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Vier jaar Stopdestank
Op 17 januari 2011 werd Vereniging Stopdestank Deurne opgericht. Onder het motto ‘samen in je
eigen belang' is er al veel gebeurd. Maar ook het komende jaar is er veel werk aan de winkel.
Daarvan getuigt de nieuwjaarskaart die een van onze leden ons toestuurde. (Dank je wel, Henk.)

Activiteiten in het voorjaar van 2015
o.a.

- bijeenkomst Brabantse milieugroepen ‘Minder Beesten’
- acties van Milieudefensie in Deurne
- verkiezingen voor Provinciale Staten
- ledenvergadering van Stopdestank
- vaststelling van de nieuwe geurverordening door de gemeenteraad
UITGEBREIDE INFORMATIE VOLGT ZODRA DIE BESCHIKBAAR IS
Ook vragen we uw aandacht voor onze

‘Checklist ter voorkoming van onaangenaam ruikende verrassingen’ (Link pag. 7)
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PvdA congres neemt moties PvdA Deurne aan
Namens PvdA Deurne diende Antoinette Knoet op het congres van 17 en 18
januari jl. twee moties in inzake intensieve veehouderij. Beide moties werden
aangenomen. Hieronder een samenvatting. De complete tekst van de moties vindt
u op de website van de PvdA Deurne:
http://www.pvdadeurne.nl/
Samenvatting moties
Mestverwerking
P vd A Deurne roept de Tweede Kamerfractie op om:
- ervoor zorg te dragen dat mestverwerking niet gaat leiden tot groei van de veestapel in
Nederland
- grondgebondenheid en gesloten kringloop op de bedrijven zelf te stimuleren
- grootschalige mestverwerking te beperken tot industriegebieden (categorie 4 en 5) en niet
in het buitengebied plaats te laten vinden
Vermindering van veestapel
P vd A Deurne roept de Tweede Kamerfractie op om:
- zich in te zetten om de veestapel in Nederland te doen afnemen
- ervoor zorg te dragen dat er vanuit het voorzorgsprincipe meer gericht en met meer snelheid
wetgeving (milieu en ruimtelijke ordening) komt om het risico op uitbraken van zoönosen te
verminderen

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA)……….
vol verwachting klopt ons hart!

Gemeenteraad van Deurne beslist

Vaststelling geurverordening
Hoe hard het in Deurne mag stinken, bepaalt de gemeenteraad! In
juli stelt de raad de ‘geurverordening’ voor de komende 4 jaar vast.
(Voor meer informatie zie ledenbrief 39 pagina 2 en 3).
Inspraak inwoners van Deurne
Stopdestank vindt dat het gemeentebestuur alle inwoners moet
betrekken bij het vaststellen van nieuwe geurnormen. We hebben de
gemeente gevraagd hoe ze inwoners wil informeren en hoe ze hen
inspraak wil geven in de voorbereidingen van de nieuwe verordening.
Stopdestank in actie
Stopdestank zal de inwoners van Deurne op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hen
oproepen hun stem te laten horen. Samen met u willen we onze Deurnese volksvertegenwoordigers
uitnodigen met de inwoners in gesprek te gaan voordat ze nieuwe stanknormen vaststellen.
Binnenkort meer informatie
In onze volgende ledenbrief informeren we u uitgebreid over de reactie van het gemeentebestuur op
ons verzoek om informatie en inspraak. We maken dan ook bekend welke acties we samen met de
inwoners op touw willen zetten.
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Brabantberaad over mestverwerking

