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Ledenbrief Stopdestank Deurne 

Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 
nummer 31  
maart 2014 

 

Verslag verkiezingsdebat Stopdestank 
 

Het verkiezingsdebat  van Stopdestank op 13 maart jl. in Zalen v. Bussel werd druk bezocht. Vooral 
voor de mensen die er niet waren, maar ook als geheugensteuntje voor hen die er wel waren, doen 
wij in deze ledenbrief verslag van een gedeelte van het debat. Behalve een samenvatting van de 
presentaties van de politieke partijen, bieden we u ook een overzicht van de vragen en 
antwoorden van voor de pauze. 
 
Stem bewust 
Leden die de geluidsopname van de hele avond willen horen, kunnen zich bij het bestuur melden. 
We hopen dat u woensdag aanstaande gaat stemmen en dat u bewust stemt. Misschien helpt deze 
extra ledenbrief u om een keuze te maken. 
 
Politiek café 
Op woensdagavond vanaf 19.00 u is iedereen welkom in het 
Cultuurcentrum in Deurne. Gratis entree.  
Zoals aan het einde van elke verkiezingsdag organiseert de 
gemeente een politiek café. Daar worden de uitslagen per 
stembureau bekend gemaakt en de lokale omroep vraagt een 
aantal aanwezigen om commentaar te leveren op de uitslag. 
Stopdestank is uiteraard van de partij. 
 

 

Conclusies Stopdestank 
 

Stopdestank ijvert voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. 
Voorwaarden waaraan volgens ons onmiddellijk voldaan moet worden zijn:  

- Minder beesten 
- Geen mestfabrieken 

Pas dan kunnen we plannen maken voor een duurzame landbouw en een waardevol en 
gezond buitengebied.  

 
Gehoord de standpunten van de partijen tijdens het debat van 13 maart jl. concluderen we het 
volgende: 
PvdA, Progressief Akkoord / GroenLinks en Transparant Deurne delen onze standpunten. 
DOE! zegt dat het aantal beesten in het buitengebied niet groeit en wil via gesprekken tussen boeren 
en burgers het vertrouwen in elkaar herstellen zodat het buitengebied leefbaar is voor iedereen. 
CDA, DeurneNU en VVD vinden dat er in Deurne ontwikkelruimte moet blijven voor de agrarische 
sector en dat problemen moeten worden opgelost door technische innovatie. 
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Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van Deurne niet tegenover elkaar 
komen te staan?  
Deurne heeft veel land- en tuinbouw en die waarderen wij. 
Werkgelegenheid en voldoende voedsel zijn grote waarden die we 
koesteren.  
Maar in 40 jaar tijd is er veel veranderd. Vroeger had je 10 boeren in de 
straat met elk 500 varkens. Nu heb je één boer met 5000 varkens. Op de 
andere kavels wonen  burgers  die geen varkens hebben. Het maakt 
verschil of je je eigen varkens ruikt of die van de buren. Bovendien zijn 
bedrijven erg afgesloten.  
Zorgvuldigheid, innovatie, elkaar beter leren kennen, minder overlast 
van de veehouderij in 2020 en een goed woon- en leefklimaat zijn voor 
DOE! belangrijke uitgangspunten.  
Laten we samen rond de tafel gaan zitten; niet met de hakken in het 
zand maar met elkaar in gesprek. Dat vraagt iets van alle deelnemers. 
Wij vinden het belangrijk om te werken aan herstel van vertrouwen in 
elkaar zodat het buitengebied leefbaar is voor ons allemaal, dat we in 
harmonie met elkaar omgaan, zodanig dat ook de sector een gezonde 
toekomst heeft. 

