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Ledenbrief Stopdestank Deurne 

Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 
nummer 28  

januari / februari 2014 
 

 
Openbaar debat intensieve veehouderij Deurne 

Stopdestank organiseert verkiezingsbijeenkomst 
 

 De gemeenteraad is verantwoordelijkheid voor veel besluiten die de 
intensieve veehouderij betreffen. De raad bepaalt de stanknormen, stelt 
de bestemmingsplannen vast (wel of geen mestfabrieken; grootte van het 
LOG) en is verantwoordelijk voor het beleid betreffende volksgezondheid. 
Daarmee heeft de gemeenteraad belangrijke instrumenten in handen om 
de overlast door intensieve veehouderij in Deurne terug te dringen. 
 
Stem bewust 
We vroegen de partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen in Deurne naar hun standpunten over 
intensieve veehouderij. (Zie elders in deze ledenbrief). Op woensdag 19 maart as. zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Op donderdag 13 maart as. organiseert Stopdestank een openbaar 
debat over intensieve veehouderij. Alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. U kunt de politici 
vragen stellen en met hen in debat gaan.  
 

 

Stopdestank organiseert 
 

OPENBAAR DEBAT 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

 
met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die meedoen  

aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Deurne 
Gespreksleider Dick v.d. Star 

 

Donderdag 13 maart a.s. 
Zalen van Bussel 
St. Jozefstraat 77 

Deurne 
 

Aanvang 20.00u 
Entree gratis 
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Provinciale Staten willen meer ontwikkelruimte voor intensieve veehouderij in Brabant 

Milieugroepen verklaren De Peel tot overbelast gebied 
 
Peelgroepen eisen: stop op het aantal dieren 
Bewoners- en milieugroepen uit de Brabantse en Limburgse Peel hebben alle gemeenten en dorpen 
in deze regio uitgeroepen tot ‘overbelast gebied’. Het milieu en de leefbaarheid in deze plaatsen 
staat al tientallen jaren zwaar onder druk vanwege de enorme problemen die veroorzaakt worden 
door de intensieve veehouderij. Op 7 februari as. vergaderen Provinciale Staten van Brabant. Ze 
willen nieuwe ontwikkelruimte creëren voor de veehouderij. Volgens de Peelgroepen is die ruimte er 
al lang niet meer. Om dat argument kracht bij te zetten zijn alle gemeenteborden in de Peelregio de 
afgelopen weken voorzien van het bord ‘Stop! Overbelast gebied’ en gefotografeerd. 

Bron: www.knakdeworst.nl 
 

 
 

Op zaterdag 11 januari gaven bewoners- en milieugroepen uit heel Brabant en uit Noord-Limburg in 
De Rips het startschot voor de campagne ‘Stop! Overbelast gebied’. 

Stopdestank was van de partij. 
 

 

Voor wie het nog niet wist…. 

 

 

http://bit.ly/1n7RveX (bron: Eindhovens Dagblad) 

http://www.knakdeworst.nl/
http://bit.ly/1n7RveX
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Brabantse milieugroepen richten platform op tegen uitbreiding intensieve veehouderij 

7 Februari as. grote demonstratie in Den Bosch. Doe mee! 
 
Op 7 februari as. stemt Provinciale Staten over de nieuwe ‘Verordening Ruimte’. Hierin wordt ook 

het beleid betreffende intensieve veehouderij voor de komende jaren vastgelegd. Als het voorstel 
van Gedeputeerde Staten (CDA/VVD/SP) wordt aangenomen, mag de veestapel in Brabant groeien 
en komen er overal mestfabrieken. Protesteer! Zorg dat u aanstaande vrijdag in Den Bosch bent! 
 
Brabantse milieugroepen tegen uitbreiding intensieve veehouderij 
Milieugroepen uit heel Brabant hebben zich verenigd in een platform tegen 
uitbreiding van de intensieve veehouderij. Ze informeren en ondersteunen 
elkaar om meer invloed te kunnen uitoefenen op de lokale en provinciale 
politiek. Op 7 februari as. presenteert het platform zich aan de pers op de 
stoep van het provinciehuis in Den Bosch. 
 
