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LEDENBRIEF 
Stopdestank Deurne 

Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefomgeving en milieu 
 

nummer 24   
augustus /september 2013 

 

 

Stopdestank in actie  
tegen bouw 4 mestfabrieken in Deurne 
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Stop mestfabrieken 
 

 
Biovergister 

 
Er staan in Deurne twee mestfabrieken: één aan de Lupineweg en één aan de Amperestraat. Het 
gemeentebestuur van Deurne is van plan vergunningen te verlenen voor de bouw van vier 
nieuwe fabrieken; drie op industrieterrein De Kranenmortel’ en één aan de Langstraat. 
 

Geplande locaties 
1. Voltstraat 

Opslag 1550 ton; verwerking 25.000 ton per jaar 
2. Amperestraat 

Verwerking 100.000 ton per jaar (uitbreiding) 
3. Indumastraat 

Biovergister van 50.000 ton per jaar 

4. Langstraat 
ZLTO en Kumac willen een mestvergister bouwen op het glastuinbouwgebied (capaciteit 

onbekend). Het College van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om daarvoor 
het  bestemmingsplan aan te passen. 

 

De Kranenmortel ligt op ongeveer 500 meter afstand van de Koolhof en van 
de St. Jozefparochie.  

De afstand van het glastuinbouwgebied naar de Heiakker en de Walsberg is 
ongeveer 2.000 meter. 

 

 

Mest, GFT,  slachtafval en ander spul 
 

Het College wil vergisters toestaan die naast GFT (groente-, fruit- en tuinafval) ook 
mest, slachtafval en z.g. ‘cosubstraten van elders’ verwerken. Met cosubstraten 
worden stoffen bedoeld die vergist kunnen worden.  
Mestvergisters zijn chemische fabrieken. Bovendien wordt soms op grote schaal 
illegaal afval omgekat. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren voor de 
volksgezondheid, voor stankoverlast, ernstige bodemvervuiling, brand en andere 

ongelukken. Zelfs met dodelijke afloop.(zie filmpje bladzijde 3) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ggkRaHc-tQ5QUM&tbnid=6fOw4fdKA9msgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/coevorden/9830/d66-drenthe-stelt-vragen-over-biovergister-coevorden.html&ei=hnsgUq-VO4ic0AXc8oHoAg&psig=AFQjCNF0vtRGu8vHCOsf4hrmrFx9Y1rrJQ&ust=1377946823047157
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xa9QyVjm1gsaiM&tbnid=rsULpM1h7uqH6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noorderkrant.nl/nieuws/7893/energie-uit-provinciaal-bermgras/&ei=mp0UUpL6Duas0QX7u4HQDw&bvm=bv.50952593,d.ZG4&psig=AFQjCNGVBL1EwXKceXYIU33p0QYuV7el5Q&ust=1377169145612697
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Gemeenteraad beslist 

Stopdestank kondigt acties aan 
 

Volksgezondheid, leefbaarheid en milieu staan in Deurne onder grote druk. Mestfabrieken 
bouwen op zo’n korte afstand van woonwijken, bedrijven en sportvelden is volslagen 
onverantwoord. Binnenkort maken we acties bekend. Die richten zich op de gemeenteraad 
want de raad stelt de bestemmingsplannen vast. 
 

Filmpje dat iedereen moet zien 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Dat geldt ook voor raadsleden. 

https://www.youtube.com/watch?v=9otgOLwGkfA 

 

 

Kom in actie 
 

Geen nieuwe mestfabrieken in Deurne!  
Doe met ons mee. 

 

Meld je aan 
 

stopdestank@gmail.com 
www.stopdestank.nl 

 

 

Leden schrijven…… 
 

Varkensstal 

*Wij komen terug van vakantie en rijden vanaf Venlo naar 

Deurne. Op Snoertsebaan ruiken we vreselijke 

ammoniakgeur. Alsof we in de varkensstal staan. 

*Zaterdagnacht heb ik de provincie gebeld om een klacht te 

melden. Rond 1.00 uur ‘s nachts wil ik de was ophangen, 

maar de stank is weer zo erg dat ik het niet heb gedaan.   