Brabantse milieuorganisaties: Minder Beesten!
‘Hoe wordt mest de nieuwe grondstof?’ Het thema van het Brabantberaad dat het
provinciebestuur organiseert op 27 en 28 januari as. Ook de BMF, enkele leden van milieugroepen
en een aantal burgers zijn uitgenodigd. Milieugroepen uit heel Brabant kwamen op initiatief van
Stopdestank op 14 januari jl. in Tilburg bij elkaar. Hun boodschap aan de deelnemers aan het
Brabantberaad was duidelijk: GEEN MESTFABRIEKEN. MINDER BEESTEN! Na het Brabantberaad
komen de groepen weer bij elkaar om de rol van de BMF en van de deelnemers uit de
milieugroepen te evalueren.
Minder Beesten
Brabant heeft een mestoverschot van 6 miljoen ton per jaar. Het aantal beesten
groeit nog steeds. Grote mestfabrieken lossen het probleem niet op. Integendeel.
Een mestfabriek is een gigantische investering. Dat geld moet worden
terugverdiend. Daarvoor is aanvoer van mest nodig. Veel mest. Jarenlang. En hoe
doe je dat? Meer beesten houden in Brabant en mest aanvoeren van buiten
Brabant. Dat betekent meer beesten, grotere risico’s voor de volksgezondheid,
verdere aantasting van de leefbaarheid en de veiligheid en vernietiging van het
natuurlijk evenwicht. Met grote mestfabrieken raken we steeds verder van huis.
ER IS MAAR ÉÉN OPLOSSING VOOR HET MESTOVERSCHOT: MINDER BEESTEN.
Meerderheid Provinciale Staten stemt vóór subsidiëren van mestvergisters
De meerderheid van Provinciale Staten (CDA, VVD, SP, D’66) stemde op 15 november jl. vóór
voortzetting van subsidie op mestvergisters. De andere partijen stemden tégen.
Op 18 maart as. zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het is maar dat u het weet.

Verzet tegen grootste mestfabriek ter wereld

Steun de inwoners van Landhorst en Venhorst
MACE (Mineralen Afzetcoöperatie Elsendorp) heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw
van de grootste mestfabriek ter wereld. Een mestvergister met een capaciteit van 500.000 ton
mest per jaar. Per week heeft zo’n installatie 100.000 liter zwavelzuur nodig. Het is een gigantische
chemische fabriek. Niet op een streng gecontroleerd chemisch industrieterrein maar op het
Brabantse platteland: in een uithoek van de gemeente St. Anthonis tussen de dorpjes Landhorst en
Venhorst. Met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid, de veiligheid en de leefbaarheid.
Stop Mestfabriek
Inwoners van Landhorst en Venhorst komen massaal in
verzet. Ze hebben zich verenigd in de actiegroep ‘Stop
Mestfabriek’. Ze zijn bang voor ongelukken en ze vrezen
dat er nog meer beesten in de directe omgeving
gehouden gaan worden. Ze zijn beducht voor nog meer
stank en veel meer verkeersoverlast (transport van o.a.
mest en zwavelzuur). Ook betekent zo’n fabriek een
forse waardedaling van hun huizen. De mensen willen
geen gevaarlijke, stinkende, chemische fabriek bij hun
dorp. Ze doen een dringend beroep op de politiek om
daar een stokje voor te steken.
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Teken de petitie
Stopdestank beloofde de mensen in Landhorst en Venhorst te steunen. Daarom roepen we u op om
de online-petitie te tekenen. Vraag zoveel mogelijk mensen dat ook te doen. Stuur de link door!

Laten we de inwoners van Landhorst en Venhorst steunen.
Samen…. in ons eigen belang!
Ga naar
http://goo.gl/Uhftct

Hartelijk dank

Groot debat op 11 maart as.

Milieudefensie voert actie in Deurne

In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen houdt Vereniging Milieudefensie in elke
provincie een actie tegen intensieve veehouderij. De Brabantse actie vindt plaats in Deurne. In de
volgende ledenbrief staat meer informatie. Zet woensdagavond 11 maart as. alvast in uw agenda.
Zalencentrum v. Bussel, St. Jozefstraat 77. Dat belooft een interessante avond te worden.

