat hier aan de hand is. 
Stopdestank vindt dat de eigenaar van het  probleem voor de 
oplossing moet zorgen. Het is niet de schuld van burgers dat de 
situatie hier volkomen uit de hand gelopen is. Zij hebben niet 
gevraagd om van de Peel een industrieterrein te maken voor 
bulkproductie van goedkoop vlees voor de export. Dat zijn poli-
tieke beslissingen! Een overheid die lef heeft verbiedt de kiloknal-
ler en zorgt voor een veilige en leefbare peelregio.  

 
Wie is het kind van de rekening? 
 http://www.l1.nl/video/limburg-doc-kwestie-soja-21-mrt-2013#.UXJZB8p8OHM 
 

 
Geen Asvam! …… Denk mee over 

Nieuwe bestemmingen 

 
De meeste Deurnese politieke partijen zeiden dat ze blij waren met het 
besluit van de provincie. Stopdestank vraagt hen die blijdschap te verta-
len in beleid door de bestemming van het perceel aan de Snoertsebaan 
te veranderen. De gemeenteraad is daartoe bevoegd. Geen intensieve 
veehouderij, maar …………… 
 
Help de gemeenteraad een handje 

 Welke bestemmingen moet het perceel krijgen? Wei voor koeien / 
schapen; biologische landbouw; natuurgebied; recreatie; boom-
kwekerij …; er zijn legio mogelijkheden. Het hele perceel is groter 
dan 5 ha. Het kan ook opgedeeld worden. Wat vindt u? Hebt u idee-
en voor andere bestemmingen? Stuur ze op naar Stopdestank. Wij 
zullen ze de gemeenteraad aanbieden. Denk mee…… 

 

Stuur uw ideeën naar: stopdestank  @gmail.com

http://www.l1.nl/video/limburg-doc-kwestie-soja-21-mrt-2013#.UXJZB8p8OHM
mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q6Y8atBGF5ZRHM&tbnid=S-GIrb-b-wmG3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meltybuzz.fr/en-papouasie-une-sorciere-a-ete-brulee-vive-galerie-435601-1300512.html&ei=KmyKUdGCLYql0QW6kYDQBw&bvm=bv.46226182,d.d2k&psig=AFQjCNHzDElUx5VQNtYlViMMExHXbGhtLA&ust=1368112458370351
http://www.postzegelerop.com/data/upload/Shop/images/scan1361.jpg
http://ondernemen.blog.nl/in-de-media/2010/12/21/we-gaan-dit-jaar-echt-voor-biologisch
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sfhX719g1E1sOM&tbnid=U9BEy1Dvo6vlXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.topvlees.nl/varkensvlees.html&ei=gpOUUav5H7Sk0AWIhYHICg&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNGaoJqOWYZVq8xxYchV8hHO9PFDpw&ust=1368777848163555
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Bijna 60% van de luchtwassers in Brabant niet in orde 
 

In Brabant zijn ongeveer 1.100 intensieve veehouderijen ver-
plicht luchtwassers te gebruiken. In 2011 en 2012 moesten de 
gemeenten die bedrijven controleren.  Maar er werden in Bra-
bant in totaal maar 625 bedrijven gecontroleerd; iets meer dan 
de helft. Bij 180 van de gecontroleerde bedrijven was sprake 
van ernstige overtredingen: luchtwassers werkten slecht, ze 
werkten niet of er waren helemaal geen luchtwassers.  Als we 
ook de minder ernstige overtredingen meetellen, had 58% van 
de gecontroleerde bedrijven de zaken niet op orde. 
 
Hoe zit dat in Deurne? 
Dat weten we niet. Daarom schreven het College van B en W een brief met de volgende vragen:  

- hoeveel agrarische bedrijven in Deurne moeten luchtwassers hebben? 
- hoeveel bedrijven hebt u de afgelopen 12 maanden gecontroleerd? 
- als u niet alle bedrijven gecontroleerd hebt, hoe komt dat dan? 
- op hoeveel bedrijven hebt u overtredingen geconstateerd? 
- kunt u ons per geval vertellen om wat voor overtredingen het gaat, hoe ernstig die zijn en 

welke boetes u hebt opgelegd? 
- verwacht u dat het aantal overtredingen binnenkort toeneemt? Zo nee, waarom niet. Zo 

ja, wat doet u daar aan. 
 
