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LEDENBRIEF 
Stopdestank Deurne 

Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 
nummer 25   

oktober 2013 
 

 

Kom op maandag 4 november a.s. naar de informatiebijeenkomst 

Gemeente wil vergunningen verlenen voor vier  
nieuwe mestfabrieken! 

 

Ook bij u in de buurt??? 
Drie mestfabrieken staan gepland op industrieterrein ‘De Kranenmortel’ en één aan de Lang-
straat. De Kranenmortel grenst aan de St. Jozefparochie, de Koolhof en de Zeilberg. De Langstraat 
ligt ten oosten van de Heiakker en de Walsberg.  Op de Kranenmortel wonen en werken mensen en 
er ligt het grootste sportcomplex van Deurne.  
 

Steun het verzet van Stopdestank! 
De gemeente informeert burgers niet; Stopdestank doet dat wel. Maar onze acties hebben alleen 
succes als heel veel mensen zich daarbij aansluiten. Alleen dan luistert de politiek. Doe mee! 

 
Op 4 november as. krijgt u informatie en kunt u vragen stellen. 
Het College van B. en W. en de raadsleden zijn ook uitgenodigd.  

Zorg dat u er bent en laat weten wat u van de plannen vindt. 
Geef deze informatie door aan mensen die mogelijk belangstelling hebben. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Stopdestank organiseert 

Openbare informatiebijeenkomst 
over mestfabrieken 

 

Maandag 4 november 2013 
19.30u tot 22.00u 
Zalen  v. Bussel,  

St. Jozefstraat 77 Deurne 
 

Met medewerking van: 
Prof. Dr. Lucas Reijnders (hoogleraar milieukunde) 

Wim Verbruggen (bestuurslid milieuver. Land van Cuijk) 
Dick vd Star (gespreksleider) 

(toegang gratis)  

Prof. Dr. Lucas Reijnders 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GXQYmg5pnKCSJM&tbnid=ogmZcxTjC2ol8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fluidsprocessing.nl/magazine/2013/FP2013-1p39.pdf&ei=QylJUvGyM4TKsgahhIDoCg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNET7NWNdzGqcWIGp3rdvz9Tx1vbJA&ust=1380612677573662
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Groot alarm! 

Verdubbeling van de veestapel dreigt 
 

Per 1 januari 2015 wil de regering de dierrechten afschaffen. Nu moeten agrariërs die meer dieren 
willen houden, dierrechten kopen. Die zijn afkomstig  van boeren die stoppen of die minder bees-
ten gaan houden.  Als de regering de dierrechten afschaft, mogen agrariërs fors uitbreiden als ze er  
maar voor zorgen dat het mestoverschot verwerkt wordt.  
 
Enorme groei veestapel 
Uit onderzoek blijkt dat de veestapel enorm kan groeien als de dierrechten worden afgeschaft. Het  
kan leiden tot een toename van het aantal varkens en kippen met 50%. Het aantal runderen kan ver-
dubbelen. In concentratiegebieden (zoals de Peel) kan het aantal beesten verdubbelen omdat bedrij-
ven van elders naar hier verplaatst zullen worden. In de Peel zijn immers de meeste voorzieningen 
voor de intensieve veehouderij. 
 

 
 
Debat in de 2e  Kamer 
In november a.s. vindt er in de 2e Kamer in debat plaats over het al dan niet opheffen van de dier-
rechten per 1 januari 2015. VVD, CDA, SGP en PVV willen de dierrechten afschaffen omdat boeren 
anders belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. SP, GoenLinks en Partij voor de Dieren willen de 
regeling handhaven en de problemen oplossen door minder beesten te houden. De PvdA en D66 
willen eerst afwachten hoe het gaat met de verplichte mestverwerking en pas dan besluiten of de 
dierrechten worden afgeschaft. 
 

 

Oproep aan de volksvertegenwoordigers in de 2e kamer 
 

Handhaaf de dierrechten 
Brabant leefbaar….. minder beesten 
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Meer stank, meer risico voor de gezondheid, verdere aantasting van leefbaarheid en milieu 

Grote mestfabrieken in de Peel 
 
De rijksoverheid stelt per 1 januari 2014 verwerking van het mestoverschot 
verplicht. Omdat er in de Peel een mestoverschot is van 70% zullen hier grote 
mestfabrieken verrijzen. De provincie wil lokaties aanwijzen voor de bouw van 
12 mestfabrieken met een capaciteit van 200.000 ton mest per fabriek. In de 
loop van de komende jaren moeten er nog eens 10 van zulke fabrieken bij 
komen. Dat betekent dat er in Brabant jaarlijks 4.400.000 (bijna 4½ miljoen) 
ton mest verwerkt gaat worden.  
 

