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Voorlopig geen uitbreiding veehouderij in groot deel van Deurne 
 

Op 7 oktober jl besloot de gemeenteraad om zes weken lang geen nieuwe vergunningaanvragen 
van veehouderijbedrijven in behandeling te nemen (aanhoudingsbesluit). Aanvragen van vóór 7 
oktober, vielen daar buiten. Op 11 november as. vraagt het college de raad om de gebieden waar 
uitbreiding volgens het college niet zorgt voor overlast, weer vrij te geven voor uitbreidingen. Voor 
de rest van de gemeente blijft de stop maximaal een jaar van kracht. In elk geval tot er in het 
voorjaar van 2015 een nieuwe geurverordening wordt vastgesteld. Met deze maatregelen wil het 
college het werk van het urgentieteam ondersteunen. 
 

Voorstel van het college 
De stop blijft van kracht voor: 

- kernen, kernrandzones, bebouwde kommen en nertsenbedrijven 
- agrarische bedrijven waarbij binnen een straal van 250 meter burgerwoningen staan 

De stop geldt niet: 
- voor overige gebieden en bedrijven op voorwaarde dat de achtergrondbelasting in de 

omgeving lager is dan 15 ouE/mᵌ. 
- als de nieuwe vergunning een belangrijke bijdrage levert aan vermindering van de overlast. 

Het college zal in deze gevallen de aanvraag voorleggen aan de raad. 
 

Deur op een kiertje 
Stopdestank heeft heel Deurne (de hele Peelrerio) tot overbelast gebied 
verklaard. Wij willen minder dieren. Maar eerlijk is eerlijk, dit hadden we 
niet verwacht. Het gemeentebestuur zet de deur, met dit voorstel, op een 
kiertje. Komend voorjaar wordt de nieuwe geurverordening vastgesteld. 
Stopdestank volgt de ontwikkelingen kritisch en we zullen de inwoners 
van Deurne vragen in actie te komen als we denken dat dat nodig is. 
 

Acties uitgesteld 
We gaan er van uit dat de gemeenteraad het voorstel van het college aanneemt. Stopdestank heeft 
daarom voor de raadsvergadering van 11 november as. geen spreekrecht aangevraagd. Als de 
gemeenteraad niet akkoord gaat, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en acties voorberieden. 
 

 

Alle leden en sympathisanten die afgelopen dinsdag (4 november) in het gemeentehuis waren: 
heel hartelijk dank! 

Het is fijn om je gesteund te voelen. 
Het bestuur van Stopdestank 

 
 

De raads stukken van het college: 

http://goo.gl/o1C0QI   http://goo.gl/QLB9yu  http://goo.gl/1EiOR0 
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