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Stopdestank organiseert informatieavond over oorzaken en gevolgen vervuild grondwater

Wat is er met ons grondwater aan de hand?
Afgelopen najaar werd een kind ziek van opgepompt grondwater. Op aandringen van de ouders en
van Stichting Mens, Dier en Peel lieten de gemeente Deurne en de provincie Brabant onderzoek
doen naar de kwaliteit van het grondwater. Daarna trok de gemeente de conclusie dat er geen
gevaar is voor de volksgezondheid. De rotte eierenlucht hoort bij de Peel en is het gevolg van
natuurlijke processen, aldus de gemeente. Verder zou de uitstoot van kolencentrales in het
Ruhrgebied in de jaren 50 tot en met 70 van vorige eeuw oorzaak zijn.
College: geen aanleiding voor openbare informatiebijeenkomst
Op 15 mei jl. hield het college een persconferentie over de resultaten van het
onderzoek. De voorzitter van Stopdestank en een lid van de PvdA-fractie in
Provinciale Staten werd de toegang tot de persconferentie geweigerd. Ook
gemeenteraadsleden en de ouders van het betreffende kind kregen te horen dat ze
niet welkom waren. Op 17 juni jl. vroegen we het college om een openbare
informatieavond te beleggen voor alle inwoners. Op 12 september jl. antwoordde de
burgemeester dat de gemeente alle beschikbare informatie heeft gepubliceerd en geen signalen
heeft ontvangen waaruit blijkt dat er sprake is van onrust of dat er behoefte is aan meer informatie.

Deskundigen slaan alarm
Diverse deskundigen zetten vraagtekens bij de conclusies van de gemeente.
Volgens hen ontstaan er gifstoffen in het grondwater omdat pyriet (mineraal)
wat in de bodem zit, door overbemesting wordt afgebroken. Het bestuur van
Stopdestank organiseert daarom dit najaar een openbare bijeenkomst met
deskundigen en politici. Er is ruimte voor vragen van inwoners en voor debat.
pyriet

Stopdestank organiseert dit najaar
openbare informatiebijeenkomst over oorzaken en gevolgen
van vervuild grondwater in Deurne.
Programma, tijd en plaats worden binnenkort bekend gemaakt.
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Eerste bijeenkomst urgentieteam Deurne druk bezocht
Op 27 augustus jl. waren ongeveer 50 inwoners van Deurne aanwezig op de bijeenkomst die het
urgentieteam Deurne organiseerde voor mensen die zich daarvoor hadden aangemeld.
Urgentiegebieden
Urgentiegebieden zijn gebieden waar de
overlast door intensieve veehouderij voor
omwonenden groot is. Met behulp van het
urgentieteam van de provincie wil de
gemeente de overlast op enkele van deze
plekken verminderen. Het urgentieteam wil
daarvoor gesprekken (dialoog) organiseren
tussen de gemeente en de betreffende
boeren en burgers.
Wantrouwen
Op de bijeenkomst van 27 augustus jl. werd
duidelijk dat de aanwezigen geen
vertrouwen hebben in het gemeentebestuur
van Deurne. Ze vinden dat de gemeente de
verzoeken van burgers niet serieus neemt en dat er is sprake van een totaal gebrek aan openheid als
het gaat om intensieve veehouderij; de ‘veelobby’ (ZLTO,veevoederbedrijven, banken, transportbedrijven, adviesbedrijven) hebben veel te veel invloed op de besluitvorming.
Gesprekken op voorwaarde
Volgens de aanwezigen moet de gemeente volksgezondheid als
belangrijkste uitgangspunt nemen bij het beoordelen van
vergunningaanvragen. Ze zijn bereid mee te praten over de aanpak
in een urgentiegebied als de gemeente voldoet aan een aantal
voorwaarden: gedurende het hele proces mag het aantal dieren niet
toenemen; de gemeente moet absolute openheid en transparatie garanderen; burgers moeten
volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartners zijn en alle informatie moet voor alle inwoners
eenvoudig toegankelijk zijn.
Stopdestank: heel Deurne overbelast gebied
Stopdestank staat op het standpunt dat heel Deurne (de hele Peelregio)
overbelast gebied is. Daarom nemen we als vereniging niet deel aan
gesprekken met het urgentieteam over postzegelplannen. We willen
minder beesten en verandering van wet- en regelgeving. Daarom
informeren en adviseren we burgers, we organiseren acties en activiteiten
en we spreken volksvertegenwoordigers aan; op de eerste plaats de
gemeenteraad van Deurne maar ook Provinciale Staten, de Tweede Kamer
en als het nodig is, het Europarlement. We roepen onze leden op om op
persoonlijke titel contact op te nemen met het urgentieteam als ze mee
willen praten over oplossingen in hun eigen buurt.
In bijlage 1 vindt u de tekst van de brief die het urgentieteam stuurde aan onder meer het
gemeentebestuur van Deurne.
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Opmerkingen van enkele van onze leden

