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Infoavond mestfabrieken druk bezocht 
 

 
          Prof. dr. Lucas Reijnders       Lucas Reijnders en Wim Verbruggen          Dick v.d. Star (gespreksleider) 

 

Zo’n driehonderd belangstellenden waren op 4 november jl. naar Zalen van Bussel gekomen voor  
de informatieavond over mestfabrieken. Prof. Dr. Lucas Reijnders -hoogleraar milieukunde- en 
Wim Verbruggen -bestuurslid van milieuvereniging Land van Cuijk- gaven uitleg over  de gevolgen 
van mestverwerking en ze beantwoordden vragen van het publiek. Dick van der Star leidde de 
gesprekken in goede banen.  
 
Agrariërs, burgers en politici 
Naast een groot aantal Deurnese burgers waren er  veel agrariërs. Alle Deurnese politieke partijen, 
behalve het CDA, waren vertegenwoordigd.  Leden van Provinciale Staten van PvdA, SP, D’66 en 
Groenlinks waren aanwezig evenals politici uit andere gemeenten in de Peel. Het College van 
Burgemeester en Wethouders van Deurne had zich helaas afgemeld. Mensen van milieugroepen uit 
de Peel en daarbuiten waren naar Deurne gekomen en er zaten vertegenwoordigers in de zaal van 
onder meer ZLTO, netwerk de Peelhorst en de Brabantse Milieufederatie. Ook de pers was present. 
 
Inhoud op de website 
Voor de presentaties wordt verwezen naar het artikel van 7 november 2013 op de website 
www.stopdestank.nl  Een samenvatting van de discussie plaatsen we hier zo spoedig mogelijk. 

http://www.stopdestank.nl/
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Een drukte van belang 
 

Aandachtig gehoor, geanimeerde gesprekken, vragen en discussie:  
het beeld van een geslaagde informatiebijeenkomst. 
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Professor Lucas Reijnders:  

Wegwerken mestoverschot ecologische waanzin 
 

Professor dr. Lucas Reijnders ging in zijn voordracht in op de problemen van de intensieve 
veehouderij en van mestoverschot. 

 

 
 

Hij trok de volgende conclusies: 
 

 

 

 

Mestvergisters??? 
 

- ze leveren nauwelijks meer energie dan ze kosten 
- ze produceren geen duurzame energie 

- energie wordt niet gewonnen uit mest maar uit de toegevoegde biomassa 
- ze hebben uitsluitend de bedoeling om mestoverschot te verwerken 

- ze zijn alleen rendabel vanwege een massa subsidie van rijksoverheid en Europa 
 

Burgers betalen mee aan de mestvergisters en krijgen stank voor dank 



4 

 

Raad maakt mestfabrieken mogelijk 

Meerderheid gemeenteraad  
akkoord met bestemmingsplan Kranenmortel 

 
Op 25 juni 2013 nam de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen 
Deurne, Zuid en West” (Kranenmortel). Op een aantal percelen werd milieucategorie 5* van 
toepassing. Hierdoor werd onder andere de bouw van mestfabrieken mogelijk. Met 20 stemmen 
vóór en 3 stemmen tégen werd dit bestemmingsplan vastgesteld. CDA, DOE!, VVD en DeurneNu 
stemden vóór het plan; PvdA en Progressief Akkoord stemden tégen.   
 
Koolhof, Zeilberg, St. Jozefparochie  
Koolhof, Zeilberg en St. Jozefparochie grenzen aan de Kranenmortel. 
Grote woonwijken waarin in totaal bijna 1/3 van het aantal inwoners 
van de gemeente Deurne woont. Een aantal van die mensen woont 
op korte afstand van het industrieterrein. Als de bouw van nieuwe 
mestfabrieken op de Kranenmortel door gaat, zal dat tot gevolg 
hebben dat de overlast stijgt: meer stank, meer gevaren voor de 
gezondheid, verdere aantasting van het milieu.  
 
*Milieucategorie 5 is de op een na hoogste milieucategorie. Er worden zwaar vervuilende bedrijven toegestaan 
zoals destructiebedrijven, verf- en lakfabrieken, vuurwerkfabrieken, gasfabrieken, aardolieraffinaderijen, 
scheepssloperijen, elektriciteitsproductiebedrijven, MESTVERWERKING  etc.  
Voor meer informatie over milieucategorieën: http://bit.ly/1cuj5ip 

 

 
Tegen mestfabrieken op de Kranenmortel 

Stopdestank start procedure met steun van ondernemers 
 

Met steun van een aantal ondernemers van de Kranenmortel is 
Stopdestank bij de Raad van State een procedure gestart om de 
bouw van mestfabrieken op  de Kranenmortel te voorkomen.  
 
