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Ledenbrief Stopdestank Deurne 

Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 
nummer 39  

december 2014 
 

 

Wij wensen u in 2015 alle goeds van de wereld 
 

 
 

Samen…… in ons eigen belang 
 

Bestuur Vereniging Stopdestank Deurne 
 

 

Overlast door intensieve veehouderij? 

Doe mee aan het gesprek met wethouder Lemlijn 
 

Woensdag 17 december as.  
Den Draai Zeilberg  
Aanvang 19.30u. 

 

Urgentieteam* 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het urgentieteam en begint om 19.30u.   

Vooraf aanmelden bij het urgentieteam: lmooren@brabant.nl 
 

Briefwisseling met het gemeentebestuur 
Op 27 augustus jl. organiseerde het urgentieteam een bijeenkomst voor inwoners waarop ongeveer 

50 mensen aanwezig waren. Samen stelden ze een brief op aan het gemeen-
tebestuur. Op 12 november jl. antwoordde het college. Naar aanleiding van 
deze briefwisseling gaat wethouder Lemlijn in gesprek met inwoners van 
Deurne. Een aantal inwoners hebben hun vragen op papier gezet en delen die 
voor aanvang van de bijeenkomst uit.  

 

Op verzoek van een aantal leden publiceren we de briefwisseling in deze ledenbrief (zie bijlage 2). 
 

Zie ook de website van ‘Duurzaam Deurne’: http://goo.gl/UyjTXl 
 
*Het urgentieteam onderzoekt op welke plaatsen in Deurne burgers ernstige overlast ondervinden van de intensieve vee-
houderij (urgentiegebieden) en probeert door middel van gesprekken tussen boeren, burgers en gemeente om de overlast 
daar te terug te dringen. 

mailto:lmooren@brabant.nl
http://goo.gl/UyjTXl
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Heel Deurne overbelast gebied 
Stopdestank vindt dat heel Deurne overbelast gebied is. We willen een stop op 
het aantal dieren en we vinden dat de wetten en regels moeten veranderen. 
Daarom richten we ons tot onze volksvertegenwoordigers; de politiek. We  
informeren inwoners van Deurne over het beleid van de gemeente inzake in-
tensieve veehouderij en we ondersteunen hun acties voor gezondheid, leef-
baarheid en milieu.  
 

 

Gemeenteraad Deurne stelt in juli a.s. nieuwe geurverordening vast 
 

Hoe hard het in Deurne mag stinken, bepaalt de GEMEENTERAAD! 
In 2011 stelde de raad de huidige geurverordening vast. 

In juli 2015 wordt de verordening voor de komende 4 jaar vastgesteld. 
 

Stap voor stap 
Aan het opstellen van de geurverordening gaat een 
aantal stappen vooraf. Naar aanleiding van de zoge-
naamde ‘gebiedsvisie’ stelt de raad de geurverorde-
ning vast. In de gebiedsvisie bepaalt de gemeenteraad 
welke kwaliteitseisen aan de verschillende gebieden in 
de gemeente gesteld worden en welke ontwikkelingen 
daar mogelijk en wenselijk zijn. 
 

Burgers betrekken in het proces 
Het spreekt vanzelf dat Stopdestank vindt dat de ge-
meenteraad alle burgers intensief moet betrekken bij 
alle fasen van dit proces. De gebiedsvisie en de geur-
verordening zijn wettelijke instrumenten die de ge-
meenteraad heeft om overlast door de intensieve 
veehouderij terug te dringen. Het college heeft gezegd 
dat er overleg gevoerd zal worden met belangheb-

benden. Stopdestank vindt dat alle inwoners van Deurne belanghebbenden zijn en pleit voor heldere 
informatie, voor openbare informatiebijeenkomsten en voor debat tussen gemeenteraadsleden en 
inwoners van Deurne.  
 