Urgentieteam in gesprek met burgers op 27 augustus 2014
Opvallend
-er is weinig tot geen vertrouwen in de gemeente Deurne
-harde taal als het gaat over het gemeentebestuur: ‘corrupte bende’, ‘vee lobby’, ‘belangenverstrengeling’,
‘burgers kunnen stikken’, etc.
-op de vraag of het urgentieteam macht heeft, komt een ontwijkend antwoord
-‘netwerk’ is het toverwoord
Driewegoverleg duidelijk uit balans
-gemeente is goed geïnformeerd
-boeren zijn goed geïnformeerd en goed georganiseerd
-burgers zijn niet of onvoldoende geïnformeerd en niet georganiseerd
Burgers willen juridische ondersteuning
Het idee van een van de aanwezigen dat burgers op kosten van de provincie juristen en adviseurs moeten
kunnen raadplegen, werd goed ontvangen.
Stop op vergunningen en op aantal dieren
Het urgentieteam wil op beleidsniveau met gemeente, boerenorganisatie en burgers aan tafel. Burgers
verbinden daar voorwaarden aan. Ze gaan alleen met de gemeente aan tafel als het uitgeven van vergunningen
stopt en het aantal dieren tijdens het urgentieberaad niet stijgt.
Belevingsonderzoek
Er zal in het buitengebied van Deurne een belevingsonderzoek worden gehouden.
Publicatie aanpak urgentiegebieden
Het urgentie team heeft toegezegd een artikel op te stellen over voorwaarden voor deelname van burgers aan
het overleg en dit te publiceren in het weekblad voor Deurne.
Oplossing op buurtniveau
In de tweede overlegstructuur zitten boeren, omwonenden en gemeente aan tafel om op buurtniveau naar
oplossingen te zoeken.
Op gevoel zeg ik:
Dit zal door omwonenden worden aangegrepen om persoonlijke problemen op te lossen. Dat zal dan
waarschijnlijk als efficiënt functioneren van het urgentieteam, de gemeente en de boeren worden betiteld.
Maar het probleem blijft of wordt verplaatst.
(Mijn buren zullen hier voor kiezen. Ik ook om daarna voor het beleid te gaan.)
Persoonlijk gevoel:
-het is een hele kluif
-de gemeente staat niet te trappelen
-het urgentieteam heeft geen macht
-het wordt een moeizaam proces
-het lijkt op propaganda: per gemeente een paar gebieden oplossen

Melden bij het urgentieteam
Ondervindt u overlast van intensieve veehouderijen
en wilt u in contact komen met het urgentieteam,
stuur dan een e-mail naar
Geert.Verstegen@brabantsemilieufederatie.nl
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Bio-industrie in Peelregio produceert jaarlijks 8,5 miljoen ton mest
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) produceert de intensieve veehouderij in de
Peelregio 8,5 miljoen ton mest per jaar. Maar 30% daarvan mag in de Peelregio worden
uitgereden. De rest (ongeveer 6 miljoen ton) is overschot en moet worden afgevoerd. Omgerekend
is dat een colonne tankwagens van Den Haag naar Sevilla (Spanje) en weer terug naar Den Haag.
40 % illegaal verhandeld en gedumpt
Veel van het mestoverschot wordt niet afgevoerd maar illegaal verhandeld en gedumpt. Ieder jaar
verdwijnt in de Peelregio 3,4 miljoen ton mest illegaal in het milieu. Ook ZLTO erkent dat 40% van het
mestoverschot ‘zwart wordt verwerkt’. Boetes (ruim 2 miljard euro) zijn nooit geïnd door de
daarvoor aangewezen instanties.