     Nicole Lemlijn 

 

 

 

 

 

 
         Jasper Ragetlie 
 
Er is een gezondheidsprobleem in Deurne. De Peel en ook Deurne is een overbelast gebied.  
We moeten in de toekomst op een andere manier omgaan met het landbouwgebied. Ook vanwege 
de werkgelegenheid. Wij geloven niet dat de intensieve veehouderij in de toekomst de 
werkgelegenheid biedt die onze kinderen nodig hebben. Het is voornamelijk bulkproductie. Alles 
wordt groter en efficiënter. We vragen ons af of dat wel de werkgelegenheidsmotor is die we in 
Deurne nodig hebben.  
We moeten bestemmingsplannen aanpassen; minder bouwblokken. Dat betekent ook minder 
dieren. We moeten zoeken naar andere economische dragers; naar andere werkgelegenheid, andere 
vormen van landbouw of andere alternatieven die ons ook welvaart kunnen opleveren. Dus niet 
alleen minder maar ook creatief tot alternatieven komen. Deurne moet voorop lopen in oplossingen 
waarbij duurzaamheid erg belangrijk is. Ook de gemeente moet daaraan werken; meer dan nu 
gebeurt.  
We moeten ons voornaamste sturingsinstrument, het bestemmingsplan, aanpassen. We moeten 
elkaar een respectvol proces gunnen. Het is belangrijk dat burger en boer samen optrekken. Als we 
elkaar bestrijden kan het wel eens langer duren dan we allemaal wensen. 
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Uitgangspunt: boeren met buren kan in Deurne. Door het stimuleren van 
duurzame en innovatieve ontwikkelingen heeft de sector in Deurne 
toekomst. Boeren en burgers worden daarbij betrokken en gehoord.  
DeurneNU hecht veel waarde aan de agrarische sector Deurne; aan 
werkgelegenheid nu en in de  toekomst. We moeten rekening houden 
met schaalvergroting en intensivering van de veehouderij. Stoppende 
bedrijven kunnen gevolgen hebben voor de leefbaarheid en kunnen 
verloedering tot gevolg hebben op het platteland, de kernen en diverse 
wijken. Daar moeten we rekening mee houden. 
Veehouderijbedrijven kunnen niet meer op alle plekken uitbreiden, 
ondanks het toepassen van technische maatregelen. Gemeentes zijn 
verantwoordelijk voor het aanwijzen van zogenaamde urgentiegebieden; 
gebieden waar we geen uitbreiding van de veehouderij willen. 
Niet het aantal dieren is doorslaggevend maar de mate van overlast die 
mensen ervaren. 
Overlast moet worden voorkomen met innovatie. Maar er moet wel 
ontwikkeling mogelijk blijven. Belangrijk is de plaats waar de politiek de 
veehouderij zich laat ontwikkelen. 
Dus enerzijds het faciliteren van een krachtige agrarische sector op 
geschikte plekken en anderzijds een gezond en goed leefklimaat voor de 
burgers realiseren. 

 

 

 

 
            Wilbert van Deursen 
 
De intensieve veehouderij is een doodlopende weg. De mens en het milieu kunnen de belasting niet 
meer aan. Het moet anders. We moeten beginnen aan een proces van vermindering van het aantal 
dieren. Anders ontstaan er processen die absoluut slecht zijn voor lucht, water en aarde. We moeten 
stap voor stap komen tot een verkleining van de veestapel.  
Het LOG (landbouwontwikkelingsgebied) moet kleiner worden en de situatie in het verwevingsgebied 
moet verbeteren.  
De geurnormen moeten worden verlaagd. Innovatie is belangrijk als instrument om een bijdrage te 
leveren aan de afname van de belasting, zowel voor mensen als voor het milieu. 
Geen mestfabrieken. 
Meer diversiteit in de veestapel. Meer akkerbouw. Meer biologische veeteelt, tuinbouw en 
akkerbouw.   
Nieuwe bedrijvigheid moet worden ontwikkeld om de werkgelegenheid op peil te houden. 
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Intensieve Veehouderij mag niet ten koste gaan van 
volksgezondheid. Agrarische sector is belangrijk in Deurne. Door 
innovatieve technieken moeten geur-, fijnstof- en ammoniakuitstoot 
verminderen. Handhaving is cruciaal. Boetes mogen fors zijn.  
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is een goede 
regeling. Die zorgt ervoor dat boeren en burgers in dialoog gaan. 
Met elkaar blijven communiceren is de enige oplossing.  
We vinden het belangrijk dat bij aanvraag van een nieuwe 
vergunning een x aantal punten gehaald moeten worden. Agrariërs 
moet aantonen dat de geur- ammoniak- en fijnstofreductie worden 
gehaald. Als er een nieuwe stal wordt gebouwd, krijg je automatisch 
minder uitstoot omdat oude stallen verdwijnen.  
De provincie heeft de Peel als urgentiegebied aangemerkt. De 
gemeente moet gebieden aanwijzen en een verbeterplan opstellen.  
De gemeente kan samen met de agrarier en de burgers van Deurne 
bekijken waar pijnpunten zitten.  En dan eventueel door middel van 
handhaving of door te bekijken of verplaatsing naar het LOG 
mogelijk is, die probleemgebieden ook aanpakken. VVD Deurne 
hoopt dat dan de overlast die in Deurne wordt ervaren (want die is 
er zeker) wordt verminderd. 