Planning 
De planning van de gemeente om te komen tot een nieuwe geurverordening is als volgt:  

- Begin 2015: evaluatie huidige gebiedsvisie 
- April 2015: vaststellen nieuwe gebiedsvisie 
- Juli 2015: vaststellen nieuwe geurverordening 

 

Samen in uw eigen belang 
Stopdestank roept de inwoners van Deurne op om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op ge-
meenteraadsleden. Zíj stellen de nieuwe geurverordening vast. De vereniging zal u waar nodig in-
formeren en het debat tussen raadsleden en inwoners ondersteunen. We houden u op de hoogte. 
 

 

Als geur hinder veroorzaakt  
noemen we het stank 
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Volgens de wet stinken alleen varkens en pluimvee 

Lagere geurnormen in Deurne dringend noodzakelijk 
 

Elk normaal denkend mens gaat er van uit dat stanknormen betrekking 
hebben op alle stank die in een bepaald gebied geproduceerd wordt. 
Maar ‘geurnormen’ zeggen alleen iets over de stank van varkens- en 
pluimveebedrijven. Stank door uitrijden van mest, nertsenbedrijven, 
mestverwerking en rundveebedrijven wordt niet meegerekend. Daar 
zijn geen regels voor. Het stinkt dus in de praktijk veel harder dan op 
papier. Bij het vaststellen van de nieuwe geurverordening moet de ge-
meenteraad daar rekening mee houden. 
 

Ernstige hinder en grote risico’s voor de volksgezondheid 
Stankoverlast brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee*. Stank wordt uitgedrukt in 
stankeenheden per kubieke meter lucht (zogenaamde ‘odour-units’). Ernstige hinder en gezond-
heidsschade kan ontstaan als de geurbelasting hoger is dan 5 odeur-units **.  Volgens de huidige 
geurverordening geldt in het centrum van Deurne 1 odour-unit , in de kernen 3, in de kernrandzones 
6 en in het buitengebied 14. Dit betreft de z.g. ‘voorgrondbelasting’. Voorgrondbelasting is de geur-
belasting van de afzonderlijke veehouderijen op een z.g. geurgevoelig object (b.v. een woning). Tel je 
de stank van alle veehouderijen in een bepaald gebied bij elkaar op (achtergrondbelasting), dan lig-
gen de normen veel hoger. Tot zelfs 32 odeur-unit in het LOG. De stank van nertsenbedrijven, rund-
veebedrijven, uitrijden van mest, mestverwerking en veetransport is niet opgenomen in de geurver-
ordening. Die stank wordt niet meegerekend. We moeten dus concluderen is dat er in grote delen 
van Deurne sprake is van ernstige tot zeer ernstige hinder en risico’s voor de volksgezondheid. Vooral 
in het buitengebied. * Gezondheidsraad; GGD  ** Drs. K.E.P. van Bommel 

 

Gemeenteraad beslist 
De gemeenteraad, onze eigen Deurnese volksvertegenwoordigers, stellen de 
stanknormen vast. Ze kunnen die verantwoordelijkheid niet afschuiven op de pro-
vincie of het rijk. Stopdestank roept de leden van de gemeenteraad op om alle 
inwoners volledig en duidelijk te informeren en met hen in gesprek te gaan. De 
inwoners van Deurne roepen we op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de 
gemeenteraadsleden aan te spreken. 

 
 

 
 

De gemeenteraad beslist namens u. 
Laat de raadsleden van de partij waar u op gestemd hebt, 

weten wat u van hen verwacht. 
(In bijlage 1 de namen en contactgegevens van de Deurnese raadsleden) 

 

 
Geknipt 

  

Kumac ontvangt derde financieringsfonds 
 

Het Mestinvesteringsfonds heeft met de bijdrage aan de investering van een nieuwe installatie van 
Kumac (Lupinenweg 8a Deurne) de financiering van het derde mestverwerkingsproject afgerond. De 
mestverwerkingsinstallatie wordt gebouwd om 430.000 kilo fosfaat exportwaardig te maken.  
Bron:Pig-business.nl  http://goo.gl/sFcV8s 

http://goo.gl/sFcV8s
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Wim van Opbergen geridderd 
 

 
 

Op 12 december jl. kreeg Wim van Opbergen een Koninklijke onderscheiding. In een druk bezochte 
bijeenkomst bij Beekman en Beekman speldde de burgemeester van Deurne hem de versierselen 
op die horen bij ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’. Wim is voorzitter van de Werkgroep Be-
houd de Peel. Vijfendertig jaar lang ijverde hij onafgebroken en met grote vasthoudendheid voor 
het behoud van De Peel. Dat er op de grens van Brabant en Limburg een uniek natuurgebied ligt, is 
voor een belangrijk deel aan Wim te danken. 
 

