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Stop uitbreiding Swipigs 

Geen 12.500 varkens aan de Hoogdonkseweg! 

De bulkwagen geeft een indruk van de grootte van enkele al bestaande stallen 
 

Deze ledenbrief gaat  over Swipigs. Dit bedrijf aan de Hoogdonkseweg in Liessel overschrijdt al 
jaren de geurnormen. De gemeente treedt niet op. Sterker nog: het College wil Swipigs een 
vergunning verlenen voor de bouw van een nieuwe stal. Een stal voor 4000 varkens. Een stal 
met een oppervlakte groter dan een voetbalveld en met een hoogte van 12 meter.  

Swipigs Beheer B.V. wil op deze locatie in totaal zo’n 12.500 varkens gaan houden. 
 
Knippen en plakken 
Swipigs Beheer B.V. mag het bouwblok niet uitbreiden maar wil toch een extra stal bouwen. Er 
werd een list verzonnen. Wat nu een nagenoeg rechthoekig bouwblok is, wordt in de plannen 
omgetoverd tot een grillig bouwblok waarvan de grens precies op de muren van de stallen loopt. 
De overblijvende ruimte wordt ‘aan elkaar geplakt’ en daarop kan een nieuwe stal gebouwd 
worden voor 4000 varkens. 
  
‘Bevorderen van een goede ruimtelijke ordening’ 
 ‘Het doel van de vormverandering is het bevorderen van een goede ruimtelijke ordening’,  
zeggen burgemeester en wethouders. Het College het plan wil goedkeuren. 

Gemeenteraad van Deurne, steek daar een stokje voor! 
 

 

Goede ruimtelijke ordening? 
 

Dit heeft niks met goede ruimtelijke ordening te maken. 
Er ontstaat een grillig bouwblok met rare uitsteeksels! 

Het is een truc om meer varkens te kunnen houden! 
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Hocus pocus…… alweer een megastal 
 
 Onder andere door regels van de provincie wordt het moeilijker voor intensieve veehouderijen 
in de Peel om uit te breiden. Swipigs heeft een bouwblok van 1,9 ha. Het bedrijf ligt niet in  het 
LOG. Buurtbewoners vragen zich  al lange tijd af hoe het bedrijf aan zo’n groot bouwblok komt.  
Swipigs wil nog meer varkens gaan houden maar vergroten van het bouwblok is niet 
toegestaan. De gemeente Deurne en Adviesbureau Roba  weten raad: vormverandering van het 
bouwblok! Wat schuiven, knippen en plakken en er kunnen weer 4000 varkens bij! Op termijn, 
als de wet het mogelijk maakt, misschien wel 8000. Swipigs wil de nieuwe stal namelijk 12 meter 
hoog maken; hoog genoeg voor 2 etages. 
 
De truc 
De voorgestelde vormverandering van het bouwblok maakt het mogelijk om een nieuwe stal te 
bouwen. (stal 8). Een stal, groter dan een voetbalveld, 12 meter hoog en met een inhoud 
vergelijkbaar met meer dan 80 woningen van 500 m3. Het bestaande strakke bouwblok 
(ononderbroken zwarte lijn) wordt dan een bouwblok met een grillige vorm (stippellijn).  

‘Bevorderen van goede ruimtelijke ordening’ noemt het College dit! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xPUivZzYGn5h7M&tbnid=iCsZY4HlXPFNXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://basis.scheppers-mechelen.be/?q=node/50&ei=L1imUcr8EIaU0AXuloHwDw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNHffTh_RkUOC8DI1CAQsR8KnF99WQ&ust=1369942441129641
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12.500 varkens betekent elk jaar 25.000 varkens  

 
Swipigs is van plan om het aantal varkens aan de Hoogdonkseweg 6 in Liessel voorlopig uit te 
breiden tot 12.500. Varkens worden in gemiddeld een half jaar vetgemest. Dat betekent dat het 
bedrijf dan elk jaar 25.000 varkens aflevert! 

25.000 varkens 

 
 
 
 

Op een rij 
Als je 25.000 varkens kop aan kont achter 

elkaar zet, heb je een rij van 30 km. Een rij van 
Deurne naar Venlo. 