Willeke van Rooij 

 

 

Transparant Deurne is niet tegen agrariërs maar wel tegen 
regelen, ritselen, rommelen en rotzooien.  
De bevolking in Oost Brabant maakt zich zorgen. Mensen 
zijn ongerust: ze maken zich zorgen over gezondheid. 
Agrarische ondernemers maken zich zorgen over hun 
toekomst; is er nog bestaansrecht?  
Vanuit de middenpositie tussen agrarische sector en 
milieuorganisaties hebben we een krachtig bestuur nodig 
dat de balans zonder vooroordelen nastreeft. Hierbij passen 
geen dubbele agenda’s of driedubbele petten. Kwaliteit, 
oprechtheid en integriteit van bestuur en raadsleden is van 

wezenlijk belang; de enige basis om constructief met elkaar in gesprek te komen.  
We willen geen gedonder meer zoals met Asvam en mestfabrieken. We willen ook dat partijen na de 
verkiezingen waar maken wat ze nu beloven.  Megastallen: niet doen! We willen eerst de 
gezondheidsrisico’s en de gevolgen voor het milieu en de natuur volstrekt helder hebben. Er staat 
voor onze kinderen veel op het spel.  
We zetten in op een hernieuwde goede samenwerking tussen boeren en burgers. Dat kan alleen met 
een integer en deskundig college van B. en W. in samenspel met een kwalitatief goede raad. 
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Onze ouders en voorouders hebben vanuit de agrarische sector Deurne 
opgebouwd. De sector loopt innovatief voorop en wordt wereldwijd 
erkend. We zouden trots moeten zijn, maar de sector wordt verdoemd. 
In ogen van protestgroeperingen is het de veroorzaker van 
gezondheidsproblemen en ellende. Tegelijkertijd willen ze wel voor een 
dubbeltje op de eerste rang zitten: lekker stukje vlees, kopje melk, eitje 
erbij.  
CDA Deurne doet niet mee aan die hypocriete benadering. We staan 
voor alle inwoners; ook voor een sterke innovatieve agrarische sector.  
We vinden het onbegrijpelijk dat op basis van populistische kreten 
standpunten worden ingenomen zonder enige kennis van de agrarische 
sector. Toch wordt de agrarische sector helaas gewoon weggezet als 
crimineel.  
CDA Deurne blokkeert de enorme stappen niet naar steeds duurzamer 
en steeds milieuvriendelijker produceren; de gezondheid van onze 
mensen gaat ons ter harte.  
CDA Deurne staat voor een sterke innovatieve agrarische sector die 
goed is voor werkgelegenheid en gezondheid en die alle ruimte krijgt om 
dierenwelzijn ook daadwerkelijk in te vullen.  
We willen meewerken aan nieuwe verdienmodellen in de agrarische 
sector en een Agro-Kennisport in Deurne realiseren.  

 

 

 
 

Bloemlezing uit vragen voor de pauze 
 
Vraag 
Stuatie in onze buurt is extreem onleefbaar 
vanwege stank. Zeg toe dat u niet akkoord gaat 
met mestverwerking op grote bedrijven? 
 