*Vanavond melding gemaakt van stankoverlast in huis. Hele 

avond van huis, buitendeur open en … binnen stinkt het naar 

stront. 

Inwoner van Heiakker 

 

Hoge bloeddruk 

Stank veroorzaakt stress meldt tijdschrift #EOS nav Amerikaans onderzoek. 

Hoe meer stank (waterstofsulfide) hoe hoger de bloeddruk. 

 

Vreselijke stank   

Vanochtend om kwart voor 7 vreselijke stank. Vanavond om 21.30 minstens 

een uur weer die afschuwelijke stank, wij denken van varkens. Ik heb de 

deuren en ramen moeten sluiten, maar de stank is al in huis. Ook in de 

maand juli heel erg vaak stank, ik heb hierover regelmatig contact gehad met 

de provincie. Helaas heb ik de indruk dat er in Deurne weinig mee wordt 

gedaan, want het komt steeds vaker voor. 

Inwoner Deurne Centrum 

https://www.youtube.com/watch?v=9otgOLwGkfA
mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.stopdestank.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gyBE7tQ3KjY4zM&tbnid=MVdS_B0z9WaK_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.verblijfopaarde.nl/zelfontplooiing/hartpagina's/hoge_bloeddruk.htm&ei=xZYgUq2ROsiw0wWE7YHoBA&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNGqzN1u2VUK6OW4njskxhM0gX-M1Q&ust=1377953823031112
http://thumbs.dreamstime.com/z/voer-actie-nu-nota-nemen-van-op-pinboard-21157042.jpg
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Huisartsen Gemert waarschuwen tegen gevaren biovergisting 
 

Dit voorjaar kwamen inwoners van Gemert/Bakel massaal in opstand tegen plannen om een 
mestfabriek te bouwen op het industrieterrein. De gezamenlijke  huisartsen  van Gemert/Bakel 
schreven de gemeente een brief waarin ze waarschuwen tegen de gevaren van biovergisting.  
 

De brief van de huisartsen 
Naar aanleiding van de vestigingsplannen van de mestverwerkingsfabriek die de 
Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp ( MACE ) i.s.m. een Duitse onderneming en 
Kingspan Unidek wil bouwen op het Unidekterrein, hebben de huisartsen uit 
Gemert-Bakel besloten om een dringende waarschuwing te geven aan de 
gemeente Gemert-Bakel.  
 
De vestiging van een biovergistingsinstallatie 
met een capaciteit van 400.000 ton mest en 
een extra hoeveelheid coproducten van 
300.000 ton betekent de grootste vestiging in 
Nederland. Deze vestiging beslaat 6 hectare en 
is zeer dicht gelegen bij woonwijken. Gezien 
de omvang van deze fabriek en de beperkte 
ervaring met deze biovergassingsinstallaties 
vinden de huisartsen een groot aantal risico’s 
voor de volksgezondheid zeer reëel.  
Tijdens het vergistingsproces worden grote 
hoeveelheden koolzuur, methaangas en 
andere giftige gassen geproduceerd met de 
bedoeling energie op te wekken. Indien zich 
een technische storing voordoet, worden deze 
gassen naar de buitenlucht afgevoerd en/of 
afgefakkeld. Er zal dan sprake zijn van geur-en 
stankoverlast. Bij een echte calamiteit zullen 
behalve gassen ook grote hoeveelheden 
vergiste vloeistoffen en micro organismen in 
het milieu terecht komen. Gezien ervaringen 
bij andere fabrieken ( Coevorden, Duitsland ) 
maar ook de technische kwetsbaarheid van 
deze mestfabrieken zijn deze risico’s zeker 
niet uit te sluiten. Het is duidelijk dat bij 
calamiteiten directe gevolgen voor de burgers 
van Gemert-Bakel merkbaar zullen zijn: 
hoofdpijn, misselijkheid en benauwdheid-
klachten.  
Bij lozing van het afvalwater zullen micro-
organismen in de Peelse Loop terecht komen 

