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juli 2014 
 

 
Burgers in overbelaste buurten kunnen zich melden  bij het urgentieteam 

Heel Deurne overbelast gebied 
 
De gemeente Deurne gaat op verzoek van de provincie zoge-
naamde ‘urgentiegebieden’ aanwijzen. Dit zijn gebieden waar de 
kwaliteit van de woon- of leefomgeving onder de maat is als ge-
volg van aanwezige veehouderijen. De provincie adviseert ge-
meenten om kleine gebiedjes aan te wijzen. Voor die gebieden 
zouden verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Stopdestank 
stelt zich op het standpunt dat heel Deurne overbelast gebied is; 
de leefbaarheid en het milieu in de hele gemeente staan onder 
druk door de intensieve veehouderij. 
 
Heel Deurne overbelast gebied 
Stopdestank vindt dat de leefbaarheid in heel Deurne zwaar onder druk staat als gevolg van de grote 
concentratie van intensieve veehouderijen. De vereniging zal daarom de hele gemeente aanmelden 
als overbelast gebied. We hebben het college van B&W gevraagd om een openbare bijeenkomst te 
houden om uit te leggen welke procedure het gemeentebestuur wil volgen bij het aanwijzen van de 
zogeheten urgentiegebieden en om de vragen van burgers te beantwoorden. Daar is het college 
vooralsnog niet op in gegaan. Op dinsdag 8 juli as. staat het definitieve Plan van aanpak voor urgen-
tiegebieden met procedure op de agenda van de Raadscommissie Ruimte en Economie. Plaats en 
tijd: gemeentehuis om 20.00u. Het plan van aanpak kunt u vinden op de website van de gemeente bij 
de commissiestukken en op onze website -  www.stopdestank.nl 
 

 
foto: Jan Bogaerts 

 
Snelheid geboden! 
Stopdestank vindt dat de gemeente te weinig moeite doet om haar inwoners (groepen buurtbewo-
ners maar ook individuele burgers) erop te wijzen dat ze zich kunnen melden bij het urgentieteam. 
Snelheid is geboden want uiterlijk in september stelt de gemeenteraad de urgentiegebieden vast. 
Kijk op de volgende bladzijde hoe u zich aan kunt melden. 

http://www.stopdestank.nl/
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Aanmelden 
Wilt u zich samen met buurtbewoners of als individuele burger aanmelden bij het ur-
gentieteam, stuur dan een e-mailbericht naar Geert Verstegen, medewerker van de 
Brabantse Milieufederatie (BMF) en lid van het urgentieteam.  
Geert.Verstegen@brabantsemilieufederatie.nl    Ter attentie van het Urgentieteam. 
Ondersteuning nodig: mail dan uw vraag naar stopdestank@gmail.com 

 
Kopietje naar Stopdestank 
Als u een e-mailbericht stuurt naar Geert Verstegen, stuur dan een kopietje naar Stopdestank. We 
blijven graag op de hoogte. 
 

Wilt u zich aanmelden? 

Doe het nu! Voor het te laat is! 
 
 

Burgers en volksvertegenwoordigers toegang tot persconferentie geweigerd 

Stopdestank: openbare informatieavond over stinkend grondwater 
 

Afgelopen najaar werd een kind ziek van opgepompt grondwater in het Zandbos. Burgemeester en 
Wethouders lieten weten dat rotte eierenlucht hoort bij de Peel en het gevolg is van natuurlijke 
processen. Naar aanleiding van kritische vragen van Stichting Mens, Dier en Peel gaven de provin-
cie Brabant en de gemeente Deurne drie experts opdracht om de zaak te onderzoeken. Zij kwamen 
in juni jl. met het rapport: ‘Zwavel, zware metalen en grondwater in Deurne’. De gemeente, de 
provincie en het Waterschap deden een persbericht uit.  
 