Ondersteuningsverklaringen 
Een recordaantal van 27 organisaties en instanties ondersteunden de aanvraag voor de 
onderscheiding van het bestuur van Werkgroep Behoud de Peel. En dat waren niet de 
minste: Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Limburgse Milieufederatie, Wa-
terschap AA en Maas, Staatsbosbeheer, Stichting Veen, bestuurscommissie Peelvenen, 
Ossenbeemd, een groot aantal regionale en lokale milieuverenigingen, verschillende 
provinciale en lokale politieke partijen, IVN, de vogelwerkgroep, juristen, Ernst Janz en 
vele anderen.  
 

Indrukwekkende staat van dienst 
Wim beoordeelde in de loop der jaren tientallen bestemmingsplannen buitengebied, 
lichtte naar schatting 8500 vergunningaanvragen door, tekende zo’n 2500 keer  bezwaar 
aan en hij verscheen ruim 500 keer bij de Raad van State in Den Haag. In 75% van de gevallen stelde 
de Raad van State hem in het gelijk. Een groot deel van de nationale jurisprudentie binnen de Na-
tuurbeschermingswet, de Wet Milieubeheer en de Hinderwet kwam door zijn inzet tot stand. Daar-
naast coördineerde hij het onderhoudswerk in de Peel en beheerde in de loop der jaren samen met 
andere vrijwilligers honderden hectaren Peel. 
 

Stopdestank blij met Wim 
Wim is expert in het beoordelen van natuurbeschermingswetvergunningen waar het de intensieve 
veehouderij betreft. Hij geldt als de grootste deskundige van Nederland op het gebied van de uit-
stoot van stikstof door de intensieve veehouderij. Hij spant procedures aan als veehouderijen teveel 
ammoniak uitstoten en Stopdestank kan altijd bij hem terecht met vragen over vergunningen en 
gemeentelijk beleid. We zijn heel blij met Wim! 
 

Wim, namens Vereniging Stopdestank, van harte proficiat. 
Je hebt het ontzettend verdiend! 
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Brief aan het urgentieteam 
 

Eén van onze leden uit Neerkant schreef onderstaande brief aan het urgentieteam. 
 

Geachte heer Verstegen, 
 

Hiermede wil ik u graag op de hoogte brengen van stankoverlast die wij 
ondervinden. 
 

De stankoverlast van het betreffende kippenbedrijf ondervinden we 
dagelijks wanneer de wind onze richting uit waait. Vooral ’s avonds tot 
’s ochtends vroeg. 
  

De varkenstransporten door de straat gaan onverminderd door en het is ge-
woon verschrikkelijk. Als de jeugd naar school fietst dan zijn er chauffeurs die 
zelfs toeteren dat ze aan de kant moeten omdat ze de vaart erin willen houden. 
Onverantwoord gedrag en iedereen draait het hoofd om of knijpt de neus dicht 
om de stank te kunnen verdragen. Dit lijkt me ook erg ongezond en onnodig 
want de transporteur kan gebruik maken van een buitenweg (buizerdweg) om in 

Meyel te komen. Kleine moeite met voor de inwoners van Neerkant een grote vooruitgang. 
  
Inmiddels zijn ze begonnen met het rooien van aardappels en mais. Met 
angst wacht ik daarna de giertonnen af. U wilt niet weten wat er dan aan 
gier uitgereden wordt. Zelfs tot ’s avonds laat / middernacht zijn ze nog bezig 
en vraag me af of dit allemaal legaal is? Hele plassen verdwijnen in de sloten 
die erlangs lopen. 

  
Eerst heb je de nodige pesticiden en het verbaast me hoe-
veel en hoe vaak er gespoten wordt. Ik kijk uit op het veld en 
weet waarover ik spreek. Onze groenten- en fruittuin grenst daaraan en ik wil er ei-
genlijk niet meer van eten. 
  
