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Veel aandacht voor intensieve veehouderij 
 

Problemen die veroorzaakt worden door de intensieve veehouderij houden milieuorganisaties, 
politieke partijen en bestuurders steeds meer bezig. Niet dat het erg opschiet met beperking van 
de overlast maar er is in elk geval aandacht voor. Niet alleen in Deurne en in Brabant maar soms 
ook in Den Haag en zelfs af en toe in Brussel.  
 
Het provinciebestuur van Brabant liet onderzoek doen naar de methode waarmee stankoverlast 
wordt berekend bij aanvragen voor milieuvergunningen. De uitkomst is schokkend: de werkelijke 
overlast wijkt tientallen tot honderden procenten af van de berekeningen. 
 

Bij de collegeonderhandelingen in Deurne was ´intensieve veehouderij´ 
een zwaar discussiepunt. DOE! wilde een stop op het aantal dieren in de 
intensieve veehouderij maar de twee andere collegepartijen, VVD en 
DeurneNU, gingen niet akkoord. Het nieuwe College heeft afgesproken de 
agrarische sector te ondersteunen en te stimuleren maar zegt dat het 
nooit ten koste mag gaan van de volksgezondheid. Een onmogelijke 
opgave lijkt ons! 
 
EnergyPort Peelland wil biobased energie opwekken. Dat kan onder 
andere door verwerken / vergisten van mest. We hebben EnergyPort 
Peelland om opheldering gevraagd. 
 

De Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseert 2 cursusavonden over aanpak van overbelaste 
gebieden. De cursus wordt in Deurne gegeven en is voor leden van Stopdestank gratis. 
 
GroenLinks Brabant houdt op 21 mei in Deurne een bijeenkomst in het kader van de provinciale 
Statenverkiezingen van 2015. De partij is geïnteresseerd in de opvattingen en problemen van de 
inwoners van Deurne betreffende landbouw (veehouderij). 
 
De stichting ‘Schone Lucht voor Iedereen’ organiseert met medewerking van de provincie Brabant 
een nationaal symposium over ‘Luchtkwaliteit en Intensieve Veehouderij’ op 16 juni as. in het 
provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Toegang gratis. 
 

Lees meer in deze ledenbrief 
 

Bestuur Vereniging Stopdestank Deurne 
www.stopdestank.nl 

http://www.stopdestank.nl/
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Verschil van tientallen tot honderden procenten 

Methode stankberekening klopt niet 
 

De provincie Brabant gaf een ingenieursbureau opdracht om te 
onderzoeken of de methode waarmee de stankuitstoot van 
intensieve veehouderijen berekend wordt, wel klopt.  
Uitslag: de methode die in Nederland gebruikt wordt (V-stacks) 
is onbetrouwbaar; de werkelijke overlast wijkt tientallen tot 
honderden procenten af van de berekeningen.  
 
Geen nieuws 
Mensen die in het buitengebied wonen weten al lang dat de 
cijfers niet kloppen. Sprekend voorbeeld is een situatie in Liessel. Daar vroegen twee bedrijven een 
omgevingsvergunning aan. Ze liggen hemelsbreed zo’n 200 meter uit elkaar. Het adviesbureau van 
het ene bedrijf (Roba advies) berekende dat er aan de Hoogdonkseweg sprake is van een matig 
leefklimaat. Het adviesbureau van het  andere bedrijf (Bergs advies) schrijft dat het leefklimaat aan 
de Hoogdonkseweg varieert van tamelijk slecht tot extreem slecht. Beide bureau’s rekenden volgens 
dezelfde methode (V-stacks). 
 
Stop op milieuvergunningen  
Deurne is een zwaar overbelast gebied. Het zou te gek zijn wanneer de gemeente nog steeds 
milieuvergunningen zou afgeven waarin stank is berekend met een onbetrouwbaar instrument. We 
vragen daarom de gemeente om geen uitbreiding van veehouderijen meer toe te staan. 
 