die een onvoorspelbare invloed 
zullen hebben op de 
waterkwaliteit. De aanwezigheid van 
antibiotica in het water en de kans op resi-
stentie op termijn, zullen beter onderzocht 
moeten worden. Een jaarlijkse controle door 
het Waterschap is onvoldoende.  
De productie van een dergelijke mestfabriek 
betekent een fors aantal transportbewegin-
gen (vrachtwagens met mest) die op kan 
lopen tot 200 per dag. Dit zal resulteren in 
overlast voor omwonenden door CO2 uitstoot 
en lawaaioverlast.  
De bouw van een mestfabriek met deze 
omvang, dicht bij woonwijken, achten de 
huisartsen onacceptabel zolang alle gezond-
heidsrisico’s niet in kaart gebracht zijn en voor 
de bevolking gegarandeerd zijn.  
Wij verzoeken de gemeente Gemert-Bakel om 
de inwoners van Gemert-Bakel beter te 
informeren wat de impact is van een 
dergelijke mestfabriek en wat de risico’s zijn 
voor de gezondheid. Zolang hieraan niet is 
voldaan en er onvoldoende zekerheden t.a.v. 
de gezondheid gegeven kunnen worden, 
achten wij de bouw van een dergelijke fabriek 
niet verantwoord.  
De huisartsen van Gemert-Bakel 
 
 
 

 

Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: 
MINDER BEESTEN 

 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g5aml_yQG27D_M&tbnid=S8v26BPyC_6kLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_3060517_een-afbeelding-van-een-zeer-geschrokken-vrouw-cartoon-gezicht-wijzend-op-het-woord-gevaar.html&ei=C6j_UZ31MI7DswbovoGADA&bvm=bv.50165853,d.Yms&psig=AFQjCNFvwnoOOo5ryPpV0mA5q47oePLyoQ&ust=1375795540039964
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Gemeente Deurne maakt reclame 
 
Dit bord staat aan de Bakelseweg. Twee meisjes van een jaar of twaalf fietsen voorbij. ‘Wonen in 
het buitengebied?’ leest een van hen hardop. ‘Daar stinkt het,’ antwoordt de andere. Giechelend 
fietsen ze verder richting Bakel. 

 

 
Wat ontbreekt er op deze foto??? 

 
Maak kennis met de romantiek van het buitengebied 
Als wonen in het buitengebied van Deurne u aantrekkelijk lijkt, informeer dan eerst eens bij 
burgers die daar al  wonen. Of beter nog: vraag of u een paar nachtjes achter het huis mag 
kamperen.  Dan maakt u kennis met alle facetten van de romantiek van het buitengebied. 
 
Leefklimaat 
Vooral aan de Berktsedijk woont u idyllisch! De stank moet u voor lief nemen. Uit berekeningen 
van stankoverlast op burgerwoningen (in de buurt van) de Berktsedijk blijkt: 
 

 Adres       Kwaliteit leefomgeving 
Berktsedijk 7       Tamelijk slecht 
Berktsedijk 9       Slecht 
Berktsedijk 11       Slecht 
Berktsedijk 10       Slecht- zeer slecht 
Hoogdonkseweg 11      Extreem slecht 
Hoogdonkseweg 11a      slecht 
Loon 52       Tamelijk slecht 
Hoogdonkseweg 12      Zeer slecht 
Hoogdonkseweg 13      Slecht 
Bultseweg 3       Matig- tamelijk slecht 
Hoogdonkseweg 4b      Slecht 
Hoogdonkseweg 4      Tamelijk slecht 

En dan hebben we het nog niet over fijn stof, endotoxinen, geluids- en verkeersoverlast. 
Bron: Aanvraag omgevingsvergunning Donkweg 3 

 

Het college wil vergunningen verlenen voor nog eens ruim 10.000 varkens in die buurt.  
Arme buurtbewoners! 

 

GEMEENTERAAD VAN DEURNE: NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID 
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Weer grote uitbreidingen in Liessel? 
 