Op wie gaat u stemmen? 
Tijdens het debat van vrijdag 7 februari as. wordt duidelijk welke partijen in 
Provinciale Staten tegen de uitbreiding van de intensieve veehouderij en 
tegen grootschalige mestfabrieken zijn. Op wie gaat u volgend jaar stemmen 
bij de verkiezingen voor Provinciale Staten?  
 

Ga mee naar ’s-Hertogenbosch! 
Voorafgaande aan de vergadering van Provinciale Staten demonsteren de 
Brabantse milieugroepen op het plein voor het provinciehuis. Op 7 
februari as. van 8.30u tot 9.30u (de vergadering van PS begint om 9.30u) 
proberen we onze volksvertegenwoordigers op allerlei manieren duidelijk 
te maken dat er in Brabant GEEN RUIMTE is voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. 

 

Zorg dat het grote plein voor het provinciehuis te klein is! 
Meld je aan op stopdestank@gmail.com 

 

 

Andere bestemming Asvam-terrein Snoertsebaan 
 
Op dinsdag 28 januari jl. heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met een motie van de Partij 
v.d. Arbeid. Daarin wordt het College gevraagd om de bestemming van het Asvam-terrein aan de 
Snoertsebaan te veranderen. 
 

Geen Asvam 
Vorig jaar wilde Asvam aan de Snoertsebaan in Liessel 5 ha grond kopen om er een 
varkensbedrijf met 17.000 varkens en een mestvergister te bouwen. De grond is 
eigendom van de provincie. Samen met buurbewoners voerde Stopdestank actie. De  
Verkoop ging niet door. Maar de grond hield de bestemming ‘intensieve 
veehouderij’. 

 
Andere bestemming 
Stopdestank vroeg de raad herhaaldelijk om de bestemming te veranderen. Dinsdag 29 januari 2014 
was het zo ver. De raad nam een motie aan. Wethouder Kerkers gaat praten met de eigenaar: de 
provincie Brabant. Nu de overige 337 ha nog die in Deurne beschikbaar is voor uitbreiding van 
intensieve veehouderij! We vragen de gemeenteraad om die ook een andere bestemming te geven. 

mailto:stopdestank@gmail.com
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Vragen aan de nieuwe gemeenteraad 
 

Veel mensen gaan niet stemmen omdat politiek 
volgens hen niet over mensen gaat maar over 
geld en macht. Stopdestank gelooft dat we er 
samen voor kunnen zorgen dat er wél naar ons 
geluisterd wordt. Geld hebben we niet; macht 
wel! Als burgers zich organiseren, kan de 
politiek niet om hen heen. En burgers hebben 
de macht van het rode potlood; zij bepalen wie 
er de komende vier jaar in de gemeente aan de 

touwtjes trekt. Kom daarom op 13 maart aanstaande naar het openbare debat en vraag de politici 
het hemd van het lijf. Ga bewust stemmen op 19 maart aanstaande. Stopdestank heeft een 
wensenlijstje voor de toekomstige gemeenteraad. Doe mee! 
 

Stop op het aantal dieren! Onmiddellijk 
 In Deurne wonen ongeveer 31.700 mensen. Er worden 1,8 miljoen beesten gehouden; 57 beesten 
per inwoner. Per vierkante kilometer wonen er 271 mensen, 3000 varkens, 11.000 kippen, 182 
runderen, 547 nertsen en een aantal schapen, geiten, konijnen en paarden. De Peelregio is het 
meest veedichte gebied van de wereld. Met alle gevolgen van dien: gevaren voor de 
volksgezondheid, aantasting van de leefbaarheid en vernietiging van het milieu. We willen een STOP 
op het aantal beesten en wel ONMIDDELLIJK! 
 