 
 
 
 

Voer 
25.000 varkens betekent per jaar 8.5 miljoen 
kilo voer. Ruim 280 bulkwagens van 30 ton. 
Dat is een rij van 5 km. Een rij van het bedrijf 

aan de Hoogdonkseweg naar de Markt in 
Deurne. 

 
 
 
 

Water 
25.000 varkens betekent per jaar 22 miljoen 

liter water. In emmers van 10 liter is dat een rij 
van 660 km ongeveer de afstand van Deurne 

naar Berlijn. 
 

 
 
 

Mest 
17 miljoen liter mest per jaar. Als je die opslaat 
op de markt van Deurne staat er een laag mest 

van 8,5 meter hoog. 
 
 
 
 

Per inwoner 
Voor elke inwoner van de gemeente Deurne 

(van 0 tot 100 jaar) ¾ varken. 
 
 
 
 

 
 
 

Gehaktballen 
Als je van alle vlees gehaktballen maakt, heb je 
bijna 18 miljoen gehaktballen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopdestank.nl/
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: 

Slecht leefklimaat in omgeving Swipigs 
 
Onder meer vanwege de ernstige stankoverlast, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) dat er in de buurt van Swipigs sprake is van een SLECHT leefklimaat. Roba 
advies, het bureau dat namens Swipigs de aanvraag bij de gemeente indiende, schrijft dat er 
sprake is van een matig (?) leefklimaat.  
 
Arme buurtbewoners 
Het stinkt in de buurt van Swipigs. Er geldt een ‘stanknorm’ van 
maximaal 14. Dat is veel; ontzettend veel. (Ter vergelijking: in het 
centrum van Deurne stinkt het soms ook behoorlijk  en daar geldt 
een norm van maximaal 1). Swipigs  belooft zich na de uitbreiding 
aan de norm van 14 te houden. Nu overschrijdt het bedrijf de norm 
royaal; er is sprake van een stankbelasting van 17,3. ‘Een slecht 
leefklimaat’ volgens het RIVM. De gemeente Deurne weet dit. Sterker nog: de gemeente vindt dat 
Swipigs het verdient om uit te breiden.  

 
Arme buurtbewoners! 

 

Gemeenteraad van Deurne 
Stop Swipigs! 

  
 

 

Varkensflat 
 

Swinkels (Swipigs) vraagt vergunning aan om een extra stal te bouwen 
van ruim ½ ha.  Daarin wil hij 4.000 varkens gaan houden. Hij wil de stal 
12 meter hoog maken. Dat betekent dat er twee verdiepingen in passen. 
Er zouden dus op termijn nog eens 4.000 varkens bij kunnen!  Staat het 
bestemmingsplan buitengebied dat toe?  
 
Wijziging van het bestemmingsplan 
B. en W. legden de gemeenteraad onlangs een gewijzigd 
Bestemmingsplan Buitengebied voor. Daarin zijn in het buitengebied 
bouwwerken van 12 meter hoog toegestaan. De gemeenteraad van 
Deurne kan dat voorkomen! 

 

Gemeenteraad van Deurne 
Stop Swipigs! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ueVECBBBFo_6IM&tbnid=Sq0h0soZA3mjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gemeentebanen.nl/werkgever/2221-Gemeente-Deurne&ei=7u-uUZL9Ocec0QW924FI&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNGsHGS4v0uBghpHC3nArxxu_AnkjA&ust=1370505579553926
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ueVECBBBFo_6IM&tbnid=Sq0h0soZA3mjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gemeentebanen.nl/werkgever/2221-Gemeente-Deurne&ei=7u-uUZL9Ocec0QW924FI&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNGsHGS4v0uBghpHC3nArxxu_AnkjA&ust=1370505579553926
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wmNcSS6Q1TVkjM&tbnid=7xHESzvsZyV2kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://weert.sp.nl/bericht/19495/070908-pin_polleke_over_hoogbouw.html&ei=Ju-uUbWZJ8Pv0gXYvYDgCQ&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNHvOpfpelsgOcSQuVS9oRdRgG3HBQ&ust=1370505343953641


5 

 

Geen duurzame locatie 
 

Een bouwblok van vorm veranderen mag volgens de wet alleen als er sprake is 
van een ‘duurzame locatie’. Bij Swipigs is dat niet het geval want: 
- vormverandering maakt de bouw van meer stallen en het houden van meer 
dieren mogelijk. 
- er mogen ook andere diersoorten worden gehouden; dan kan de uitstoot van 
ammoniak verder toenemen.  
- Hoogdonkseweg 6  ligt op minder dan 2.000 meter van natuurgebied de Peel; 
goedkeuring van de plannen betekent een toename van de neerslag van ammoniak in de Peel. 
 