Hoeveel is 4½ miljoen ton mest? 
-4½ Miljoen ton mest betekent elk jaar 150.000 bulkwagens van 30 ton; een rij van 2.252 km; on-
geveer de afstand van Deurne naar Moskou.  
-4½ Miljoen ton mest betekent elk jaar 4½ miljard liter; dat zijn 450 miljoen emmers van 10 liter; 
als je die achter elkaar zet, is dat een rij van 1.350.000 km. Dat is 33½ keer de omtrek van de aarde. 
 

 

KOMT ER DAN NOOIT EEN EINDE AAN DE WAANZIN? 
 

Brabant leefbaar…… minder beesten 
In de Peel is de vee dichtheid het grootst van heel Europa. Mestverwerking lost geen problemen 
op. Integendeel: hoe meer mest verwerkt kan worden, hoe groter het aantal dieren wordt. Hoe 
groter het aantal dieren,  hoe groter de risico’s voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het 
milieu. En wat dacht u van de overlast door al die bulkwagens die de mest aanvoeren en de inge-
droogde mest afvoeren? 
 

Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: 
MINDER BEESTEN 

 
 

 

Heel veel informatie vindt u op: www.knakdeworst.nl  
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Geknipt 
 

1 
DEMAC en ZLTO schreven het college een brief waarin ze vragen wat B. en W. vinden van hun 
plannen om een mestvergister te bouwen aan de Langstraat. In zijn  antwoord schrijft het College 
o.a. het volgende: 

 
“Wij spreken onze waardering uit voor de inzet van DEMAC en ZLTO 
om het Deurnese mestoverschot op een duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde wijze op te lossen. Terugwinning van kostbare en 
schaarse grondstoffen en de opwekking van duurzame energie zijn 
initiatieven die op onze warme sympathie mogen rekenen”. 
 
Burgemeester en wethouders van Deurne vinden het dus geweldig 
fijn als er in Deurne mestvergisters gebouwd worden! We adviseren 
het College dringend om nog een keer de reportage van de KRO te 
bekijken. 

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

 

_______________________________________________________________ 

2 
Het College stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan buitengebied zodanig aan te pas-
sen dat DEMAC / ZLTO mestvergisters kunnen bouwen aan de Langstraat. In het voorstel aan de raad 
schrijft het College o.a. het volgende: 
 
“Opwekken van duurzame energie door middel van biomassavergisting 
wordt als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering aangemerkt. Tijdens 
de vergisting van biomassa (dit kan zowel dierlijke mest als slachtafval, 
hout papier, frituurolie en GFT betreffen) wordt organische stof omgezet in 
biogas…….” (….) 
‘Bovendien kan een dergelijke voorziening worden toegestaan in het vesti-
gingsgebied glastuinbouw ……”  
 
Met andere woorden: in het glastuinbouwgebied aan de Langstraat mogen mestvergisters gebouwd 
worden. Daarin mag behalve mest van alles worden verwerkt, inclusief slachtafval. In de KRO-
reportage worden mensen geïnterviewd die in de buurt van een mestvergister wonen. Zij klagen over 
lijkenlucht. 
 
Onze hoop is gevestigd op de gemeenteraad. We raden ook de raadsleden aan de reportage van de 
KRO nog eens te bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=9otgOLwGkfA 

Niet alleen boeren, ook burgers zijn hardwerkende mensen. Ze hebben recht op een schone en ge-
zonde leefomgeving. Niemand heeft het recht om ten behoeve van zijn bedrijfsvoering de volksge-
zondheid in gevaar te brengen en de leefomgeving van andere mensen te vervuilen.  
 

 

Kom op maandag 4 november a.s. naar de informatiebijeenkomst 
 

19.30u tot 22.00u  
Zalen  v. Bussel, St. Jozefstraat 77 Deurne 

 

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

 

 
 
Beste mensen, 
 
Wij wonen in het buitengebied. Rondom ons is akkergrond. Het gewas is 3 weken geleden geoogst 
waarna de grond grondig is bemest. Nu, nauwelijks 3 weken verder, is de agrariër wederom de volle-
dige akker grondig aan het bemesten. Hetzelfde kunstje deed hij ook afgelopen herfst ( twee keer 
achter elkaar bemesten). De blubber lag er op te drijven. Het was zoveel dat het niet meer weg trok 
en de akker zwart zag. 
Wat kunnen wij hieraan doen? 
 
(Inwoner buitengebied Liessel) 
 

 

Lid worden 

 
 

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

Rekeningnummer:  19.84.19.112 t.n.v. Stopdestank Deurne 
aanmelden: 

stopdestank@gmail.com          
zie ook onze website:  www.stopdestank.nl 

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