Ophoepelen 
Op 17 mei jl. presenteerde het College het onderzoeksrapport in een ‘besloten gesprek’ aan de pers. 
De ouders van het betreffende kind, een Statenlid van de provincie Brabant en bestuursleden van 
vereniging Stopdestank mochten het gemeentehuis niet in; hen werd vriendelijk doch dringend ver-
zocht om op te hoepelen. Later bleek dat ook raadsleden van de gemeente Deurne te horen hadden 
gekregen dat zij niet welkom waren op de persconferentie!!!  

Van waar die geheimzinnigheid? 
 
 

Onderzoeksrapport roept veel vragen op 
Het onderzoeksrapport stelt ons allerminst gerust. Stichting 
Mens, Dier en Peel stelde Waterschap Aa en Maas een groot 
aantal schriftelijke vragen. De voorzitter van deze stichting 
zegt dat er in de Brabantse bodem een tijdbom tikt als erfe-
nis van jarenlang mest dumpen. Mevrouw Antoinette Knoet 
(Statenlid PvdA) stelde vragen aan Gedeputeerde Staten. 
Volgens professor dr. Lucas Reijnders is het heel goed moge-
lijk dat het probleem van rotte eierenlucht ook opduikt op 
andere plaatsen in Brabant waar sprake is van ernstige 
overbemesting.  

 
Stopdestank wil openbare informatieavond 
Water is van ons allemaal. Schoon water is van fundamenteel belang voor de volksgezondheid en 
voor het milieu. Daarom heeft Stopdestank Burgemeester en Wethouders gevraagd om dit najaar 
een openbare avond te organiseren waarop het College de bevindingen van de onderzoekers toe-
licht, vragen van inwoners beantwoordt en de perspectieven voor de toekomst in beeld brengt. 

mailto:Geert.Verstegen@brabantsemilieufederatie.nl
mailto:stopdestank@gmail.com
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Peelregio heeft mestoverschot van 6 miljoen ton per jaar 

Blauwalg door teveel fosfaten 
 

 
 

Vorige week stond in het Eindhovens Dagblad: ‘Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen aange-
troffen in de Peellandvijver in Deurne. Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken 
bij mens en dier. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met water van deze vijver te 
vermijden. De gemeente plaatst waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situa-
tie in de gaten’. 
 
2,4 miljoen ton mest illegaal geloosd 
Blauwalg is het gevolg van teveel fosfaten in het water. De intensieve veehouderij in de Peelregio 
heeft een mestoverschot van 6 miljoen ton per jaar. Die mest moet buiten de Peelregio worden afge-
zet. Maar dat gebeurt lang niet altijd; 40% van het mestoverschot wordt illegaal gedumpt; dat is elk 
jaar 2,4 miljoen ton. Mest bevat veel fosfaat. Dat komt in het grondwater terecht en spoelt uit in het 
oppervlaktewater. Met alle kwalijke gevolgen van dien, waaronder het ontstaan van blauwalg.  
 
Kinderen, vissers en honden 
Een specialist van waterbeheer deed een opmerkelijke ‘ontdekking’: naast rioollozingen en water-
loopjes zijn het vooral kinderen, vissers en honden die verantwoordelijk zijn voor groei van blauwalg! 
Immers, kinderen voeren eendjes, vissers gooien voer in het water om vissen te lokken en honden 
poepen langs de waterkant. Daardoor komt er teveel fosfaat in het water terecht, het water wordt te 
voedselrijk en er ontstaat blauwalg. Het ligt dus niet aan het mestoverschot en het illegaal dumpen 
van mest…. Het ligt aan de kinderen en de honden!  
 

Hoe lang laten burgers zich nog voor de gek houden? 
 

 

En dan is er nog dit….. 
 