Bovendien: 
- de uitstoot van fijn stof (PM-10) neemt toe van 582 kg naar 617 kg per jaar. 
- varkensvoer in de intensieve veehouderij bestaat voor een groot deel uit soja die ver weg 
grootschalig verbouwd wordt (bijvoorbeeld in Brazilië). Gevolg: uitputting van de grond daar 
door gebrek aan mineralen en vergiftiging van de grond hier door mest. 
 

Het plan van Swipigs voldoet op geen enkele manier 
aan de eisen van een duurzame locatie. 

 

Gemeenteraad van Deurne 
Stop Swipigs! 

 
 

 

Risico’s voor de volksgezondheid 
 

De GGD zegt dat uit publicaties blijkt dat de gezondheid van mensen 
die wonen of werken binnen een straal van 250 meter van een 
intensieve veehouderij mogelijk gevaar loopt. De GGD adviseert 
gemeenten om daar geen bouw of uitbreiding van intensieve 
veehouderijen toe te staan. Binnen een straal van 250 meter van 
Swipigs staan tenminste zes woningen. 

 
Veel ‘gevoelige bestemmingen’ in de buurt van de Hoogdonkseweg 
Volgens onderzoekers is binnen een straal van een kilometer van een intensieve veehouderij  
sprake van een verhoogde concentratie van giftige stoffen (endotoxine) en van resistente 
bacteriën (MRSA). Er liggen veel ‘gevoelige bestemmingen’ in een straal van een kilometer 
rondom Swipigs.   
 

Gemeenteraad van Deurne 
Stop Swipigs! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ueVECBBBFo_6IM&tbnid=Sq0h0soZA3mjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gemeentebanen.nl/werkgever/2221-Gemeente-Deurne&ei=7u-uUZL9Ocec0QW924FI&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNGsHGS4v0uBghpHC3nArxxu_AnkjA&ust=1370505579553926
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ueVECBBBFo_6IM&tbnid=Sq0h0soZA3mjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gemeentebanen.nl/werkgever/2221-Gemeente-Deurne&ei=7u-uUZL9Ocec0QW924FI&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNGsHGS4v0uBghpHC3nArxxu_AnkjA&ust=1370505579553926
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=32B0KuVlaPIn3M&tbnid=bQg0BNGHJQ-shM:&ved=0CAUQjRw&url=http://celfeducation.org/ResourcesforEducators.html&ei=vZGvUbGDL8bE0QXj5YDgCw&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNE8i3Io4MBwhj5N4S0lpltOBkI2_g&ust=1370546926771359
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KRP0fyrRFAHivM&tbnid=Su6S-shaOLEp_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2003/december/Superbacil-mikt-op-viervoeters.html&ei=VU-wUbCHDsa90QXpvIDQDA&psig=AFQjCNGTwSkRFI7TSGQzHuPrJ6Uam-dMzA&ust=1370595454342239
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Uitstoot van stikstof neemt toe 

Nog mee schade aan de Peel 

 

Als Swipigs 4000 varkens meer gaat houden, neemt de uitstoot van ammoniak verder toe. 
Hoogdonkseweg 6  ligt op minder dan 2.000 meter van de Peel.  (Nog) meer stikstof in de Peel 
tast het kwetsbare natuurgebied verder aan. 
 
Natura 2000-gebied 
De Deurnesche Peel en de Mariapeel is een zogenaamd Natura 2000-gebied; een Europees 
beschermd natuurgebied. Er gelden strenge regels. Teveel stikstof is funest voor de kwetsbare 
natuur van de Peel. Er slaat nu al veel meer stikstof neer dan is toegestaan. Als we onze Peel in 
leven willen houden, moet dat fors verminderen.  Uit de plannen van Swipigs blijkt niet wat de 
risico’s van de uitbreiding kunnen zijn voor de Peel. Duidelijk is wel dat de uitstoot van ammoniak 
en van fijn stof toeneemt. Nog meer schade??? Onaanvaardbaar!!! 
 