Bericht van de penningmeester
De penningmeester laat weten dat hij kort na het uitkomen van deze ledenbrief de
leden aanschrijft voor het betalen van de contributie voor 2015. De contributie
bedraagt € 10,-- per jaar. Voor gezins- en jeugdleden € 5,--. Giften en donaties zijn
uiteraard hartelijk welkom.
Ons rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne.
We bedanken onze 139 leden hartelijk voor het betalen van de contributie van het
afgelopen jaar. Een speciaal woord van dank aan hen die ons steunden met een
extra gift. Contributies en giften stellen ons in staat de vereniging draaiende te
houden, inwoners te informeren en te ondersteunen, activiteiten te organiseren en indien nodig
juridische bijstand in te roepen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
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Belangrijk signaal aan de Deurnese politiek

Inwoners in actie na bijeenkomsten urgentieteam
Mensen die in hun directe omgeving overlast ondervinden van intensieve veehouderij, kunnen zich
melden bij het urgentieteam*. Het gemeentebestuur verzuimde om inwoners daarop te wijzen.
Daarom deed Stopdestank dat (juli 2014).
Vele tientallen aanmeldingen
Vele tientallen inwoners meldden zich bij het urgentieteam. Stopdestank neemt niet deel aan de
onderhandelingen op het niveau van buurten en straten. Wij vinden heel Deurne overbelast gebied.
Uiteraard steunt Stopdestank leden en andere inwoners die zich, al dan niet met behulp van het
urgentieteam, inzetten om de problemen in hun directe woonomgeving te verkleinen.
Inwoners: geen uitbreiding aantal beesten
Op 27 augustus jl. nodigde het urgentieteam 50 inwoners,
die zich gemeld hadden, uit voor een vergadering. Naar
aanleiding van de bijeenkomst stuurde het team een brief
naar het college. Daarin stond dat burgers wilden
deelnemen aan gesprekken met de gemeente en agrariërs
als de gemeente aan een aantal voorwaarden zou voldoen.
De belangrijkste: stop op het aantal beesten tijdens het onderhandelingsproces. Begin december
kwam de reactie het college. Burgermeester en wethouders gingen op geen enkele voorwaarde in.
Vragen aan de wethouder niet aan de orde
Het urgentieteam organiseerde op 17 december jl. een bijeenkomst waarin inwoners met wethouder
Lemlijn in gesprek konden gaan. Een groepje mensen afkomstig uit alle wijken en buurten van
Deurne bereidde zich voor op dit gesprek. Ze stelden 33 vragen op die ze de wethouder wilden
voorleggen. Maar de gespreksleider weigerde de vragen aan de orde te stellen. Het gesprek met de
wethouder dat volgde werd algemeen als zeer teleurstellend ervaren. De wethouder ging op geen
enkele vraag of opmerking inhoudelijk in. Wel zegde ze toe de vragen schriftelijk te beantwoorden.
Daarom dienden de inwoners hun 33 vragen schriftelijk in bij de wethouder en ze stuurden een
afschrift aan de gemeenteraad. (wordt vervolgd).

Stopdestank steunt de actie van de inwoners
*Het urgentieteam is in het leven geroepen door het Brabantberaad. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties
(provincie, gezondheidsdienst, ZLTO, Brabantse Milieufederatie e.a.) organiseren gesprekken met burgers, boeren en
gemeenten over het terugdringen van overlast door de intensieve veehouderij op plaatsen waar de overlast het ergste is.
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Stop mestfabriek Asten!
Op 13 januari jl. vergaderde de commissie Ruimte van de gemeente
Asten over een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een
mestfabriek aan de Dijkstraat 72. Het betreft uitbreiding van de capaciteit van 6.000 naar 80.000 ton mest per jaar.
Gemeenteraad neemt op 3 februari as. een besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is bevoegd gezag en heeft
inmiddels al een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Het
college van Asten voegde het punt in allerijl toe aan de al vastgestelde
agenda van de commissievergadering van 13 januari jl. Het college
gaat er van uit dat de definitieve beslissing in de raadsvergadering van
3 februari a.s. plaats vindt. De zaak loopt bij de gemeente onder nummer AST/2014/016572.
Illegaal
Drie jaar geleden werd de mestverwerking aan de Dijkstraat op gezag van de rechtbank door de gemeente stil gelegd omdat er sprake was van illegale mestverwerking! Het bedrijf had geen geldige
milieuvergunning en de fabriek was in strijd met het bestemmingsplan. “Wij hebben handhaving wel
overwogen, maar besloten om daartoe niet over te gaan”, schreef wethouder Martens (CDA).
Oproep
We roepen de inwoners van Asten op om snel in actie te komen tegen uitbreiding van de mestfabriek
aan de Dijkstraat. Spreek uw politieke vertegenwoordigers aan, zowel in de gemeenteraad als in
Provinciale Staten. Steek de koppen bij elkaar; kom in actie voor gezondheid en leefbaarheid. Als u
Stopdestank nodig hebt voor tips bij het opzetten van acties, neem dan contact met ons op.
50.000 mensen in Duitsland de straat op