Mestfabrieken geen oplossing
Als alle mestoverschot verwerkt zou moeten worden in mestfabrieken, zouden er in de Peelregio
ongeveer 50 fabrieken nodig zijn met elk een capaciteit van 100.000 ton mest. Afgezien van de
ellende voor de bevolking (stank, verkeersoverlast, en risico’s voor de volksgezondheid): lossen
mestfabrieken het probleem niet op. Heel West Europa heeft een stikstofoverschot. Waar moeten
die mestkorrels naar toe? Bovendien kost het leveren van mest aan mestfabrieken de ondernemers
geld. Dumpen of illegaal verhandelen is goedkoper. Boetes worden toch niet geïnd!
Minder beesten
Er is maar één oplossing voor mestoverschot: minder beesten! In het belang van volksgezondheid,
leefbaarheid en milieu. En zeker ook in het belang van onze kinderen en kleinkinderen!
Bron: www.knakdeworst.nl

Ook dat nog…….
Uit een recent rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er 62 miljoen euro
subsidie voor mestvergisters wordt uitgegeven. In 30 procent van de gevallen blijkt
sprake te zijn van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Er vindt bijmenging van
afval plaats, vaak afval waar allerlei schadelijke stoffen in zitten. Dat mestvergisters een
bijdrage leveren aan het produceren van duurzame energie is een fabel. De energie komt
uit de stoffen die aan de mest worden toegevoegd; nauwelijks uit de mest zelf.
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‘Alle kansen en mogelijkheden in beeld krijgen’

EnergiePort Peelland sluit mestverwerking niet uit
Deurne duurzaam energieneutraal in 2050; dat is het streven van
EnergiePort Peelland. We schreven het bestuur van EPP een brief
waarin we hen vroegen om het opwekken van energie uit mest,
slachtafval en ander dierlijk afval uit te sluiten. (zie ledenbrief 33, mei
2014)
Antwoord EnergiePort Peelland
In antwoord op onze brief schrijft het bestuur van EnergiePort Peelland
onder andere: ‘We laten ons op dit moment niet beperken door
uitspraken te doen waar u om vraagt. De uitspraken waar u om vraagt
hebben immers een heel andere achterliggende doelstelling (minder dieren) dan onze doelstelling
(duurzaam energieneutraal worden in 2050). Het is ons inziens niet juist om deze twee doelstellingen
aan elkaar te koppelen. Wij promoten niet de productie van (meer) mest maar wanneer mest een
positieve bijdrage levert aan de productie van groene energie en daarmee aan onze doelstelling,
nemen wij een dergelijke optie mee in onze afwegingen en wijzen wij een dergelijke toepassing niet
op voorhand af. Dit geldt evenzeer voor andere reststromen/afvalstromen’.
(De brief van EnergiePort Peelland staat op onze website www.stopdestank.nl.)
Gesprek
We hebben het bestuur van EnergiePort Peelland uitgenodigd voor een gesprek.

Gemeente Deurne:

‘Alleen leden van Stopdestank klagen over stank’
Onderstaand berichtje stuurden inwoners van Deurne naar het
urgentieteam. Blijkbaar neemt de gemeente alleen de klachten serieus van
mensen die GEEN lid zijn van Stopdestank.

Geacht urgentieteam,
Wij wonen in Vlier Noord en vanochtend om half acht werden we weer geconfronteerd met
vreselijke stank van vermoedelijk varkenslucht evenals gisterenochtend om plm. 8.15 uur. In het
verleden hebben wij de gemeente Deurne hierover vaak gebeld maar kregen dan de mededeling dat
“alleen de mensen van Stopdestank hierover bellen”. We waren zeer teleurgesteld over deze reactie
wat tot gevolg heeft gehad dat we minder meldingen hebben doorgegeven.