En er is meer….. 
Bij de berekening van stankoverlast, telt alleen de 
uitstoot van varkens- en kippenbedrijven. Koeien, 
nertsen, mestfabrieken en uitrijden van mest tellen niet 
mee. En op papier werken luchtwassers altijd voor 
100%!!! 
 
Bezwaar 
Als de berekeningen niet betrouwbaar zijn, staan we met 
de rug tegen de muur. Stopdestank zal daarom tegen alle 
milieuvergunningen bezwaar maken waarin de stank 
berekend is met V-Stacks.  
 

Oproep 
We roepen alle mensen die in het buitengebied wonen op om goed in de gaten te houden of er in 
hun omgeving milieuvergunningen worden aangevraagd. Als u denkt dat er sprake is van uitbreiding, 
meld het dan op stopdestank@gmail.com. 
 

 

Bericht van GroenLinks Brabant  
 
‘In maart 2015 zijn de Statenverkiezingen. We willen ons provinciale verkiezings-
programma graag opstellen in samenspraak met Brabanders. We willen rondom onze 
drie belangrijkste thema's (gezonde landbouw, duurzame economie en schoon 
vervoer) publieke avonden organiseren, waarop we enkele experts aan het woord laten 
en iedereen input kan leveren. De bijeenkomst over de landbouw is woensdagavond 21 
mei om 20.00 uur in Deurne. Locatie wordt nog bekend gemaakt.’ 

mailto:stopdestank@gmail.com
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Geen mestvergister in Deurne! 

Vragen aan EnergyPort Peelland 
 
EnergyPort Peelland zegt ernaar te streven om 
Deurne en omgeving volledig ‘energieneutraal’ te 
maken door het opwekken van groene energie. 
Stopdestank wil weten of er werkelijk sprake is van 
groene energie.  
 
Mestvergister? 
Zon, wind en water leveren duurzame energie. 
EnergyPort Peelland stimuleert het opwekken van 
energie door middel van zonnepanelen. Een 
voortreffelijk initiatief. Maar de schrik slaat ons om 
het hart als we lezen dat ook biobased energie zal 
worden opgewekt. De term ‘biobased’ omvat ook de 
vergisting van bijvoorbeeld mest en slachtafval (bron: 

ministerie van landbouw). Het bestuur van EnergyPort Peelland zegt te streven naar een bio 
massacentrale in de regio. Wij vragen ons af of EnergyPort Peelland ons onder het mom van groene 
energie wil opzadelen met een mestvergister! 
 
Hoezo groene energie? 
Volgens haar website is EnergyPort Peelland partner van Greenchoice. Even googlen en jawel…. ook 
varkensbedrijf Houbenstyen in Venray is partner van Greenchoise en levert energie in onze regio. De 
zogenaamde groene energie komt uit de mestvergister in Heide (Venray). 
 
Burgers onvolledig geïnformeerd 
EnergyPort Peelland vraagt de inwoners van Deurne zich aan te sluiten bij de 
coöperatie die nu honderd leden telt. Op de website spreekt EnergyPort 
Peelland nergens over vergisting van mest en slachtafval; ze gebruikt de term 
‘biobased energie’. Weten burgers dat daar ook mestvergisting bij hoort? Of 
worden ze straks ‘verrast’ door een aanvraag voor de bouw van een 
mestvergister? Al dan niet met de mogelijkheid om daar beroep tegen aan te 
tekenen. (Er gaan geruchten dat er een wet in de maak is die beroep of 
bezwaar tegen de bouw van mestfabrieken onmogelijk maakt.) Met onze brief 
willen we voorkomen dat EnergyPort Peelland informatie onder de pet houdt.  
 
Groene energie 
Laten we duidelijk zijn: groene energie wordt opgewekt door zon, wind en water. Groene energie is 
duurzaam; groene energie belast het milieu niet en is oneindig voorradig. Energie uit mest, 
slachtafval en biomassa is niet groen. Vergisten van mest en slachtafval is ‘ecologische waanzin’, 
aldus professor Lucas Reijnders (Deurne, 4 november 2013).  
 