Antwoorden 
CDA: De gemeenteraad van Deurne heeft een 
stanknorm vastgesteld die lager is dan wat 
landelijk is voorgeschreven. Daar moet aan 
worden voldaan. 
PvdA: Bestemmingsplan staat veel te veel 
uitbreiding toe. We moeten er alle uitbreidings-
potenties uit halen. 
Progressief Akkoord/GroenLinks: geen mest-
fabrieken. 
DeurneNU: Eerst urgentiegebieden aanwijzen en 
dan bezien waar mestverwerking mogelijk is. 

 
 
Vraag / Opmerking:  

Onder de geurnorm valt niet: het uitrijden van mest, melkveehouderijen, mestfabrieken en 
nertsenhouderijen. Alleen varkens en pluimvee in de directe omgeving worden meegeteld. 
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Vraag 
Hebt u de politieke moed om alle bouwaanvragen en vergunningaanvragen stil te leggen totdat de 
resultaten vanhet lopende gezondheidsonderzoek bekend zijn? 
 
Antwoorden 
CDA: Ruim een jaar is de ontwikkeling stil gelegd om de provinciale ontwikkelingen af te wachten. 
We moeten ook de rechten van agrariërs respecteren.  
VVD: Geen bouwstop 
Progressief Akkoord/ GroenLinks: Wel bouwstop 
Deurne Nu: Geen bouwstop, wel dialoog 
PvdA: Wel bouwstop. 
Doe! Nu niet. Eerst urgentiegebieden aanwijzen en daarna bekijken hoe gehandeld moet worden.  
 
Vraag 
Wat houdt de dialoog in? Wie beoordeelt de dialoog? Wat is de juridische 
status?  
 
Antwoorden 
DeurneNU: de dialoog hoeft niet te leiden tot overeenstemming. 
Progressief Akkoord / GroenLinks: De politiek zit met een probleem en lost 
dat niet op maar legt de verantwoordelijkheid bij de boer en de burger. Dat is 
verschrikkelijk. Er zijn gevallen bekend dat mensen elkaar soms letterlijk te lijf 
gaan. De politiek is verantwoordelijk; zij is ook partij in het probleem. De 
dialoog tussen boer en burger kan misschien wel een keer goed gaan, maar ik 
zie het veel vaker fout gaan. 
CDA: Bij tegengestelde ideeën en belangen wordt de dialoog moeilijk. Bij onenigheid beslist niet de 
politiek maar de rechter.  
PvdA: de gemeentelijke politiek moet veel duidelijker richtlijnen stellen over wat wel en wat niet kan, 
zodat partijen elkaar daarover niet in de haren hoeven zitten. 
VVD: Betrek boeren en burgers bij bepalen van urgentiegebieden. 
CONCLUSIE: dialoog heeft geen juridische status. 
 

Vraag 
Wat kan de politiek doen voor boeren die het anders 
willen doen, b.v. biologisch? 
 
Antwoorden 
DOE! Als we een rol kunnen pakken om dat te 
stimuleren, moeten we dat zeker doen. 
DeurneNU: Probleem is dat consument (retail) kiest voor 
het goedkope product. Als een biologische boer rendabel 
kan werken is DeurneNu er niet tegen. 
CDA: We juichen alle innovatie toe. Ook op biologisch 
vlak. Daarom moet de agrarische sector meer ruimte 
krijgen. We moeten ook kijken naar 
energievoorzieningen. 
Progressief Akkoord / GroenLinks: ons programma staat 
bol van biologische landbouw. De gemeente moet 
biologische landbouw faciliteren. Niet op de eerste plaats 
met geld maar door mogelijkheden te bieden in 
ruimtelijke ordening. 
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Heel Deurne urgentiegebied 
  

Stopdestank heeft de lijsttrekkers gevraagd om de hele gemeente Deurne aan 
te wijzen als urgentiegebied. 

Deurne is een zwaar overbelaste gemeente.  
Uitbreiding van intensieve veehouderij mag nergens worden toegestaan. 

 

 
 
 
 

 

Scharrelvarken 
 

Ons scharrelvarken heeft donderdagavond jl. 119, 95 euro 
opgebracht. 

Alle donateurs hartelijk dank! 
 

Rekeningnummer:  NL46TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne 
 
 
 
 

 

 