Inderdaad wonen we in een agrarisch gebied maar toen we hier 
kwamen wonen was er geen kippenboer en onze tuin grensde aan 

weilanden. Dit hebben we echt niet opgezocht. De leefbaarheid en het genot van 
“buiten” wonen wordt danig teniet gedaan. Maar hoezo “buiten”? We wonen in het 
centrum!? De landbouw-machines rijden af en aan door de straat met veel geluids- 
en stankoverlast. Fijn stof… je merkt het als je de ramen wast. 
  
Via vereniging Stop de Stank ben ik op de hoogte gesteld van uw e-mailadres en wil 
hiermede graag aandacht vragen voor bovengenoemde overlast. 
  
Alvast mijn dank en veel succes met uw activiteiten. 
 

 

Informatiebijeenkomst vervuild grondwater uitgesteld 
 

In het voorjaar van 2015 worden de resultaten gepresenteerd van het vervolgonder-
zoek naar de oorzaken en gevolgen van het vervuilde grondwater. Daarom besloot 
Stopdestank om de openbare informatiebijeenkomst uit te stellen totdat deze resul-
taten bekend zijn. 
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Vogelgriep kan ook varkens besmetten 

Het vogelgriepvirus kan ook varkens besmetten. Dat zegt Wim Verbruggen, voormalig 
woordvoerder van Milieuvereniging Land van Cuijk in een artikel in de Gelderlander van 26 
november 2014. De Peel is de regio met het hoogste aantal dieren van heel Europa. Het grootste 
risico lopen pluimveebedrijven, maar ook varkenshouderijen kunnen besmet raken. 
 

 
 

Varkenshouderijen en pluimveebedrijven te dicht bij elkaar 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om minimaal een afstand van 
1.000 tot 2.000 meter tussen varkens- en pluimveebedrijven aan te houden. Uit onderzoek van 
Mens, Dier & Peel en Milieuvereniging Land van Cuijk blijkt dat in Brabant 90 procent van de 
pluimveebedrijven en 69 procent van de varkensbedrijven binnen 1.000 meter van elkaar zijn 
gevestigd. Een overgrote meerderheid van deze veebedrijven staat zelfs binnen 500 meter van 
elkaar. Dergelijke korte afstanden vergroten niet alleen het risico van verspreiding van besmettelijke 
virussen, het kan ook een gevaar vormen voor het ontstaan van zoönosen. (ziektes die overgaan van 
dieren op mensen). Bron: www.knakdeworst.nl 

 

 

De koeien gaan de varkens en de kippen achterna 
 

Op 1 april 2015 vervalt de  Europese melkquotering. Dat betekent dat vanaf dat moment boeren in 
Europa onbeperkt melk mogen produceren. De melkveehouderij in Nederland dreigt met deze wet 
de varkens- en pluimveesector achterna te gaan door verdere schaalvergroting. 
 

Grote koeienstallen schieten als paddestoelen uit de grond 
Als je in ons buitengebied bent, valt het op: veel melkveehouders 
bouwen nu al grote nieuwe stallen zodat ze straks meer koeien 
kunnen houden.  Anderen hebben hun nieuwe stal al vol staan. 
Familiebedrijven die hun koeien buiten laten lopen, zullen de 
concurrentieslag met deze megabedrijven verliezen. Het vertrouwde 
beeld van koeien in de wei  verdwijnt. 
 