Er komen geen 17.000 varkens aan de Snoertsebaan; de provincie verkoopt de grond niet aan 
Asvam. Omwonenden voerden samen met Stopdestank actie. Het provinciebestuur heeft naar 
de mensen geluisterd. Maar het gemeentebestuur van Deurne niet. Het college is van plan om 
vier bedrijven in die buurt vergunningen te verlenen voor uitbreiding met in totaal meer dan 
10.000 beesten. 
 

 
Protestbijeenkomst tegen de plannen van Asvam in maart 2013 

 
Nieuwe vergunningen voor  ruim 10.000 
varkens en 762 geiten  
Het gemeentebestuur van Deurne trekt zich 
niks aan van de ernst van de situatie in de 
buurt van de Snoertsebaan. Veehouderijen 
mogen fors uitbreiden. Aan vier bedrijven 
(Donkweg 3, Loon 60, Hoogdonk 6, Loon 39) 
wil B. en W. vergunning verlenen om uit te 
breiden met in totaal ruim 10.000 varkens. 
Vergunning voor uitbreiding met 762 geiten 
hebben ze al afgegeven. 
 
Acties 
En weer zijn dezelfde mensen de klos. Ze zijn 
boos. Ze voelen zich door het gemeente-

bestuur behandeld als tweederangs bur-

gers. Samen Stopdestank proberen ze 

het onheil te keren. Ze doen een 

dringend beroep op de gemeenteraad, ze 

bereiden juridische procedures voor, ze 

informeren de media en als het nodig is 

komen er meer acties. 

 

Wat doet de gemeenteraad? 
De kwaliteit van de leefomgeving aan en in 
de buurt van de Snoertsebaan is slecht tot 
zeer slecht (zie bladzijde 5). Uitbreiding van 
het aantal beesten is bizar. Het gemeente-
bestuur zet de gezondheid en het welzijn 
van burgers op het spel. Dat is onverant-
woord. De hoop van de mensen is gevestigd 
op de gemeenteraad. De raad vertegen-
woordigt de burgers; álle burgers. 

 
Raadsleden, neem uw verantwoordelijkheid 
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Geknipt 
 

Vaak zeggen raadsleden dat ze niets kunnen doen aan stankoverlast. Ze beweren dat 
het beleid bepaald wordt door provincie of rijk. Het tegendeel is waar. De 
Staatssecretaris van Economische Zaken schrijft op 14 juni 2013  aan de Tweede 
Kamer:  
 
“De Gezondheidsraad constateert dat geur- en 
stankhinder uit veehouderijen een negatieve 
invloed heeft op de leefbaarheid van het 
platteland en veel maatschappelijke onrust 
geeft bij de lokale bevolking. Geurhinder kan 
volgens de Gezondheidsraad indirect aanlei-
ding geven tot gezondheidsklachten. De 
Gezondheidsraad constateert dat de norm-
stelling voor geurhinder door veehouderij-
bedrijven soepeler is dan voor industriële 
bedrijfstakken. 

 
De Gezondheidsraad beklemtoont dan ook het 
beleid zeker ook te richten op het 
terugdringen van geurhinder. … Terecht 
constateert de Gezondheidsraad dat de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) een ruime 
bandbreedte kent die gemeenten ruime 
mogelijkheden biedt om te komen tot 
strengere geurnormen. Het kabinet roept de 
gemeenten op die mogelijkheden te 
benutten.” 

 

 

Aanhangsel 
 

Milieuvergunningen Gemeente Deurne 
! = Toename van aantal dieren en/of uitstoot 

 
Adres           Zienswijze t/m 
 
!* Donkweg 3         5 september 2013 
Bestaande vergunning: 1000 vleesvarkens (ammoniak 3.000kg NH3; geur 23.000 OUE/s;  fijn stof 
153.000 kg) 
Nieuwe vergunning : 2.600 gespeende biggen, 2.920 vleesvarken (ammoniak 2.941,6 kg NH3; 
geur 23.090 OUE/s;  fijn stof 190.520 kg) 
 
! *Raktseweg 8        5 september 2013 
Bestaande vergunning: 690 zeugen, 3.120 gespeende biggen, 3.680 vleesvarkens, 4 dekberen, 7 
stuks rundvee (ammoniak 2.615 kg. NH3; geur 87.723,4 OUE/s;  fijn stof 627.224 kg) 
Nieuwe vergunning: 770 zeugen, 3.550 gespeende biggen, 3.716 vleesvarken, 4 dekberen  
(ammoniak 2.65,6 kg NH3; geur 93.734,4 OUE/s;  fijn stof 600.736 kg) 
 

Walsbergseweg 40        5 september 2013 
Bouw van een nieuwe koeienstal ??????? 
 