Uiteraard verzet Stopdestank zich 
tegen de bouw van een mestvergister in Deurne 

 
De brief aan EnergiePort Peelland staat op bladzijde 5 en 6  

van deze ledenbrief 
  



4 

 

Brabantse Milieufederatie organiseert cursusavonden in DEURNE 

 
Op 22 mei en 10 juni organiseert de Brabantse 
Milieufederatie (BMF) cursusavonden in 
Deurne. Onderwerp: aanpak van overbelaste 
veegebieden in Brabant. De avonden zijn 

bedoeld voor groepen die bij de BMF zijn aangesloten, voor andere groepen die actief zijn op dit 
gebied, voor geïnteresseerde burgers en voor gemeenteraadsleden.  
 
Deelname gratis voor leden van Stopdestank 
Voor gemeenteraadsleden en mensen die vanwege hun beroep betrokken zijn bij de aanpak van 
overbelaste gebieden kost deelname 12,50 euro. Geïnteresseerde burgers betalen 10 euro. Voor 
leden van groepen die aangesloten zijn bij de BMF is deelname gratis. Vereniging Stopdestank is lid 
van de Brabantse Milieufederatie. Leden van Stopdestank hebben daarom gratis toegang. 
 
Programma en de aanmeldingsprocedure 

Binnenkort maakt de Brabantse Milieufederatie het programma bekend en ook de 
plaats in Deurne waar de bijeenkomsten plaats vinden. Zodra we bericht ontvangen, 
zullen we het aan u doorgeven. Schrijf de data alvast in uw agenda. 
 

 
Symposium wil oplossingen dichterbij brengen 

Landelijk symposium ‘Luchtkwaliteit en intensieve veehouderij’ 
16 juni in Den Bosch 

  
 Op 16 juni organiseert stichting ‘Schone Lucht voor Iedereen’ met medewerking van de provincie 
Brabant een nationaal symposium over ‘Luchtkwaliteit en Intensieve Veehouderij’.  

  
Informatie en debat 
Er is veel ruimte voor vragen en voor debat. Sprekers zijn onder andere Yves 
de Boer, gedeputeerde van Brabant, Mariet Paes, directeur van de 
Provinciale Raad Gezondheid en onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
en Wageningen. Wethouders die erin slaagden om ondernemers en 
omwonenden op één lijn te krijgen, vertellen over hun aanpak.  Er staat ook 
een Deurnese wethouder op het programma. (We weten niet wie.) 
Studenten en startende ondernemers presenteren vernieuwende ideeën en 
politici voeren een debat met milieuorganisaties en brancheorganisaties 

over de reslutaten van dit symposium.  
 
Gratis toegankelijk 
Het symposium vindt plaats op maandag 16 juni in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch en begint 
om 13.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden via www.schoneluchtvooriedereen.nl 
 

  

http://www.schoneluchtvooriedereen.nl/
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Stopdestank Deurne 

Stopdestank@gmail.com 

EnergiePort Peelland 
Postbus 330 
5750 AH Deurne 
 
Deurne, 8 mei 2014 
 
Betreft: uitsluiten mestverwerking 
 
Geacht bestuur, 
 
De plannen van EnergiePort Peelland voor de inrichting van een energiepark nemen vastere vormen 
aan. Op http://www.agro-chemie.nl/nieuws/plannen-voor-biobased-economy-park-in-deurne/ lezen 
we dat uw secretaris, de heer Gijsbers, verwacht dat er voor half juni 2014 een concreet (concreter) 
plan gepresenteerd zal worden.  
 
Uiteraard zijn wij zeer verheugd dat in Deurne gewerkt wordt aan het opwekken  van duurzame 
energie.  Wat ons echter zorgen baart is de vrees dat u onder ‘duurzame energie’ ook energie 
verstaat die opgewekt wordt middels vergisting / verwerking van mest. 
 