Gevolgen 
Omdat het aantal koeien dat permanent op (mega)stal staat sterk stijgt, gaat ook de productie van 
mest fors omhoog. Meer mestfabrieken is het gevolg. Ook dierziekten krijgen meer kans waardoor 
het gebruik van antibiotica zal toenemen. Van ons een zo mooie buitengebied blijft weinig over: 
meer steen, meer maïs, meer stank, meer mestverwerking, meer vervuiling van grond, lucht en wa-
ter. Schadelijk voor de gezondheid, voor de leefbaarheid en voor het milieu. 
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Gemeenteraad kan groei remmen 
De gemeenteraad van Deurne stelt in april 2015 de nieuwe gebiedsvi-
sie vast. Dat betekent dat de raad dan bepaalt welke kwaliteitseisen 
aan de verschillende gebieden in de gemeente gesteld worden en 
welke ontwikkelingen daar mogelijk en wenselijk zijn. Stopdestank 
vraagt de leden van de gemeenteraad om de groei van het aantal 
beesten (ook het aantal koeien) te stoppen. Inwoners van Deurne 
roepen we op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de gemeen-
teraadsleden aan te spreken. (zie bijlage 1) 
 

 

Bijlage 1 
 

Raadsleden van Deurne* 
 

DOE! 
Michiel Dankers 
m.dankers@deurnedoe.nl 
Marinus Biemans 
m.biemans@deurnedoe.nl 
Helmy de Louw  
h.delouw@deurnedoe.nl 
Wim Luijten 
w.luijten@deurnedoe.nl 
Lucie Martijn 
l.martijn@deurnedoe.nl 

 
DeurneNU 
Will Tielemans  
tielemans.will@gmail.com 
Theo v.d. Kant 
t.kant@chello.nl 
Inge v. Laarhoven 
i.van.laarhoven@chello.nl 
Patrick Trines   
p.trines@gmail.com 
Job Vogels   
jobvogels@gmail.com 
 

VVD 
Willeke v. Rooij  
willeke@vvd-deurne.nl 
Jeroen v. Lierop  
jeroen@vvd-deurne.nl 
 

Ruud Berkers   
ruud@vvd-deurne.nl 
Martijn Lukassen   
martijn@vvd-deurne.nl 
 

CDA 
Leo Cuijpers   
leo.cuijpers@cda-deurne.nl 
Evert v. Kampen 
evert.vankampen@cda-deurne.nl 
Benny Munsters 
bennymunsters@gmail.com 
Peter Stijbosch   
peter.strijbosch@cda-deurne.nl 
 

GroenLinks / Progressief Akkoord 
Wilbert v. Deursen 
wilbertvandeursen1@gmail.com 
Lotje Berkers  
lotje.berkers@gmail.com 
 

Burgerpartij Transparant Deurne 
Frank v. Tilburg   
frank@quispel.com 
Peter Tabor   
p.tabor48@gmail.com 
 

Partij v.d. Arbeid 
Nick Thijssen   
n7thijssen@hetnet.nl 

 

De gemeenteraad neemt besluiten met meerderheid van stemmen. 
 

*Bron: 
- website van de gemeente Deurne 
- websites van de verschillende politieke partijen 

mailto:m.dankers@deurnedoe.nl
mailto:m.biemans@deurnedoe.nl
mailto:h.delouw@deurnedoe.nl
mailto:w.luijten@deurnedoe.nl
mailto:l.martijn@deurnedoe.nl
mailto:tielemans.will@gmail.com
mailto:t.kant@chello.nl
mailto:i.van.laarhoven@chello.nl
mailto:p.trines@gmail.com
mailto:jobvogels@gmail.com
mailto:willeke@vvd-deurne.nl
mailto:jeroen@vvd-deurne.nl
mailto:ruud@vvd-deurne.nl
mailto:martijn@vvd-deurne.nl
mailto:leo.cuijpers@cda-deurne.nl
mailto:evert.vankampen@cda-deurne.nl
mailto:bennymunsters@gmail.com
mailto:peter.strijbosch@cda-deurne.nl
mailto:wilbertvandeursen1@gmail.com
mailto:lotje.berkers@gmail.com
mailto:frank@quispel.com
mailto:p.tabor48@gmail.com
mailto:n7thijssen@hetnet.nl
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Bijlage 2 
 

Briefwisseling met het gemeentebestuur 
 

 

Brief aan het College van B. en W. 
 

