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Samen in ons eigen belang 
 

Het bestuur van Stopdestank wenst u allen het allerbeste voor het nieuwe jaar. We danken u 
hartelijk voor de samenwerking in het afgelopen jaar. In januari krijgt u behalve een ledenbrief van 
Stopdestank eenmalig een regionale nieuwsbrief. Dit is een brief van de gezamenlijke Peelgroepen 
over de overbelasting van de Peelregio door intensieve veehouderij.  
 
Beleid van de provincie 
Provinciale Staten van Brabant neemt in 2014 een besluit over de ‘Verordening Ruimte’. Daarin 
wordt het beleid van de provincie ten aanzien van veehouderijen en mestfabrieken vastgesteld. 
Afgelopen februari organiseerde Gedeputeerde Staten een conferentie (Ruwenbergconferentie). 
Daar werd afgesproken dat het aantal beesten in overbelaste gebieden (waaronder de Peelregio) 
niet zou toenemen. Uit het voorstel wat nu op tafel ligt, blijkt dat de intensieve veehouderij in 
overbelaste gebieden toch mag groeien. De Peelgroepen komen in verzet. 

 
Peelgroepen 
Stopdestank heeft geregeld contact met soortgelijke groepen in de 
Peelgemeenten. Onder het motto ‘samen in ons eigen belang’ maken 
we gebruik van elkaars kwaliteiten en we benaderen samen provinciale 
en landelijke politici. In de Peel zijn acht groepen actief: Mens, dier en 
Peel; Actiegroep Groen Graspeel; Milieugroep Land v. Cuijk; Behoud de 
Parel; Leefbaar Buitengebied Nederweert; Vereniging Leefmilieu 
Veghel-Erp; Werkgroep Behoud de Peel; Stopdestank. In St. Anthonis 
bestaat sinds kort de ‘Initiatiefgroep St. Anthonis leefbaar’. 
 

Samenwerken 
Stopdestank zet zich samen met inwoners van Deurne in voor de bescherming van volksgezondheid, 
de leefbaarheid en het milieu. We informeren de burgers en spreken onze plaatselijke, provinciale en 
landelijke volksvertegenwoordigers aan. We hebben geregeld contact met soortgelijke groepen in de 
Peel, in Brabant, elders in Nederland en ook internationaal. Waar mogelijk werken we samen. 
 

 

Wij wensen u een gezond en waardevol nieuw jaar 
 
Alles hangt met alles samen. 
Wat er gebeurt met de aarde, 
gebeurt met de zonen en dochters van de aarde.  
De mens heeft het web van het leven niet geweven. 
Hij is slechts een draad ervan. 
Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf. 
Uit: ‘Hoe kun je de lucht bezitten’ rede indiaans opperhoofd in 854 
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Wat is er aan de hand met het water in Deurne? 

In december 2012 werden een kind en een medewerker van 
het waterschap ziek  van opgepompt grondwater in het 
Zandbos. Afgelopen zomer plaatste de gemeente hoge hekken 
rondom de vijver in De Heiakker. ‘Contact met water en 
kadavers vermijden’ stond op de platen die rondom de hekken 
hingen. Steeds vaker klagen mensen over stinkend 
grondwater; het ruikt naar rotte eieren.  
 
Onderzoek 
Volgens burgemeester en wethouders van Deurne is er sprake 
van een natuurlijk proces; het gevolg van een venige bodem. 
Enkele burgers uit Deurne en de Stichting Mens, dier en Peel 
vroegen zich af of het stinkende water het gevolg kan zijn van 
pyrietafbraak door de uitspoeling van nitraat, afkomstig uit 

dierlijke mest. Ze wilden het naadje van de kous weten en stuurden een brief naar het waterschap. 
Dat leidde er toe dat drie experts opdracht kregen om de oorzaak van het probleem en de mogelijke 
risico’s voor de volksgezondheid te onderzoeken. In het voorjaar van 2014 maken ze de 
onderzoeksresultaten bekend. 
 
Pyrietafbraak en de gevolgen daarvan voor het (drink)water 
Als u meer wilt weten over de oorzaken van pyrietafbraak en over de risico’s daarvan voor de 
volksgezondheid, ga dan naar http://bit.ly/18tHjw5 Behalve een korte uitleg, vindt u daar 
verwijzingen naar artikelen en rapporten over pyriet en pyrietafbraak. 