Onhoudbare situatie 
De gemeenteraad van Deurne heeft besloten dat op een aantal 
percelen op de Kranenmortel milieucategorie 5 van toepassing is. 
Dat maakt het mogelijk om daar mestfabrieken te bouwen. Er is 

daar nu al sprake van ernstige stankoverlast.  Ondernemers ondervinden daar privé en zakelijk de 
negatieve gevolgen van. Zij vrezen dat door de bouw van meer mestfabrieken de situatie 
onhoudbaar wordt. We hopen dat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt. Dan moet de 
gemeenteraad het ‘huiswerk’ overdoen. 
 

 

Opbrengst varken Stopdestank 
 
Ons bonte spaarvarken dat op de bijeenkomst van 4 november jl. over de 
tafels scharrelde, verzamelde 272 euro. Zou een varken in de bio-industrie 
meer opleveren?  

Alle donateurs 
hartelijk dank 

http://bit.ly/1cuj5ip
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Gemeentebestuur bestrijdt uitspraak Stopdestank 

Hoeveel mestfabrieken wil de gemeente Deurne? 
 
Stopdestank schreef dat de gemeente Deurne vergunningen wilde 
verlenen voor de bouw van vier mestfabrieken: drie op industrieterrein 
de Kranenmortel en één aan de Langstraat.  Wethouder Kerkers stuurde 
op maandag 4 november j.l.  een raadsinformatiebrief naar de 
gemeenteraad waarin stond dat er plannen zijn voor de bouw van twee 
mestfabrieken, allebei op industrieterrein De Kranenmortel. In de 
biovergister die gepland staat op de Kranenmortel zal alleen groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) vergist worden en van een mestvergister aan de 
Langstraat is geen sprake, aldus de gemeente. Maar… 

 
Biovergister op de Kranenmortel 
De provincie verleende Atterro (afvalverwerkingsbedrijf) in augustus 
2010 een milieuvergunning voor een biovergister van 50.000 
ton per jaar aan de Indumastraat (Kranenmortel). In de 
vergunning staat dat er GFT vergist zal worden; geen mest. 
Maar…….. de Wetenschapswinkel van de universiteit van 
Wageningen deed onderzoek naar de mogelijkheden van 
vergisting van mest en biomassa in de regio Helmond. In januari 
2013 kwam hun rapport uit. Onder het kopje:  ‘Energy Port 
Deurne / Parkmanagement Peelland’ lezen we het volgende: 

‘ondernemers zijn bezig met een business case met vergisting 
van mest + groenverwerking (GFT). Attero is ook betrokken’.  
 
Mestvergister aan de Langstraat 

Het bestemmingsplan Buitengebied dat de gemeente Deurne vaststelde, 
maakt het mogelijk om in het glastuinbouwgebied aan de Langstraat 
mestvergisters te bouwen. In november 2006 deden o.a. ZLTO en ROBA 
(Adviesbureau van Iwan Gijsbers) een haalbaarheidsonderzoek naar de 
bouw van een mestvergister van 100.000 ton per jaar. In november 
2011 schreven ZLTO  en Demac (Deurnese Mineralen Afzet Combinatie)  het 
College een brief waarin ze vroegen naar de mogelijkheid om in het 
glastuinbouwgebied een mestvergister te bouwen. Op 28 maart 2012 
antwoordde het College:  

‘(….) We 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 schaarse en kostbare grondstoffen en de opwekking van duurzame energie zijn initiatieven die op 
onze warme sympathie mogen rekenen. (….) Er is voor  het gebied sprake van een onherroepelijk 
bestemmingsplan waarbij door de Raad van State aan twee onderdelen goedkeuring is onthouden. 
De bestemming tuinbouw gerelateerde bedrijvigheid is er daar een van. (….) Aan herstel wordt 
gewerkt binnen de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.’ 
 
 

 

Aanbieding rapport Wageningen 
(rechts wethouder Kerkers) 
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Bron: Eindhovens Dagblad 7 november 2013 

Reacties in de pers  
 
- Het bestemmingsplan glastuinbouwgebied biedt mogelijkheden voor 
de bouw van mestvergisters maar volgens Henk Raaymakers, voorzitter 
ZLTO Deurne zal dat niet gebeuren. ‘De plannen zijn van tafel’. 