PvdA stelt vragen aan Gedeputeerde Staten
Onlangs stelde Antoinette Knoet, lid van Provinciale Staten van Brabant voor de
PvdA, vervolgvragen aan Gedeputeerde Staten over het vrijkomen van
watersulfidegas bij het oppompen van grondwater in Deurne. De vragen kunt u lezen
in bijlage 2 bij deze ledenbrief.
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Onze leden schrijven 1

Sybilla Keitel
Heren/Dames,
Ik fietste tussen maisvelden en wist niet hoe snel ik daar weg moest komen. De stank van de verdelgingsmiddelen was extreem sterk. Er wordt zeer vaak gesproeid. Waarschijnlijk tot de mais zo hoog is dat er geen
licht de grond meer kan bereiken en onkruid nog minimaal kans heeft.
Als je de sites van de sproeimiddelenbedrijven en van de agroservice bedrijven ziet, dan bevatten die
sproeimiddelen een mix om alle lastige andere planten in de velden te vernietigen. De intensieve veehouderij
heeft steeds meer mais nodig en de boeren proberen dus de opbrengst van de maisvelden steeds verder op te
voeren. Daarvoor moet dus blijkbaar steeds vaker worden gesproeid met verdelgingsmiddelen. Ik heb niet
kunnen achterhalen hoe vaak ieder veld wordt gesproeid, maar als je dezelfde velden binnen enkele weken
meermaals behandeld ziet worden dan lijkt het mij waarschijnlijk dat er veel meer dan vroeger wordt
gespoten.
De wind voert stoffen ook buiten de velden. Dat betekent dat de weggebruikers en omwonenden steeds vaker
in contact komen met die stoffen. Door de regen zal ook het grondwater zijn belast.
Het verbaast mij dat de media over dit thema nauwelijks iets berichten.
De stank/fijn stof/resistente bacteriën vormen een groot
gezondheidsrisico, maar ook de intensieve toepassing van
verdelgingsmiddelen moet goed in kaart worden gebracht. Vaak
is een mengeling van schadelijke stoffen de oorzaak van
gezondheidsproblemen. Bij verdelgingsmiddelen denk ik dan
aan niet correcte werking van de schildklier. Dit is een groot
probleem in de Zuid-Amerikaanse regio's waar vliegtuigen
de velden sproeien en mensen in dorpjes daarvan de dupe zijn.
Waar is het gezond verstand van de boerenstand gebleven. Is de
zelfreflectie verdwenen? Is alles toegestaan om een agrarisch
bedrijf te laten voortbestaan?
Regelmatig komt de gedachte of het niet beter is om te verhuizen. Als bewoner van Deurne, die zo graag veel
tijd in de natuur doorbrengt en dan vaak twijfelt of het wel gezond is om in het buitengebied te wandelen of te
fietsen?
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Onze leden schrijven 2
Een inwoonster van Deurne wordt gebeld. Aan de telefoon iemand die in opdracht van de
gemeente Deurne de luchtwassers van veebedrijven controleert. De volgende dialoog ontstaat.
(I =inwoonster; B=beller van de gemeente).
B: Mevrouw, u hebt een klacht over stank ingediend.
I: Ik ben blij dat er eindelijk, na meer dan een jaar, iemand op
mijn klacht reageert.
B: Heeft u nog steeds last van stank? Of komt dat af en toe voor?
I: Ik heb er nog steeds last van. Het stinkt bijna dagelijks.
Afhankelijk van de wind langer of korter. Niet alleen hier, maar
ook verderop. Overal in Deurne.
B: Als we een melding krijgen controleer ik de luchtwasser bij de
boerderij waar misschien de stank vandaan komt.
I: Het gaat niet alleen om de stank. Gezondheid is belangrijker.
Luchtwassers halen het probleem niet weg. Hoogstens klagen
mensen minder omdat het iets minder stinkt. Maar fijn stof gaat
gewoon door. Mensen met longproblemen hebben er erg veel
last van. Het is tijd dat de intensieve veehouderij mindert. Deze
overlast kan niet blijven duren.
B: De boeren moeten toch ook een boterham verdienen. En ik, en anderen ook.
I: Prima, maar niet op deze manier. Niet door de intensieve veehouderij. Enkele boeren worden er rijk van en
de inwoners zitten met de overlast. Er zijn meer varkens dan inwoners. Tachtig procent van het varkensvlees
wordt geëxporteerd en niet eens hier geconsumeerd.
B: Dat is goed voor de economie. Een derde van de inwoners leeft van de agrarische sector. Die moeten ook
allemaal hun boterham verdienen.
I: Op deze manier wordt de sector om zeep geholpen omdat er veel te veel beesten zijn. In andere landen is de
prijs van de Deurnese kiloknallers zó laag dat plaatselijke boeren hun vleesproducten niet kwijt kunnen. Wij
zitten in de stank en lokale boeren worden daar om zeep geholpen. Op deze manier zijn we verkeerd bezig.
Alleen economisch belang en rijkdom voor enkele mensen. Inwoners worden belast met de gevolgen van de
intensieve veehouderij.
B: Ik doe ook alleen maar wat mij opgedragen wordt. Ik verdien er ook mijn
boterham aan. En ik kan er niets aan veranderen.
I: Denk je er dan nooit over na?
B: Ik doe mijn werk. Verder moet je bij de politiek zijn. Ik doe wat me gevraagd
wordt. Ik test om te kijken of de luchtwassers goed gebruikt worden. Aan andere
problemen kan ik niets doen.
I: Heb je er wel eens over nagedacht dat jij nu voor de gemeente de hete kolen uit
het vuur haalt? Het gemeentebestuur zou mij moeten bellen want daar heb ik geklaagd. Ik vind het zielig voor
jou en laf van het gemeentebestuur dat zij jou voor hun karretje spannen. Want luchtwassers zijn geen
oplossing. Er moet heel wat anders gebeuren. Het bestuur van de gemeente moet verantwoordelijkheid
nemen.
B: U kiest er zelf voor om in een agrarisch gebied te wonen.
I: Ik heb voor deze plek gekozen omdat het een mooie bosrijke omgeving is en niet vanwege het mestoverschot
hier. Ik vind het erg voor je dat het gemeentebestuur jou hiermee opzadelt. Dat is afwimpelen van
verantwoordelijkheid.
Einde gesprek. (vervalt in herhaling)