! *Ommezwanksedijk 10       5 september 2013 
Bestaande vergunning:  1.710 vleesvarkens, 123 stuks rundvee (ammoniak 5.697,9 kg. NH3; geur 
39.330 OUE/s;  fijn stof 269.328 kg) 
Nieuwe vergunning: 2.124vleesvarken, 361 stuks rundvee (ammoniak 5.688 kg NH3; geur 40.406 
OUE/s;  fijn stof 307.034 kg) 
 
! *Moorveld 21         5 september 2013 
Bestaande vergunning: 1.824 gespeende biggen,  5.748 vleesvarkens, 29.352 legkippen 
(ammoniak 5.081,9 kg. NH3; geur 62.958 OUE/s;  fijn stof 2.383 kg) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1toQ9sSg_OX_aM&tbnid=Fir38lOVEYqixM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hergarden.nl/embroidery/home.php?cat=334&ei=0coVUqeZA8nKswbNp4H4Dw&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNH_23x-dRkqVEwvxV_559s-ZD4JNA&ust=1377246249849781
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Nieuwe vergunning: 3.200 gespeende biggen, 6.640 vleesvarken, 29.352 legkippen  (ammoniak 
kg 5.080 NH3; geur 62.739 OUE/s;  fijn stof 2.396,5 kg) 
PS. Een gemengd bedrijf met varkens en kippen levert extra risico’s op voor de volksgezondheid! 
 
!*Ommezwanksedijk 20       5 september 2013 
Bestaande vergunning: 3.164 vleeskalveren (ammoniak 5.095 kg. NH3; geur 99.441,2 OUE/s;  fijn 
stof 90.816 kg) 
Nieuwe vergunning: 3.485 vleeskalveren (ammoniak 5.090 kg NH3; geur 106.839 OUE/s;  fijn stof 
97.295 kg) 
 
! *Loon 39         vergunning verleend 
Uitbreiding geitenhouderij met 762 geiten. 
 
!*Haamakkersweg 2                    vergunning verleend 
Bestaande vergunning:  575 zeugen, 4.372 gespeende biggen,  238 vleesvarkens,  19 paarden; 72 
stuks rundvee (ammoniak 2.131,9 kg. NH3; geur  29.320,3 OUE/s;  fijn stof 244.655 kg) 
Nieuwe vergunning: 1.097 zeugen, 3.189 gespeende biggen, 3 paarden (ammoniak 2.131,9 kg NH3; 
geur 34.896,3 OUE/s;  fijn stof 300.035 kg) 
 
!*Goorweg 28                  vergunning verleend 
Bestaande vergunning:  832 zeugen, 2.352 gespeende biggen,  60 stuks rundvee (ammoniak 527 
kg. NH3; geur 25.339,4 OUE/s;  fijn stof 205.478 kg) 
Nieuwe vergunning: 1.500 zeugen, 5.032 gespeende biggen, 120 vleesvarken (ammoniak 1.165,3 
kg NH3; geur 25.075 OUE/s;  fijn stof 226,402 kg) 
 

 

 
 

Meld stankoverlast altijd! 
 

Gemeente Deurne: 0493-387711 
(openingstijden gemeentehuis) 
Provincie Brabant: 073-6812821  

(7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar) 
 
 

 

Lid worden 
 

stopdestank@gmail.com 
www.stopdestank.nl 

 
Contributie:  

10 euro per jaar voor gewone leden   
5 euro voor gezins- en jeugdleden 

Rekeningnummer:  19.84.19.112 tnv Stopdestank 

mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.stopdestank.nl/