- Martien Bots, voorzitter van Energie Port Peelland  wil de suggestie dat er een mestvergister bij de 
milieustraat komt, met kracht ontzenuwen. ‘Met het doel om Deurne en Peelland energieneutraal te 
maken, zijn we in een prille fase aan het bekijken hoe we alle afvalstromen op één centrale plek 
kunnen verzamelen. Ook van mest blijft er een reststof over. ( …..)  En die bewuste verzamelplek zal 
in ieder geval niet de milieustraat zijn’. 

 

 
Raad van State stelt Werkgroep Behoud de Peel in het gelijk 

 

Uitbreidingsmogelijkheden veehouderijen beperkt 
 
Werkgroep Behoud de Peel heeft een belangrijk succes geboekt.  De Werkgroep vroeg de Raad van 
State om de uitbreiding van vijf veehouderijen in de buurt van de Peel te verbieden. De provincies 
Brabant en Limburg hadden vergunningen verleend. De Raad van State stelde de Werkgroep in het 
gelijk. Dit kan grote gevolgen hebben voor veehouderijen in de buurt van de Peel en van andere 
Natura 2000-gebieden. Door de uitspraak van de Raad van State is het voor bedrijven die willen 
uitbreiden moeilijker geworden om een Natuurbeschermingswetvergunning te krijgen.  
 

 
 
Hulde aan Werkgroep Behoud de Peel 
Onder voorzitterschap van Wim v. Opbergen ijvert de Werkgroep al meer dan 35 jaar voor het 
behoud van de Peel. Met niet aflatende ijver spande ze vele tientallen procedures aan bij de Raad 
van State. Leden van de Werkgroep zijn heel deskundig als het gaat over stikstof en ammoniak. Ze 
gaan met politici in gesprek over de gevaren die de Peel bedreigen.  Ze informeren hen en wijzen hen 
op de gevolgen van hun beleid. Bestuursleden van de Werkgroep zijn ook ‘Peelwerkers’; ze 
begeleiden vrijwilligers en zijn ook zelf actief in het beheer van het natuurgebied. Aan Werkgroep 
Behoud de Peel hebben we te danken dat er op de grens van Brabant en Limburg nog steeds een 
uniek natuurgebied ligt. Mensen van de Werkgroep: dank je wel. 
Bent u benieuwd naar de inhoud van de uitspraak van de Raad van State, kijk op de website van de 
werkgroep:  www.wbdp.nl  / nieuws – actueel – Raad van Staten  

http://www.wbdp.nl/
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Ingezonden 

Brief aan de gemeenteraad 
 

Op 10 november 2013 schreven de bewoners van ’t Vreek een brief aan de Raad van de Gemeente 
Deurne. Ze protesteren tegen mestfabrieken op de Kranenmortel. U kunt de brief lezen op onze 
website www.stopdestank.nl 
 
De brief eindigt als volgt: 
Gebleken is dat ongeveer 9.000 Deurnenaren (Koolhof 4300, Sint Jozef 
2700, Zeilberg 1750) gezondheidsrisico’s gaan lopen indien de 
mestfabrieken op de aangevraagde locaties verwezenlijkt worden, nog 
afgezien van de geestelijke schade die sommige mensen ondergaan. Wij 
verzoeken u daarom met klem de bouw van deze mestfabrieken op de 
Kranenmortel te weigeren. 
 
Als Gemeenteraad van Deurne  drukt er een zware verantwoording op uw 
schouders. Hopelijk komt u als Gemeenteraad met een wijze en doordachte 
besluitvorming over deze kwestie zodat wij als bewoners van 't Vreek en de 
andere Deurnenaren, weer wat (gezonde) lucht krijgen. 
 
Hoogachtend,  
de bewoners van ’t Vreek 

 

 
Lid worden van Stopdestank 

 

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 t.n.v. Stopdestank Deurne 

 

 

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

Het gemeentebestuur van Deurne heeft in november 2013 
de volgende milieuvergunningen verleend: 

 
- Bandert 14  
640 vleeskalveren en  1.678 mestvarkens 
Een toename van het aantal varkens met bijna 85%. 
 

Stopdestank heeft bezwaar gemaakt (zienswijze). 
De gemeente heeft onze bezwaren verworpen. 

 
- Wittedijk 6 
60 fokstieren; 4.955 gespeende biggen; 1.136 zeugen; 400 vleesvarkens. 
Het aantal dieren stijgt fors  (aantal biggen verdubbelt). 
 

Stopdestank heeft bezwaar gemaakt (zienswijze). 
De gemeente heeft onze bezwaren verworpen. 

 

 
 

 
 
 

Voor meer informatie: 
www.knakdeworst.nl 