Wakker Dier "Over de ruggen van dieren, klimaat, milieu en onze gezondheid stunten
supers met goedkoop vlees om klanten naar de winkel te lokken. De boer verdient niks
en de dieren zijn de dupe".
Bron: NOS
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Lozingen XRC-maffia gevaar voor volksgezondheid

Zwaar giftig drugsafval geloosd op Brabantse boerenbedrijven
Op 9 augustus jl. zond EénVandaag een reportage uit over het
dumpen van XTC-afval in mestkelders van boerenbedrijven in
Brabant. Honderden, zo niet duizenden liters chemische
restproducten zijn zo in de mest terechtgekomen en
uitgereden over akkers. “Het afval dat in de gierkelder
terechtkomt, wordt in een gierwagen opgepakt en op het
land uitgereden of geïnjecteerd. Het komt dan in de bodem
terecht. En wat daar groeit dat eten wij,” aldus inspecteur
Jordi v.d. Steen van de Omgevingsdienst.
Bekijk hier de reportage
http://bit.ly/1lDg3le
Bron: EénVandaag

Vereniging Stopdestank
Samen, in je eigen belang!
Contributie:
10 euro per jaar voor gewone leden; 5 euro voor gezins- en jeugdleden
Rekeningnummer: 19.84.19.112 tnv Stopdestank
stopdestank@gmail.com
www.stopdestank.nl
Nog geen betalend lid?
Meld je nu aan.

www.stopdestank.nl

www.knakdeworst.nl

www.duurzaamdeurne.net
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Bijlage 1
Brief Urgentieteam
Aan:

Kopie:
Van:
Datum:
Onderwerp:

College van B&W van Deurne
College van GS van Noord Brabant
Leden van het Brabantberaad
Pers
Urgentieteam intensieve dierhouderij Noord Brabant
24 september 2014
Deelname van inwoners van Deurne aan gesprekken over het oplossen van alle
vormen van overlast door de intensieve dierhouderij in Deurne, nu en in de
toekomst