Bron: www.knakdeworst.nl 
 

 
Stopdestank organiseert verkiezingsbijeenkomst op 13  maart 2014 

Openbaar debat intensieve veehouderij Deurne 
 
Op 19 maart 2014 gaan we stemmen voor een nieuwe 
gemeenteraad. De raad speelt een  belangrijke rol in 
besluiten over intensieve veehouderij. De gemeenteraad 
stelt de stanknormen en het bestemmingsplan vast en de 
gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Hoe hard 
het in Deurne mag stinken; of de intensieve veehouderij 
meer ruimte krijgt; of er in Deurne mestfabrieken 
gebouwd mogen worden… over dit alles gaat de 
gemeenteraad. Alle reden dus om goed na te denken op 
wie u gaat stemmen op 19 maart 2014. 
 
Openbaar debat 
Stopdestank wil burgers de kans te geven om politici die in maart 2014 meedoen aan de 
raadsverkiezingen te vragen naar hun plannen met betrekking tot de intensieve veehouderij. Daarom 
organiseert Stopdestank op donderdag 13 maart a.s. een openbaar debat over intensieve 
veehouderij in Deurne. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd en de meeste hebben al laten weten 
dat ze komen. We zorgen er voor dat op die avond alle mensen volop de kans krijgen om met alle 
politici in gesprek te gaan. Plaats en tijd maken we nog bekend.  

 

Schrijf donderdag 13 maart 2014 alvast op uw nieuwe kalender. 

http://bit.ly/18tHjw5
http://www.knakdeworst.nl/
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Weer zijn de burgers in de buurt van de Snoertsebaan de klos 

24.745 beesten in gebied met een doorsnee van 700 meter 
 
De bouw van een bedrijf voor 17.000 varkens aan de Snoertsebaan ging begin dit jaar niet door. De 
provincie besloot de grond niet te verkopen aan Asvam. Samen met de buurtbewoners voerde 
Stopdestank actie. 25.00 handtekeningen overtuigden leden van provinciale Staten. De 
gemeenteraad zei blij te zijn met het besluit van de provincie Brabant. Die blijdschap was kennelijk 
van korte duur want nu wil het gemeentebestuur van Deurne in dezelfde buurt vergunningen 
afgeven voor uitbreiding van de veestapel met in totaal 11.677 beesten. 
 
Buurtbewoners opnieuw in verzet 
Er staan veel burgerwoningen in dit gebied (zie kaartje). Uit officiële rapporten blijkt dat de kwaliteit 
van de leefomgeving daar slecht tot zeer slecht is. Als de plannen doorgaan, verdubbelt het aantal 
beesten. In een gebied van 700 meter doorsnee, groeit het aantal biobeesten dan tot 24.745. 
Buurtbewoners komen opnieuw in verzet. Bij de gemeente vonden ze tot nu toe geen gehoor. 
 

Welke politieke partijen trekken zich het lot van deze mensen aan?  
  

 
  

Aantal dieren 
(Vleesvarkens, zeugen, dekberen, gespeende biggen, tenzij anders vermeld): 

 

Huidig   uitbereiding 

1 Loon 39 (geiten)    574   +  762 
2 Loon 60   3183  +1803 
3 Donkweg 3   1000  +4520 
4 Hoogdonkseweg 6   7872   +4592 
5 Berktsedijk 4                439            n.v.t. 
Totaal              13.068             +11.677     =       24.745 dieren 

= Woning = Kavels “wonen in het buitengebied” 

    =Bestaande stallen = Nieuwbouwplannen 
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Via belasting drie keer de inleg terug 

Overheid beloont particulieren die investeren in mestfabrieken 
  

Behalve de subsidies voor mestvergisters, betalen burgers via de belasting 
nog veel meer aan de verwerking van mest. Particulieren met een dikke 
portemonnee kunnen investeren in mestfabrieken en krijgen van de 
belasting drie keer hun inleg terug! 
 
MestPartners 
Mestpartners is opgericht om het voor particulieren mogelijk te maken om 
te investeren in AquaPurga. AquaPurga is een waterzuiveringsspecialist die 
sinds 2010 30 mestverwerkingsinstallaties aan MestPartners leverde. 
 
Goed  voor de boer 

MestPartners stelt deze mestfabrieken beschikbaar aan boeren. Die hoeven niet te investeren; ze 
betalen per verwerkte ton mest. Dat levert hen volgens MestPartners een aanzienlijke besparing op.  
 