Geen mestfabrieken in Deurne 
Mestfabrieken zijn een gevaar voor de volksgezondheid en ze veroorzaken overlast. Bovendien 
lossen ze het mestprobleem niet op. Wij vragen de gemeenteraad om te besluiten dat er in Deurne 
geen mestfabrieken mogen worden gebouwd. Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: 
MINDER BEESTEN.  
 
Verlaag de stanknormen 
Vaststellen van de stanknormen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De normen 
in Deurne zijn onverantwoord hoog. Bovendien telt de gemeente alleen stank uit 
varkens- en kippenstallen; overige stank wordt niet meegeteld. Stopdestank zal in actie 
komen voor drastische verlaging van de stanknormen.  
 
Swipigs in gemeenteraad 
De gemeenteraad moet besluiten over de aanvraag van Swipigs voor uitbreiding van de 
veestapel met 4.600 beesten; niet het College. We willen dat volksvertegenwoordigers 
in een openbare vergadering de beslissing nemen.  
 
Trek lege vergunningen in 

In veel gemeenten bestaan nog zogenaamde lege milieuvergunningen; vergunningen van 
bedrijven die (deels) gestopt zijn maar waarvan de milieuvergunning niet is ingetrokken. We 
vragen de gemeenteraad alle lege vergunningen in te trekken; ze mogen niet gebruikt 
worden om het aantal dieren op andere bedrijven uit te breiden. 
 
Hef niet bebouwde bouwblokken op 
We vinden dat agrarische bouwblokken die niet bebouwd zijn, ook niet meer bebouwd mogen 
worden. (slot op de muur). Er is in Deurne nog 337 ha beschikbaar voor uitbreiding van de intensieve 
veehouderij; een oppervlakte van ongeveer 675 voetbalvelden! In theorie kunnen daar nog 225 
stallen van 1,5 ha gebouwd worden! Stop uitbreiding! Geen 337 ha. maar 0 (nul) m² . 
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Samenvatting uit verkiezingsprogramma’s 

Deurnese partijen over intensieve veehouderij 
 
 

 

Politieke Partij DOE! 

Gemeente moet richtinggevende en ondersteunende rol spelen in omvorming naar energiek, 
aantrekkelijk buitengebied. Ze moet rekening houden met gezondheid, werkgelegenheid, 
geuroverlast, veilig voedsel, dierenwelzijn, recreatie. Voor verbetering van draagvlak voor agrarische 
sector is stand-still van het aantal dieren noodzakelijk. Dit betekent geen stilstand! Vernieuwing is 
nodig voor verbeteringen! We volgen de BZV (Brabantse Zorgvuldigheids Score) van de Provincie. 
BZV moet eenvoudig toepasbaar en werkbaar zijn. Dialoog noodzakelijk om vertrouwen in het 
buitengebied terug te winnen. Afstand tussen LOG en kernen / natuur minimaal 500 meter. Groot 
landbouwontwikkelingsgebied heeft voordelen; bedrijven liggen relatief ver uit elkaar en vrijwel 
alleen agrarische activiteiten.  
 

 

 
 

Christen Democratisch Appèl 

 De veehouderij sector is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid 

 De veehouderij sector moet kunnen concurreren in de EU. 

 De veehouderij sector moet verduurzaamd worden 

 Hierbij is een integrale aanpak nodig 

 Het CDA Deurne is tegen mega. 

 Het CDA Deurne staat voor gezonde agrarische gezinsbedrijven (3-4 FTE) 

 Bouwblokken voor IVH maximaal 1,5 ha. en voldoen aan vastgestelde geurnormen door de 
raad.  