Aan:  College van B&W van Deurne 
College van GS van Noord Brabant 
Leden van het Brabantberaad 

Kopie:  Pers 
Van:  Urgentieteam intensieve dierhouderij Noord Brabant 
Datum:  24 september 2014 
 

Onderwerp: 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 Bra-
bantberaad, 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 wor-
den 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 dierhoude-
rij 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, verant-
woordelijkheden en mogelijkheden van het urgentieteam. Publicaties hierover in het 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 ma-

ken heeft met de intensieve dierhouderij; 
- Het niet blijk geven van inhoudelijke, toekomstgerichte bestuurskracht met betrekking tot de inten-

sieve dierhouderij. 
 

De aanwezige inwoners geven aan dat de ‘vee lobby’ (veevoer, ZLTO, banken, transportbedrijven, adviesbedrij-
ven, 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. 
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1. Gesprekken op het niveau van het bestuur van de gemeente Deurne in zijn geheel, gekoppeld aan de toe-
komst van de grootschalige intensieve dierhouderij in Deurne. Bij deze gesprekken praten Deurnese inwoners 
over de manier waarop de intensieve dierhouderij omgevormd kan 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 dierhou-
derij 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. Resul-
taat 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 ne-
men 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 ver-

antwoordelijk voor toezicht op het college) hebben het recht deel te nemen aan de discussies. Niet al-
leen die leden van de gemeenteraad die optreden namens de coalitie. 

- De toekomst van de intensieve dierhouderij wordt inhoudelijk onder andere bepaald door vraagstuk-
ken op het gebied van gezondheid, mestverwerking, duurzaamheid, natuur, landschap, toerisme, in-
ternationale 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 maat-
regelen 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 
 

 

Antwoord van  het College van B. en W. 
 

Urgentieteam intensieve veehouderij Noord-Brabant 
De heer J. van Dijck 
 

Deurne, 12 november 2014 
Kenmerk: 00529361 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden) 
Betreft: Antwoord op uw brief d.d. 24 september 2014 
Uw kenmerk: 529361 
Uw brief d.d.: 24 september 2014 
Bijlage(n): - 
 

Geachte heer van Dijck, 
Hartelijk dank voor uw brief van 24 september 2014 over de deelname van inwoners van Deurne aan gesprek-
ken over het oplossen van alle vormen van overlast door de intensieve veehouderij in Deurne, nu en in de toe-
komst. Wij hebben kennis genomen van de inhoud van uw brief en geven navolgend hierop onze reactie. U 
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geeft in uw brief twee cruciale zaken aan: het herstel van vertrouwen bij burgers en de ontwikkeling van zorg-
vuldige veehouderij. Wij onderkennen het belang van deze onderwerpen volledig. 
 

Vertrouwen 
De afgelopen decennia is Deurne enorm veranderd. Voor de Tweede Wereldoorlog was Deurne een agrarische 
gemeenschap. Het dagelijks leven was met het agrarische leven vervlochten. De verbondenheid van een groot 
deel van de Deurnese families met het boerenleven en de kleinschaligheid van de veehouderij toentertijd 
maakte, dat de veehouderij er helemaal bij hoorde. 
 

Veranderingen in de maatschappij en veehouderij 
Sindsdien heeft zowel de veehouderij als de maatschappij er omheen veel veranderingen meegemaakt, die zich 
steeds sneller opvolgden. Deze veranderingen trokken veehouderij en maatschappij uiteen. De boeren werden 
in de vaart der volkeren gestimuleerd om hun bedrijven te vergroten en te mechaniseren om daarmee toe-
komst te houden voor hun bedrijf. De verbondenheid van de Deurnenaar met de sector werd daarmee minder: 
er werken relatief steeds minder mensen in de agrarische sector en er zijn steeds meer mensen in Deurne die 
geen verbondenheid met de sector hebben. Bovendien verdwijnt door de schaalvergroting bij een aantal agra-
rische bedrijven de menselijke maat. Dit alles heeft invloed op het begrip voor de sector. 
 

Negatief imago van de agrarische sector 
De verschillende uitbraken van infectieziektes in de veehouderij hebben veel invloed gehad op het draagvlak 
voor de veehouderij. Naast werk- en voedselverschaffer en diepgewortelde plattelandstrots ontstond ook het 
beeld van ‘overlastveroorzaker’. 
 