In het najaar van 2013 dacht Stopdestank aanwijzingen te hebben dat er plannen bestonden voor het 
oprichten van een vergistingsinstallatie op industrieterrein De Kranenmortel waarbij ook sprake was 
van mestvergisting. We concludeerden dat uit een rapport van de Wetenschapswinkel Wageningen. 
(‘Productie van duurzame energie uit mest en andere biomassa’. Opties en combinaties van vergisten 
in de regio Helmond. Januari 2013). In het Eindhovens Dagblad van 7 november 2103 liet uw 
voorzitter, de heer Bots, weten dat hij de suggestie dat er een mestvergister bij de milieustraat zou 
komen met kracht wilde 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’, aldus de heer Bots. 
 
Op de website van EnergyPort Peelland lezen we onder andere: ‘Groene stroom is energie die wordt 
opgewekt uit natuurlijke bronnen  zoals wind, zon en biomassa. Groen gas is gas dat is vervaardigd 
uit mest en landbouwafval’. 
 
Op 16 oktober 2013 was uw secretaris te gast in het Ondernemerscafé Deurne. Daar verklaarde hij: 
‘deze omgeving bezit veel natuurlijke bronnen die gebruikt kunnen worden om energie op te 
wekken. Denk hierbij aan vetten, mest, zon, wind, biomassa (gft-afval)’. 
 
Op http://bioenergy-nw.eu/centre/samenwerkingsverband-regio-eindhoven/ staat:           
‘In samenwerking met de Universiteit van Wageningen is door Energyport Peelland een korte studie 
uitgevoerd  om de technische haalbaarheid en perspectieven voor de productie van ureum uit 
dierlijke mest in beeld te brengen. (………) Over de financiële haalbaarheid wordt geconcludeerd dat 
de productie van ureum onderdeel moet worden van een totaalconcept van mestverwerking waarbij 
de verschillende fracties uit de mest worden opgewaardeerd tot biobased grondstof en energie. 
U vraagt de inwoners van Deurne zich aan te sluiten bij EnergyPort Peelland. We gaan er van uit dat u 
hecht aan heldere communicatie. In uw publicaties is nergens sprake van mestvergisting / 
mestverwerking; u gebruikt de term ‘bio-based energy’. Wij vrezen dat veel inwoners van Deurne er 
zich niet van bewust zijn dat ‘bio-based energy’ ook mestverwerking / -vergisting kan inhouden.  

mailto:Stopdestank@gmail.com
http://www.agro-chemie.nl/nieuws/plannen-voor-biobased-economy-park-in-deurne/
http://bioenergy-nw.eu/centre/samenwerkingsverband-regio-eindhoven/
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Daarom vragen wij u vriendelijk doch dringend te verklaren dat EnergyPort Peelland het verwerken / 
vergisten van mest, slachtafval en ander dierlijk afval uitsluit. 
 
We zullen middels onze ledenbrief bekend maken dat we u deze vraag gesteld hebben en we zullen 
ook uw antwoord publiceren. 
 
We hopen op een spoedige reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Vereniging Stopdestank Deurne, 
 

Maria Berkers (vz) 
 

 

Wist u dat……. 
 

 
 
op de website van Mens- Dier en Peel een schat aan informatie staat? Mens, Dier en Peel is een 
koepel van milieugroeperingen in de Peel waarvan ook Stopdestank lid is. Surf voor acties en 
achtergrondinformatie naar www.knakdeworst.nl 
 

 

Zet uw kwaliteiten in 
 

Er is veel werk aan de winkel.  
Het bestuur hoopt dat leden af en toe bij willen springen.  

 
Laat ons weten wat u voor de vereniging kunt betekenen. 

Meldt u op stopdestank@gmail.com 
 

 

Word lid voor 5 of 10 euro per jaar 
 

Op 1 januari 2014 hadden we 128 betalende leden. Wilt u ons steunen, word dan lid. 
Onze inkomsten bestaan voor het belangrijkste deel uit contributies. Met dat geld 
organiseren we informatieavonden en acties en houden we de vereniging in stand.  
 

Lidmaatschap € 10,-- per jaar; jeugd- en gezinsleden € 5,-- 
Rekeningnummer:  NL46TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne  

 
Aanmelden: stopdestank@gmail.com 

 

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