 

 
 

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
Voor VVD-Deurne is het buitengebied en de agrarische sector van cruciaal belang. Tegelijkertijd moet 
er een goede balans zijn tussen de agrarisch ondernemer en zijn omgeving. De VVD vindt het 
vanzelfsprekend dat intensieve veehouderij nooit ten koste mag gaan van volksgezondheid. 
 Wij zijn geen voorstander van een algehele dierenstop maar willen veel liever via innovatieve 
technieken en handhaving de uitstoot verminderen. De straffen op handhaving mogen fors zijn. 
Daarnaast hebben agrariërs ook onderling een controleplicht aan elkaar, om ‘slechte’ agrariërs actief 
aan te spreken op hun gedrag. 
De agrarische industrie moet in goede harmonie met de omgeving worden gerealiseerd. VVD Deurne 
stelt: wel stimuleren maar niet te dicht bij woonwijken/kernen. 
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Deurne NU 
Agrarische sector is belangrijk voor economie, voedsel, energievoorziening en cultuur. DeurneNU 
stelt zich voorwaardenscheppend en faciliterend op om noodzakelijke veranderingen binnen de 
agrarische sector te verwezenlijken. Uitbreiding van industriële bedrijvigheid in buitengebied moet 
beperkt zijn en passend in de omgeving. Dialoog tussen boeren en burgers over ontwikkelingen van 
bedrijvigheid in relatie tot gezondheid en welzijn is van groot belang. Handhaving van milieueisen 
vanzelfsprekend.  Bedrijvigheid in buitengebied is goed voor leefbaarheid in kleine kernen en gaat 
verloedering van platteland tegen. Innovatieve ontwikkelingen en nieuwe bedrijvigheid moeten 
volop kansen krijgen. Er is toekomst voor glastuinbouw in Deurne. Deurne moet positief 
vestigingsklimaat bieden. 

 

 

 

Partij van de Arbeid 
Buitengebied wordt tamelijk eenzijdig benut. Intensieve veehouderij zorgt voor overlast. 
Bulkproductie van vlees is ongezond voor mens, dier en milieu. Beter gebruik van ons mooie, grote 
buitengebied van groot belang. Deurne moet voorop lopen. De PvdA wil intensieve veehouderij 
beperken en de productie verduurzamen. Gebruik van luchtwassers wordt gestimuleerd; niet gebruik 
wordt beboet. Afspraken maken met alle betrokkenen in het buitengebied zodat wonen, werken en 
recreëren mogelijk worden en blijven. Gezondheid van mensen is het allerbelangrijkste! Gezondheid 
is leidend als het gaat om bepaling van aantallen, woonafstanden, geurnormen en 
transportbewegingen. De PvdA wil de GGD betrekken bij verandering van planvorming. 

 

 

 
 

Progressief Akkoord / GroenLinks 
"Intensieve veehouderijbedrijven in Deurne houden ruim 1,8 miljoen beesten. Dat aantal stijgt en er 
staan nieuwe mestfabrieken gepland. Gevolgen voor Deurne: meer stank, mestoverschot, gevaar 
voor de volksgezondheid, zwaar vrachtverkeer en aantasting van het water. 75% van het vlees wordt 
geëxporteerd. Wij willen stankoverlast drastisch verminderen en we geven voorrang aan biologische 
landbouw. 
 
STANDPUNTEN 
- Stop op aantal dieren in intensieve veehouderij 
- Afbouw van intensieve veehouderij 
- Geen mestfabrieken 
- Strenge geurnormen 
- Streng handhavingsbeleid 
- Voorrang voor biologische landbouw 
- Glastuinbouwgebied aanwijzen als vestigingsgebied voor biologische landbouw 
- Buitengebied inrichten voor recreatie en toerisme 
- Stimuleren van agro-toerisme 
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Burgerpartij Transparant Deurne 
Transparant Deurne is van mening dat alle inwoners van Deurne recht hebben op wonen in een 
gezonde leefomgeving. 
Aandacht voor de gevaren van antibiotica, vervuild drinkwater, fijn stof en verfrommeling van het 
landschap. Onderbelichte zaken in het Deurne van Iwan, Helm en Nicole.  
Wij zijn tegen belangenverstrengeling van bestuur en intensieve veehouderij. Het bestuur in Deurne 
moet dringend op de schop: de plaatselijke ZLTO regeert hier uiteindelijk. 
Meer evenwichtige verdeling van de intensieve veehouderij: Deurne is een van de “overbelaste 
gebieden” ( lees afvalputjes) geworden. Behoud en uitbreiding van bossen als groene long. 
Transparant Deurne is niet tegen boeren: wel van nog verdere uitbreiding veehouderij. Denk ook aan 
onze kinderen. Ook zij willen hier straks nog kunnen leven. 
 