Gezondheidseffecten 
Tegen de achtergrond van meer kennis over de invloed van intensieve veehouderij op gezondheid, milieu en 
dierenwelzijn groeide de onrust bij burgers over de aanwezigheid van deze sector. De landelijke overheid voer-
de maatregelen in om gezondheidsrisico’s in te dammen. Ook in Deurne zijn lokaal stappen hiervoor genomen. 
In de Geurverordening van Deurne uit 2011 heeft de gemeente lagere geurnormen voor de kernen opgeno-
men, dan de wet voorschrijft. 
 

Landbouwontwikkelingsgebied 
Ook het besluit om een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) vast te stellen, was gericht op verbetering van het 
leefklimaat in de kernen en op het faciliteren van groei van de agrarische sector op de juiste locatie, zodat er 
minder overlast en risico’s zouden zijn voor burgers. Een mogelijke herbegrenzing van het LOG wordt momen-
teel bezien. 
 

Ontwikkelingssnelheid 
Aan de destijds gemaakte keuzes, waar de gehele gemeenteraad achter stond, lag een zorgvuldig besluitvor-
mingsproces ten grondslag. De besluiten zijn genomen met het perspectief om zowel de leefomgeving voor de 
burgers als de ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector te verbeteren. De aard en snelheid van de 
maatschappelijke ontwikkeling van zowel de agrarische sector als de maatschappij maken het noodzakelijk om 
vanuit een nieuw perspectief de situatie te beoordelen en het gemeentelijk beleid te herijken. 
 

Rol van de gemeente 
Alles bij elkaar heeft de optelsom van al het voorgaande geleid tot een situatie, waarin soms geen begrip is 
voor de ander en mensen zich in hun belangen geschaad voelen. Dat is niet goed en moet worden aangepakt. 
Ons college voelt zich medeverantwoordelijk om te komen tot verbetering van deze situatie. 
 

Samen aan tafel 
U heeft ons duidelijk hierop gewezen en wij zien het ook als onze taak om de handschoen op te pakken en het 
gesprek aan te gaan. In eerste instantie met de concrete aanleiding van het oplossen van knelpunten in overbe-
laste gebieden. Daarnaast ook als structurele aanpak om gemeenschappelijke winst over de gehele linie te 
realiseren: voor burgers èn boeren. Graag willen we met alle partijen in overleg om samen een route te kiezen 
hoe we dit kunnen doen. 
 

Zorgvuldige veehouderij 
Zowel de burgers als de agrarische ondernemers hebben belang bij de ontwikkeling van een zorgvuldige vee-
houderij. Dit vraagt een lange adem, veel begrip, expertise en ondernemerschap en bovenal de goede wil van 
alle partijen. Wij vinden als college, dat de sector zelf aan zet is, om een concreet beeld voor de toekomst te 
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schetsen over hoe dit mogelijk kan worden. De gemeente heeft op haar beurt de verantwoordelijkheid om de 
kaders te scheppen waarbinnen dit verantwoord kan plaats vinden. Deze verantwoordelijkheid erkennen wij en 
wij zullen hier invulling aan geven vanuit het perspectief van het algemeen belang van alle inwoners van Deur-
ne. 
 

Actieve rol van burgers 
Wij vinden de actieve rol van de burgers in het proces om te komen tot zorgvuldige veehouderij in Deurne 
belangrijk in het proces. Wij zijn dan ook dankbaar voor de handreiking van de burgers die u gesproken heeft. 
Graag maken wij van deze handreiking gebruik door concreet hierover in gesprek te gaan. Zoals afgesproken 
wordt een eerste gesprek ingepland tussen de betrokken inwoners, u en wethouder Lemlijn. Graag gaan we in 
dit gesprek in op het verdere proces van samenwerking. 
 

Communicatie 
De informatie over de te nemen stappen zullen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het 
Weekblad voor Deurne. Daarnaast wordt de informatie over het aantal bedrijven en aantal dieren gemonitord. 
Deze informatie wordt twee keer per jaar gepubliceerd. 
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Deurne, 
H.J. Mak burgemeester 
G.J.C. Kusters gemeentesecretaris 

 