Op 27 augustus 2014 heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen zo’n 50 inwoners uit
Deurne met een delegatie van het urgentieteam intensieve dierhouderij. Het urgentieteam is, in
opdracht van het Brabantberaad, bezig te bezien hoe de huidige overlast van de intensieve
dierhouderij in onder andere Deurne, verkleind dan wel weggenomen kan worden. Het Brabantberaad
vindt het erg belangrijk dat inwoners actief meedoen met de discussie over de toekomst van de
intensieve dierhouderij en het oplossen van de huidige overlast van de bedrijfstak. Samen met
boeren, bestuurders en andere belanghebbenden moet gekomen worden tot een zeer duurzame
dierhouderij (varkens, kippen, koeien en nertsen) in de gemeente Deurne.
Het gesprek heeft onder meer het volgende duidelijk gemaakt:
De aanwezige inwoners willen actief bijdragen aan de discussie over de toekomst van de intensieve
dierhouderij in de gemeente Deurne. Ze willen een constructief overleg voeren met het bestuur van de
gemeente Deurne (gemeenteraad en college), boeren / intensieve dierhouders uit de gemeente en
aan de intensieve diersector gelieerde belanghebbende partijen.
De gemeente moet haar inwoners actief en publiekelijk informeren over achtergrond, doelstelling,
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van het urgentieteam. Publicaties hierover in dag- en
weekbladen is een minimale vereiste.
De aanwezige inwoners geven aan geen vertrouwen te hebben in het huidige college van B&W van
Deurne. Dit gebrek aan vertrouwen is gestoeld op:
- Ervaringen uit het (recente) verleden;
- Het niet serieus nemen door het college van verzoeken en vragen van inwoners;
- Het niet transparant handelen van het college inzake vergunning trajecten;
- Niet transparant overleg van het college met andere belanghebbenden (wat, wanneer, met
wie, waarover?);
- Het volkomen gebrek aan openheid naar de inwoners van Deurne met betrekking tot alles dat
te maken heeft met de intensieve dierhouderij;
- Het niet blijk geven van inhoudelijke, toekomstgerichte bestuurskracht met betrekking tot de
intensieve dierhouderij.
De aanwezige inwoners geven aan dat de ‘vee lobby’ (veevoer, ZLTO, banken, transportbedrijven,
adviesbedrijven, stallenbouw) veel te veel invloed heeft op besluitvormingstrajecten van het bestuur
van de gemeente, met betrekking tot de intensieve dierhouderij.
De aanwezige inwoners geven aan dat het aspect gezondheid een alles overheersende rol moet
spelen bij de afweging om te komen tot vergunningverlening.
Als we het hebben over gesprekken tussen boeren en inwoners uit Deurne met het bestuur van de
gemeente Deurne, dan hebben het urgentieteam en de aanwezige inwoners het over twee soorten
gesprekken.
1. Gesprekken op het niveau van het bestuur van de gemeente Deurne in zijn geheel, gekoppeld
aan de toekomst van de grootschalige intensieve dierhouderij in Deurne. Bij deze gesprekken
praten Deurnese inwoners over de manier waarop de intensieve dierhouderij omgevormd kan
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worden tot een bedrijfstak waar niemand overlast van heeft en die alle duurzaamheidstoetsen
kan doorstaan.
2. Gesprekken die gaan over het sterk verminderen dan wel wegnemen van overlast die de
intensieve dierhouderij veroorzaakt in de ‘achtertuin’ van inwoners (lokale knelpunten).
De aanwezige inwoners geven aan dat, als het gaat om de gesprekken over de overlast in de
‘achtertuin’ van inwoners, snel gekomen moet worden tot een aanpak door het urgentieteam met
tastbaar resultaat. Daar waar dit speelt moet het urgentieteam aan de slag om de overlast snel en
onherroepelijk weg te nemen. Resultaat van deze gesprekken is zeker nodig om het vertrouwen in de
gesprekken op het niveau van het bestuur van de gemeente zó te vergroten dat met de gesprekken
begonnen kan worden.
De deelname van inwoners aan de gesprekken met het bestuur van de gemeente kan door het
urgentieteam worden vormgegeven nadat voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- Inwoners krijgen een volwaardige en gelijkwaardige positie in het proces.
- Het bestuur van de gemeente informeert onmiddellijk de inwoners van de gemeente over het
bestaan en het belang van het urgentieteam en het proces, zodat alle inwoners de kans
krijgen om deel te nemen aan het proces. Publicatie hierover in het Weekblad voor Deurne is
een minimale vereiste.
- Het proces moet voor de gehele Deurnese gemeenschap transparant zijn. Alle informatie is
open en onvervormd voor alle inwoners beschikbaar. Ook hierover is publicatie in het
Weekblad van Deurne een minimale vereiste.
- De gesprekken vinden plaats in alle openheid en eerlijkheid.
- Er vindt discussie plaats op basis van argumenten waarbij naar elkaars argumenten geluisterd
wordt.
- Het proces wordt verbonden met de gemeenteraad. Alle leden van de gemeenteraad (immers
verantwoordelijk voor toezicht op het college) hebben het recht deel te nemen aan de
discussies. Niet alleen die leden van de gemeenteraad die optreden namens de coalitie.
- De toekomst van de intensieve dierhouderij wordt inhoudelijk onder andere bepaald door
vraagstukken op het gebied van gezondheid, mestverwerking, duurzaamheid, natuur,
landschap, toerisme, internationale verhoudingen en de invloed van de intensieve dierhouderij
op het grondwater.
- Het urgentieteam voert, in goed overleg met het bestuur van de gemeente, deelnemende
inwoners en eigenaren van intensieve dierhouderijen, de regie over het proces. Het
urgentieteam ziet er op toe dat voortdurend voldaan wordt aan de afgesproken voorwaarden.
De belangrijkste en allesbepalende voorwaarde voor deelname van inwoners aan de
gesprekken is: Gedurende het proces van overleg over de toekomst van de intensieve
dierhouderij in Deurne moet het bestuur van de gemeente maatregelen treffen die maken dat
het aantal dieren binnen de gemeente Deurne niet verder toeneemt; Dit betekent een absolute
‘stand-still’ voor alle vormen van intensieve dierhouderij.