Massademonstratie in Berlijn voor andere landbouwpolitiek
Op zaterdag 17 januari was er in Berlijn een grote demonstratie voor een andere landbouwpolitiek.
Ruim 50.000 mensen protesteerden tegen bio-industrie, genetisch gemanipuleerd voedsel en
globalisering van de voedselproductie. Ze demonstreerden vóór ecologische verantwoorde,
diervriendelijke landbouw die past in het landschap.
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Leden schrijven

Bahbah….
Sinds enkele jaren is er op de Koeweideweg een kippenbedrijf gevestigd waarvan wij
héééél veel stankoverlast ondervinden. Als de windrichting noordoost is dan kun je
het wel schudden met lekker buiten zitten in de zomer en sowieso met het slapen
met open ramen of lekker de was buiten hangen. Je gaat werkelijk over je nek en wordt er onpasselijk van. Dit had voorkomen kunnen worden als de gemeente verder gekeken had dan 50 meter in de
omtrek. Wat achteraf toegegeven is als een grote fout maar niet te herstellen is. U leest het goed 50
meter. Er is alleen rekening gehouden met de direct aanwonenden aan de Koeweideweg.
En nu niet zeggen: “Tja u woont op een dorp en dat is daar inherent aan”. Dat bedrijf is er vele jaren
nadat wij er kwamen wonen pas gevestigd. Dus hoezo rekening houden of weten dat……..!?
Zo ook de pas gebouwde 3 varkensstallen aan
de Grintkuilen 5 en 7. Pas in 2012 goedgekeurd. Dus als de wind andersom staat dan
kunnen we het van die kant ook wel weer
schudden. Kip of varken. Bahbah…..
Natuurlijk is het prachtig als er bedrijvigheid
plaatsvindt in plaats van leegstand. Prima!
Maar hou a.u.b. Neerkant WEL leefbaar!
Met vriendelijke groet,
Inwoner Neerkant

‘Checklist ter voorkoming van onaangenaam ruikende verrassingen’
Stopdestank heeft een checklist opgesteld voor mensen die niet verrast willen worden door
uitbreidingsplannen van intensieve veehouderij in het buitengebied; voor inwoners die willen
weten welke mogelijkheden voor uitbreiding van intensieve veehouderij er in zijn/haar buurt zijn.
Informatie van gemeente slecht toegankelijk
De gemeente publiceert aanvragen en concepten van omgevingsvergunningen niet in het Weekblad voor Deurne. In het weekblad
staat slechts een verwijzing naar de website. Zoeken op de website
is niet eenvoudig en de vergunningen zijn niet duidelijk omschreven. Er staat slechts ‘verandering van inrichting of verandering
van de werking van de inrichting’. Om uit te zoeken wat de plannen
van het bedrijf zijn, moet u elke week de bekendmakingen van de
gemeente door lopen. We hebben geprobeerd daar iets op te
vinden. Als u volgens de checklist te werk gaat, komt u niet voor
onaangename verrassingen te staan.
Even oefenen
De checklist is lang en zeker voor mensen die niet gewend zijn met computers te werken niet simpel.
We hebben geprobeerd alle stappen zo eenvoudig en logisch mogelijk op een rij te zetten. Lukt het u
niet, vraag dan hulp aan iemand die handig is met digitale informatie. Hebt u vragen / opmerkingen
of aanvullingen op de lijst laat het ons dan weten. SUCCES!
Checklist link: http://wqd.nl/rtyNa
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