Goed voor de investeerder 
De mestfabrieken staan op de milieulijst. Dat betekent dat belastingaftrek mogelijk is. De 
investeringsstructuur is met de belastingdienst afgestemd en vastgelegd. Investeerders krijgen 
volgens MestPartners op deze manier drie keer hun inleg terug. 

 
Bron: brochure Mestpartners (2013): 

 

Ook mestfabrieken worden betaald met belastinggeld!!! 
 

 
Stanknormen moeten veel strenger 

Waar komt die stank vandaan? 
 

De gemeenteraad van Deurne heeft stanknormen 
vastgesteld voor de intensieve veehouderij. Je zou 
denken dat daarin alle stank wordt meegeteld. Maar 
niets is minder waar. 
 
Alleen varkens en pluimvee 
Stanknormen gelden alleen voor varkens- en 
pluimveebedrijven. Stank van melkveebedrijven, 
nertsenbedrijven, mestfabrieken en van het uitrijden 
van mest op akkers- en weilanden wordt niet 
meegerekend. Daar zijn geen regels voor. Zo kan een 
gebied enorm stinken zonder dat de overheid daar 
iets aan doet. Het is legaal; er zijn geen wetten die dat 
verbieden! 
 
Situatie in Deurne 
De gemeenteraad heeft de stanknormen vastgesteld. Varkens- en pluimveebedrijven mogen in 
Deurne extreem hard stinken. Tel daarbij op de stank waarvoor geen normen gelden en dan wordt 
duidelijk waarom zoveel burgers klagen over stankoverlast.  
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Gezondheid, leefbaarheid, huizenprijs 
Onderzoek wees uit dat stankoverlast gezondheidsproblemen veroorzaakt. Stank heeft een zeer 
negatieve invloed op de leefbaarheid. Bovendien daalt in gebieden met stankoverlast de waarde van 
de huizen.  
 
Gemeenteraad aan zet  
Wij vragen de gemeenteraad van Deurne om de stanknormen drastisch te verlagen. Voor nieuwe 
stinkende bedrijven waarvoor geen normen gelden, is in Deurne geen plaats. De raad moet dat 
vastleggen in de bestemmingsplannen. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 13 maart as. kunt u met Deurnese politici in gesprek; op 19 maart as. kunt u stemmen voor een 
nieuwe gemeenteraad. Eén ding is zeker: stankoverlast is een zaak van de gemeenteraad. Kom dus 
op 13 maart naar het publieke debat met de politici en stem bewust op 19 maart as. 
 

Meer informatie: http://bit.ly/JP6Ip2 
 

 

Aanhangsel 
Omgevingsvergunningen 

 
Adres            
Loon 60  (Zienswijze t/m 9 januari 2014) 

- Bestaande vergunning voor 689 zeugen; 2.360 gespeende biggen; 72 vleesvarkens (ammoniakemissie 
2.179,10 kg NH3;geureenheden 26.219,70 OUE/s; fijn stof 237.030,00 kg)   

 
- Nieuwe vergunning voor 1390 zeugen; 3540 gespeende biggen; 29 fokstieren (ammoniakemissie 

1.682,04 kg NH3; geureenheden 25.943,60 OUE/s; fijn stof 261.969,00 kg) 
 
Vestingweg 3 

- Bestaande vergunning voor 429 zeugen; 2.616 vleesvarkens; 8 pony’s (ammoniakemissie 2.605,00 kg 
NH3;geureenheden 23.119,20 OUE/s; fijn stof 153,7 kg)   

 
- Nieuwe vergunning voor 3.045 zeugen; 1.500 gespeende biggen; 8 pony’s (ammoniakemissie 2.605,00 

kg NH3;geureenheden 24.436,50 OUE/s; fijn stof 153,7 kg) 
 
Vuurlinie 18 

- Bestaande vergunning voor 210 zeugen; 616 gespeende biggen; 24 stuks rundvee (ammoniakemissie 
1.503,00 kg NH3;geureenheden 9.619,10 OUE/s; fijn stof 84,20 kg)   

 
- Nieuwe vergunning voor 1.203 gespeende biggen; 24 stuks rundvee (ammoniakemissie 852,40 kg 

NH3;geureenheden 9.739,40 OUE/s; fijn stof 91,70 kg) 
 

 

www.stopdestank.nl 

http://bit.ly/JP6Ip2