Urgentieteam intensieve dierhouderij Noord Brabant
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Bijlage 2

PvdA Brabant
Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie over vrijkomen watersulfidegas
bij oppompen grondwater.
Geacht college,
Wegens het vervallen van de commissie ER aanstaande vrijdag 12 september dient de PvdA fractie
de volgende vervolgvragen schriftelijk in. Met het verzoek deze tevens aan de commissieleden voor te
leggen.
Op 20 mei 2014 stelde ik u vragen over het vrijkomen van watersulfide gas bij oppompen van
grondwater in de gemeente Deurne. Ik ontving uw antwoord 10 juni 2014.
Graag stel ik u de volgende drie vervolgvragen:
1. Volgens uw zeggen is bij de communicatie maximale openheid betracht. De PvdA bestrijdt
dat. Tot op de dag van vandaag heeft de gemeente Deurne geen waarschuwing doen uitgaan
naar de risico’s van oppompen van grondwater en in het bijzonder het kunnen vrijkomen van
het gas in kelders. De gemeente heeft weliswaar de pers geïnformeerd, en dus aan de pers
overgelaten wat ze er over willen schrijven. In uw antwoord geeft u aan deze werkwijze te
steunen. Waarom hebt u een dergelijke waarschuwing van de gemeente aan de inwoners niet
nodig gevonden?
2. U kondigt aan nader onderzoek te doen samen met Waterschap Aa en Maas en gemeente
Deurne. Ook onderzoek op andere plaatsen in Noord-Brabant waar hetzelfde verschijnsel zich
kan voordoen wordt overwogen. Hoe staat het met het vervolgonderzoek? Wat zijn uw
activiteiten op dit punt de laatste maanden geweest? Wat wordt onderzocht en wanneer
verwacht u de resultaten? Oppompen gebeurt vooral in voorjaar en zomer, ondergelopen
kelders ook, en om die reden verwacht de PvdA dat het onderzoek niet is blijven liggen.
Metingen in de winter zullen immers moeilijk zijn.
3. Betrokken onderzoekers, maar ook het Waterschap Aa en Maas sluiten niet uit dat de grote
hoeveelheden mest die decennia in de grond zijn gebracht, veroorzaker zijn van dit probleem.
Wordt hier vervolgonderzoek naar gedaan? Zo ja graag informatie over aanpak en tijdpad. Zo
nee, waarom niet?
Namens de PvdA Statenfractie,
Antoinette Knoet-Michels

11