 

College met de rug naar burgers  
 

Op 10 november jl. stuurde een aantal burgers van ’t Vreek de gemeente een 
brief. Ze schreven dat ze zich grote zorgen maken over hun gezondheid en over 
de leefbaarheid in hun buurt als er op de Kranenmortel mestfabrieken gebouwd 
worden. Op 5 december jl. reageerde het College. In hun zogenaamde antwoord 
gaat het College met geen woord in op de zorg van de buurtbewoners. In 
ambtelijke taal wordt het verschil uitgelegd tussen mestbewerking en 
mestverwerking. Het College deelt mee dat de gemeente vergunningaanvragen 
van ondernemers toetst aan de wet- en regelgeving. De mensen van ’t Vreek 
wordt geadviseerd de procedures over de ingediende aanvragen goed in de 

gaten te houden. Daar moeten ze het mee doen. Met andere woorden: ‘bezorgde bewoners van ’t 
Vreek, u zoekt het maar uit!’ Het gemeentebestuur gaat met de rug naar de burgers staan! 

 
Lees het antwoord van het College 

 

Pag1: http://bit.ly/1bqp6i9  en pag2: http://bit.ly/1nMUw7A 
 
 

 

Ledenvergadering 2014 
 
Op dinsdagavond 8 april 2014 staat de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Stopdestank 
gepland. De leden krijgen tijdig de agenda en de vergaderstukken. Schrijf de datum alvast in uw 
agenda. 

 
Wie stelt zich kandidaat voor het bestuur? 
Het bestuur van Stopdestank bestaat uit een clubje enthousiaste mensen. Er is veel 
werk aan de winkel. Daarom zoeken we uitbreiding.  
 

Wilt u weten of het iets voor u is?  
Neem contact met ons op! 

http://bit.ly/1bqp6i9
http://bit.ly/1nMUw7A
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Contributie 2014 

De inkomsten van Stopdestank bestaan voor het belangrijkste deel uit contributies. 
Met dat geld organiseren we informatieavonden en acties en houden we de 
vereniging in stand. Op 1 januari 2014 hadden we 128 betalende leden.  
 
In februari stuurt onze penningmeester de leden een verzoek voor het betalen van de 
contributie voor 2014. We rekenen op u. 
 

Lidmaatschap € 10,-- per jaar; jeugd- en gezinsleden € 5,-- 

Rekeningnummer:  NL46TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stop de stank Deurne 
 

 

TOT ZIENS IN ‘S -HERTOGENBOSCH 
 

VRIJDAG 7 FEBRUARI A.S.  
PLEIN VOOR HET PROVINCIEHUIS 

BRABANTLAAN 1 
’S-HERTOGENBOSCH 

 
PROGRAMMA 

 
Willem Sengers (Stopdestank) en Wim Verbruggen (Milieuvereniging Land van Cuijk) treden op als 
woordvoerders voor het Burgerplatform Minder Beesten. De milieugroepen zorgen voor buttons, 
ballonnen en ander actiemateriaal. 
  
8.30 uur verzamelen met spandoeken, toeters, mondkapjes, borden. 
8.45 uur Willem Sengers spreekt leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten toe. 
9.30 uur Aanvang vergadering Provinciale Staten. 

(de provincie zorgt voor een lunch; ook voor mensen op de publieke tribune) 
 

Samen in uw eigen belang 
Doe mee! 

Kom naar Den Bosch 

 

                                                                                                    
www.stopdestank.nl     www.knakdeworst.nl  

http://www.stopdestank.nl/
http://www.knakdeworst.nl/