Antwoorden in de ledenbrief en op de website 
De provincie Brabant gaat er bij het vaststellen van beleid vanuit dat alle luchtwassers 100% in 
orde zijn en optimaal werken. Dat blijkt in meer dan de helft van de gevallen niet te kloppen. Re-
den tot nog meer zorg. We verwachten snel en volledig antwoord op onze vragen. Als daar aan-
leiding toe is, vragen we onze volksvertegenwoordigers om in actie te komen. We publiceren de 
antwoorden van het College in de ledenbrief en op onze website. 
 

 

 www.stopdestank.nl
 

 

Fabeltjes van Pinoccio 
 
Afgelopen ledenvergadering constateerden leden dat de politiek nogal wat leugens en 
halve waarheden verkondigt over intensieve veehouderij en aanverwante zaken. Ze 
vroegen om een rubriek in de ledenbrief waarin die stellingen ontzenuwd worden.  
 

Hoe fantastischer de ‘fabel’, hoe langer de neus 
We roepen onze leden op om ‘fabels’ te melden en te onzenuwen. Stuur uw berichten naar 
stopdestank@gmail. com. Wij plaatsen ze in deze rubriek en geven Pinoccio een neus van pas-
sende lengte.   

http://www.stopdestank.nl/
http://www.stopdestank.nl/
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CDA, VVD en SP stemmen tégen bouwstop 

Intensieve veehouderij in de Peel mag uitbreiden 
 

Op 22 maart jl. was er in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch een belangrijke vergadering. 
Onze volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten namen een besluit over de toekomst van 
de intensieve veehouderij in Brabant. Maandenlang benaderden milieugroepen, waaronder 
Stopdestank, de politieke partijen in de provincie. Ze pleitten voor een stop op het aantal dieren  
in de zwaar overbelaste Peelregio onder het motto: geen uitbreiding; minder beesten. 
 

Motie: bouwstop in de intensieve veehouderij 
De vergadering van Provinciale Staten duurde de hele dag. Op stoep 
voor het provinciehuis demonstreerden milieugroepen. Ze eisten een 
stop op de intensieve veehouderij. Radio en TV waren present en 
deden verslag van de vergadering en van de acties.  
De discussies in de Statenzaal waren heftig. Een aantal partijen 
waaronder GroenLinks, Partij v.d. Arbeid, D’66, Partij voor de Dieren en 
PVV dienden een motie in en vroegen om een bouwstop in de 
intensieve veehouderij. De spanning bij het publiek was te snijden. 

 
CDA, VVD en SP stemden tegen 

De motie haalde geen meerderheid; de fracties van Christen Democratie Appél (CDA), partij Voor 

Vrijheid en Democratie (VVD) en de Socialistische Partij (SP) stemden TEGEN. Deze partijen zijn 
vertegenwoordigd in het College Van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de 
provincie. Ze willen de groei van de intensieve veehouderij in Brabant onder voorwaarden 
toestaan; ook in zwaar overbelaste gebieden zoals bijvoorbeeld de gemeente Deurne. De 
teleurstelling bij de milieugroepen en bij de politieke partijen die de motie steunden, was groot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gedeputeerde Staten van Brabant 
Vlnr. Johan v.d. Hout (SP); Ruud v. Heugten (CDA); Yves de Boer (VVD); Wim v.d. Donk (Commissaris van de Koning); 

Bert Pauli (VVD); Brigitte v. Haaften (CDA); Wil Rutten (secretaris) 
 
Verkiezingen in 2014 en 2015 
In het voorjaar van 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad; in 2015 voor Provinciale 
Staten. Dan komen burgers aan het woord. We laten u ook komende tijd weten welke 
beslissingen de verschillende partijen nemen. Zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraad.  

 
DAN KUNT U DAAR IN HET STEMHOKJE REKENING MEE HOUDEN. 