Gemeenteraad van Deurne 
Stop Swipigs! 

 
 

 

Swipigs groter dan ‘Bleekernorm’ 
 

De rijksoverheid vraagt gemeente en provincies 
om niet mee te werken aan de wijziging van een 
bestemmingsplan als een bedrijf daardoor meer 
dan 6000 varkens kan houden: de ‘Bleekernorm’. 
(uit: Boerderij, maart 2012). Swipigs wil 12.500 
varkens gaan houden. Dat is ruim het dubbele. 
Toch stelt College van B. en W. de gemeenteraad 
voor om voor Swipigs het bestemmingsplan 

     buitengebied te wijzigen! 
Agrarisch  industrieterrein 
Het bedrijf ligt niet in het LOG. Swipigs vraagt een nieuwe stal te mogen bouwen van  118,4 bij 
46,7 meter en 12 meter hoog. De inhoud is vergelijkbaar met meer dan 80 woningen van 500 m3 
Een enorme ‘fabriekshal’. Niet alleen het LOG maar ons hele buitengebied verandert in één groot 
agrarisch industrieterrein!  

Verstening in het buitengebied 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ueVECBBBFo_6IM&tbnid=Sq0h0soZA3mjHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gemeentebanen.nl/werkgever/2221-Gemeente-Deurne&ei=7u-uUZL9Ocec0QW924FI&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNGsHGS4v0uBghpHC3nArxxu_AnkjA&ust=1370505579553926
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Ambtelijk advies over bestemmingsplanwijziging….. 

Inspraak is niet nodig 
 
Op 25 oktober 2011 kreeg het College een ambtelijk advies aangaande Swipigs. 
Ambtenaren adviseerden om alleen de wettelijk voorgeschreven procedure te 
volgen en AF TE ZIEN VAN INSPRAAK DOOR BURGERS.  
 
Geen ontwikkeling op een wat grotere schaal (?) 
Volgens het advies kan het College zelfstandig een beslissing nemen omdat het 
niet gaat om een ontwikkeling op een wat grotere schaal.  
Maar 4000 varkens erbij vinden wij een grote uitbreiding. Bovendien grenst 
Swipigs aan Kalkzandsteenfabriek De Hoogdonk BV, beter bekend als De Brink. In de 
structuurvisie van de gemeente staat dat De Brink ontwikkeld wordt tot recreatieplas. Wil de 
gemeente Deurne een stanknorm van 14 toestaan in een recreatiegebied? Hoe idioot wil je ’t 
hebben! 

 

Gemeenteraad van Deurne 
Stop Swipigs! 

 
 

 

Oproep aan de gemeenteraad van Deurne 
 

Leden van de gemeenteraad van Deurne: het voorstel om de uitbreiding van Swipigs mogelijk te 
maken voldoet op geen enkele manier aan de voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor de 
vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan. Neem uw verantwoordelijkheid! 

 
Het plan is in strijd met: 

- gelijke behandeling van  alle burgers 

- een goede ruimtelijke ordening 

- het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  

- de eisen die de wet stelt aan een ‘duurzame locatie’ 

- de adviezen van de GGD 

- de natuurbeschermingswet 

- de adviezen van de rijksoverheid 

- en  het is vooral ook in strijd met leefbaarheid, met volksgezondheid en 
met bescherming van het milieu. Volksvertegenwoordigers  neem uw 
verantwoordelijk en draag zorg voor alle burgers. STOP  SWIPIGS!  

 
Buurtbewoners nodigen volksvertegenwoordigers uit 
Mensen die in de buurt van Swipigs wonen hebben alle fracties in de gemeenteraad uitgenodigd 
voor een gesprek. We zullen u laten weten welke partijen op de uitnodiging ingaan en welke 
standpunten de verschillende partijen innemen.  

 
Ook nuttig met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014. 

 

Buurtbewoners bereiden juridische actie voor. 
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