Ons is ter oren gekomen dat niet alleen in het Zandbos opge-
pompt grondwater naar rotte eieren stinkt maar dat dit ook 
het geval is in de volkstuintjes aan de Pastoor Jacobsstraat en 
bij de Ossenbeemd. 
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Omwonenden Swipigs worden gehoord door Raad van State 
 
Omwonenden van varkensbedrijf Swipigs aan de Hoogdonk 6 in Liessel spanden bij de Raad van 
State een proces aan tegen uitbreiding van het bedrijf met 4000 vleesvarkens. Op 25 juni jl. werd 
de zaak in Den Haag behandeld. De Staatsraad vond de zaak te ingewikkeld voor een snelle 
beslissing en wil alles eerst grondig onderzoeken. Op 23 september as. worden de buurtbewoners 
gehoord. 
 
Bestemmingsplan geschorst 
Al vanaf 2010 voeren omwonenden actie om uitbreiding van het bedrijf te voorkomen. Tot nu toe 
kregen ze geen gehoor bij de gemeente. Integendeel: de gemeente besloot het bestemmingsplan 
Hoogdonk 6 (bouwblok) zodanig aan te passen, dat Swipigs een nieuwe stal voor 4000 varkens kan 
bouwen. De Staatsraad schorste het bestemmingsplan Hoogdonkseweg 6;  Swipigs kan voorlopig niet 
bouwen.  
 

 
 
Stopdestank 
De buurtbewoners voeren al jaren actie. Stopdestank steunt hen. In juni 2013 bracht de vereniging 
een extra ledenbrief uit over de zaak ‘Swipigs’ om de actie van de buurtbewoners meer bekendheid 
te geven. http://bit.ly/TDCEAZ  Ook schreef de vereniging brieven aan de gemeenteraad en aan 
Gedeputeerde Staten en ze is een van de procesvoerende partijen bij de Raad van State. 

 
 

Stopdestank wenst de buurtbewoners van de Hoogdonkseweg 
veel succes! 

 

http://bit.ly/TDCEAZ
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Burgers schrijven 
 

Mestlucht in de Walsberg 
 

Gistermorgen 12 juni, rond de klok van 11, maakte ik met mijn zieke buurvrouw 
een ommetje in de Walsberg. We genoten van het weer, het groen, de bloemen 
en het vogelgezang totdat we in een stinkende en ziekmakende mestlucht 
kwamen bij de Suezlaan. Slecht voor zowel zieke als gezonde longen. 
Diezelfde dag rond de klok van 14 arriveerde die mestlucht in onze tuin. Voort-
durend worden we in de Walsberg belast met mestlucht.  
Gemeente Bestuur: blijft mest de toekomst in Deurne?? Of vormen de inwo-
ners de toekomst van Deurne? 
(inwoner van Walsberg) 
 

 

Deskundigen onbetrouwbaar 
 

De deskundigen van de bio-industrie zijn even onbetrouwbaar als de deskundigen van de NAM die 
eerder verzekerden dat door het winnen van aardgas in Groningen geen aardbevingen zouden ont-
staan. 

 
landschappelijke inpassing 

1.      Berekeningen van de geuroverlast voor omwonenden zijn niet te vertrouwen. 
2.      De veel geprezen landschappelijke inpassing met bomen stelt de eerste 30 jaar niets voor. 
3.      Mest uit de bio-industrie is ongezond en doodt het natuurlijk bodemleven. 
4.      Reductie van ammoniak blijkt in de praktijk niets voor te stellen.  
(inwoner van Liessel) 
 

 

BAHBAHBAH 
 

Hierbij meld ik u dat het momenteel weer heeeeel erg stinkt naar kippenlucht. Al het hele weekend 
raak. Gewoon de hele dag. Je kunt niet met ramen open slapen en/of was buiten hangen. 

 Dan nog de nodige varkenstransporten door de straat. Achter in de 
tuin ruik je het nog als er een wagen voorbij is gekomen. Zo dus een 
aantal keren per uur per dag. Je wordt er onpasselijk van en de geur 
blijft hangen. 
 BAHBAHBAH EN LIJKT ME ERG ONGEZOND. 
 