  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pcScK0yGjSH5SM&tbnid=L_u7xWujkxNtjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ehvshop.nl/vlaggen/58-brabantse-vlag-100-150cm.html&ei=GpyGUdicOqiq0QXy6IDwBw&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNFKxS4mjuFGGqomdxmG-B_9YPTWvA&ust=1367862676457673
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Nieuws in het kort 
 

- DMG-bestuur blokkeert  interview met Stopdestank 
Op 21 april jl. werd Stopdestank door programmamakers van Deurne Me-
diagroep uitgenodigd voor een radio-interview 0p 24 april. We namen de 
uitnodiging met plezier aan. Maar in de ochtend van die 24ste  april kregen 
we een e-mail: het interview kon niet doorgaan; het bestuur had ingegre-
pen. Iwan Gijsbers, bestuurslid van DMG, liet desgevraagd via twitter weten: ‘DMG-beleid bij be-
langengroepen is hoor / wederhoor, dus meer partijen aan tafel. Stopdestank is welkom, maar in 
juiste setting’. We hebben nadien niets meer van het bestuur van DMG gehoord. 
 

- Stank veroorzaakt stress 
Amerikaans onderzoek: stank veroorzaakt stress. Hoe meer stank (waterstofsulfide) hoe hoger 
de bloeddruk. (Bron: EOS wetenschap) 
 

 

Vragen aan het College over mestvergisting 
 
In Gemert-Bakel ontstond grote beroering 
over plannen voor de bouw van een mest-
vergister. De gezamenlijke huisartsen van 
stuurde het gemeentebestuur een brief 
waarin ze waarschuwen voor de risico’s 
van mestvergisting voor de volksgezond-
heid. Een burgercomité verzamelde bijna 
3.000 handtekeningen tegen de plannen. 
Ook elders in het land groeit het verzet. 
Niet alleen van de bevolking maar ook van 
deskundigen.  
Stopdestank verzet zich tegen mestvergis-
ters. Ze zijn een gevaar voor de volksge-
zondheid, ze stinken onzettend en het zijn 
enorme subsidieslurpers! 
 

Brief aan Burgemeester en Wethouders met afschrift aan de gemeenteraad 
We willen weten hoe de zaken er in Deurne voor staan. Daarom deden we 
een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. In een brief vroegen we B 
en W of er aanvragen liggen voor mestvergisters, mestfabrieken of vergis-
ters waarin mest wordt bijgemengd. Van elke aanvraag willen we weten in 
welk stadium die verkeert, waar de aanvrager de installatie wil bouwen, hoe 
groot die wordt en volgens welk procedé de aanvrager wil gaan werken. 

 
We geven de antwoorden uiteraard aan u door. 

 

 

Stankoverlast melden 
 

Gemeente Deurne: 0493-387711  
Provincie Brabant: 073-6812821  

(Provincie 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar) 
Vraag altijd naar uw klachtenregistratienummer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tMKwrzbULMUffM&tbnid=0p1i1kgT5RAcSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://climategate.nl/2012/11/17/biovergisters-aan-de-schandpaal/&ei=69aPUb6JFYKj0QXvv4DoDw&bvm=bv.46340616,d.ZWU&psig=AFQjCNH5YmAnXOHIHPiWPyswkvluDtgC7w&ust=1368467528426067
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EDNI8o-wDk_YPM&tbnid=h9GpDdH5kUJvZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pieterjanssen.eu/cms/2012/01/26/dmg-radio-enthousiast-ontvangen/&ei=tduPUfn-FYaK0AW-xIHQAQ&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNGG3aio7BX2iQCLwT6NrwPvh_2cLQ&ust=1368468752358602
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=S_6J4f7GwFr9gM&tbnid=NDksLwmW6EX4xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.quantum-academy.net/regenesis_touch_workshop_themadagen.htm&ei=Fr-QUdviB8i80QWJvIGgBQ&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNEFKvFTCS1Vm4NrBbGJhSU3ln49ug&ust=1368526964078907
http://www.kinderlines.nl/html/kleurplaat_varken-gek_op_geld.html