Dan nog de nodige chemicaliën die over het aardappelveld, dat aan 
onze tuin grenst, gespoten worden en u begrijpt hoe prettig het 
wonen is in het centrum van Neerkant. 
(inwoner van Neerkant) 
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Overheid wil bouw mestvergister zonder milieuvergunning toestaan 
 
De rijksoverheid wil agrarische bedrijven toestemming geven om zonder milieuvergunning 
mestvergisters te bouwen voor het vergisten van eigen mest tot een maximum van 25.000 kuub 
mest per jaar. De regeling moet ingaan op 1 juli 2015. 
 

Vragen aan Gedeputeerde Staten 
Provinciale Statenlid mw. Antoinette Knoet 
(PvdA) heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde 
Staten van Brabant. Zij vindt dat de regeling in 
strijd is met ‘zorgvuldige veehouderij’ en vraagt 
GS bezwaar te maken in Den Haag. Bovendien 
vindt ze een maximum van 25.000 ton per jaar 
veel te veel en wil ze garanties dat agrariërs 
geen mest van andere bedrijven gaan 
vergisten.  
 
Ecologische waanzin 
Professor dr. Lucas Reijnders 

was afgelopen najaar op een openbare bijeenkomst van Stopdestank. Hij noemde 
mestvergisting ‘ecologische waanzin’. Mestvergisting lost de problemen niet op. 
Integendeel. Het zet de deur open naar nog meer beesten.  
 

Er is maar één oplossing voor het mestprobleem:  

MINDER BEESTEN  
Daar blijft Stopdestank zich voor inzetten. 

 

 

Interessante websites 
 

 

 
  www.stopdestank.nl 
 
 
 

 
  
 

 www.knakdeworst.nl 
 

 
 
 

 
 

  www.duurzaamdeurne.net 

  

http://www.stopdestank.nl/
http://www.knakdeworst.nl/
http://www.duurzaamdeurne.net/
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Vier jaar Stopdestank 
 

Deze zomer is het vier jaar geleden dat 12 mensen op een 
avond bij elkaar kwamen in Grand Café Beekman en Beekman 
op de Markt in Deurne. Ze kenden elkaar niet. Ze zochten el-
kaar op naar aanleiding van een ingezonden stukje in het 
Weekblad voor Deurne. De twaalf waren het heel snel eens: 
‘de stankoverlast door de veehouderij loopt de spuigaten uit 
en klagen bij de gemeente helpt niet’. Aan het einde van de 
avond was er een Werkgroep Stop de Stank, een conceptbrief 
aan de Raad tegen verhoging van de stanknorm en geld voor 
een advertentie in het Weekblad voor Deurne. Op 17 januari 
2011 werd Vereniging Stop de Stank Deurne opgericht en werd het eerste bestuur gekozen. Nu 
heeft de vereniging 137 betalende leden en ontvangen 280 mensen onze maandelijkse ledenbrief. 
 

Vereniging voor de bescherming van leefbaarheid, 
volksgezondheid en milieu  
Aanvankelijk protesteerde de vereniging alleen tegen 
stankoverlast. Maar al snel werd duidelijk dat de pro-
blematiek veel breder is: stank, ziektes, problemen met 
lucht en water, verkeersoverlast, overbemesting, resis-
tente bacteriën, verstening van het buitengebied. De 
vereniging heet nog steeds Stopdestank maar heeft als 
ondertitel: Vereniging voor de bescherming van leef-
baarheid, volksgezondheid en milieu. De strategie is 
niet veranderd: Stopdestank informeert burgers en 
richt zich tot volksvertegenwoordigers. We willen het 
beleid en de regelgeving veranderen. 

 

 

Word lid voor 5 of 10 euro per jaar 
 

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 

 

 

 
Het bestuur van Stopdestank 

 

wenst u een zonnige vakantie! 
 

mailto:stopdestank@gmail.com

