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Ledenbrief Stopdestank Deurne 
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 

nummer 43 
februari 2015 

 

 

Stopdestank nodigt u uit 

DOE MEE AAN DE DISCUSSIES 
 

 

Informatie- en discussiebijeenkomst 
over stanknormen 

 

De gemeenteraad van Deurne gaat de nieuwe geurverordening vaststellen voor de komende 4 jaar. 
Dat betekent dat de raad gaat besluiten hoe hard het hier mag stinken. 

Het gemeentebestuur organiseert een informatie- en discussiebijeenkomst voor burgers. 
 

Dinsdag 24 februari 2015 
20.00u 

Gemeentehuis Deurne 

(toelichting zie pagina 2) 
 

 

 

Debat met Provinciale Staten 
over toekomst intensieve veehouderij in Brabant 

 

Op 18 maart as. zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Milieudefensie Nederland organiseert 
daarom in elke provincie een debat over de toekomst van de intensieve veehouderij.  

 

HET BRABANTSE DEBAT VINDT PLAATS IN DEURNE 
In samenwerking met: 

Vereniging Stopdestank, Werkgroep Behoud de Peel en Stichting  Mens, Dier en Peel. 
Alle inwoners van Brabant zijn welkom. 

 

Woensdag 11 maart 2015 
19.30u tot 22.00u 
Zalen van Bussel 

St. Jozefstraat 77 Deurne 

(toelichting zie pagina 3+4) 
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Gemeentebestuur nodigt inwoners uit 

Informatie- en discussiebijeenkomst over nieuwe stanknormen 
 

Vaststellen van stanknormen is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De raad stelt  dit 
jaar een nieuwe gebiedsvisie en een nieuwe geurverordening vast. Hoe hard het in Deurne mag 
gaan stinken, hangt af van onze 23 raadsleden.  
 

 
 
Gebiedsvisie 
Voorafgaand aan een nieuwe geurverordening stelt de gemeenteraad een zogenaamde gebiedsvisie 
op. Daarin staat wat de voornaamste functies zijn van de verschillende delen van de gemeente. 
Bijvoorbeeld: wonen, recreatie, industriegebied, intensieve veehouderij, natuurgebied. Aan de hand 
van de gebiedsvisie stelt de raad voor elk gebied stanknormen vast.  
 

Locatie gewijzigd 
Op 24 februari is er in het gemeentehuis (niet in de Gouden Helm) een informatie- en discussie-
bijeenkomst voor burgers; op 26 februari is er een avond speciaal voor boeren in de Reizende Man. 
Beide avonden zijn openbaar.  
 

Informatiebijeenkomst 
Op woensdag 11 februari jl. gaf de gemeente in een 
openbare bijeenkomst uitleg over de methode  
waarmee stank berekend moet worden. Deze 
methode heeft alleen betrekking op varkens- en 
kippenbedrijven. Voor runderen en nertsen gelden 
geen stanknormen maar afstandsnormen. De stank 
van het uitrijden van mest wordt niet meegeteld. 
Tijdens de informatiebijeenkomst werd een 
PowerPoint gepresenteerd. Die kunt u vinden op de 
website van de gemeente hier staat ook de 
geluidsopname van de avond: http://wqd.nl/wvJJg  
 

Heel Deurne overbelast gebied 
Stopdestank deed onderzoek naar stanknormen in 
andere gemeenten in de Peel en de Kempen. Daaruit 
blijkt dat de normen in het Deurnese buitengebied  
hoog zijn. In de volgende ledenbrief vindt u een 
overzicht.  
 

  

http://wqd.nl/wvJJg
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Bron: www.knakdeworst.nl 

 

 

Het Brabantse debat is  in DEURNE! 

Met Provinciale Staten in debat over intensieve veehouderij 
 

Vanwege de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart as. 
organiseert Vereniging Milieudefensie in elke provincie een 
debat met Statenleden over de toekomst van de intensieve 
veehouderij. Het Brabantse debat vindt plaats in DEURNE. Op 
woensdag 11 maart as. is iedereen van 19.00u tot 22.00u  van 
harte welkom in Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77. Aanvang 

van het debat: 19.30u. Milieudefensie organiseert het debat in samenwerking met Vereniging 
Stopdestank Deurne, Werkgroep Behoud de Peel en Stichting Mens, Dier en Peel. 
 

Programma 
Vertegenwoordigers van zeven politieke partijen die op 18 maart as. meedoen aan de verkiezingen 
voor Provinciale Staten zitten op het podium: Hubert Koevoets (VVD), Anne-Marie Spierings (D66), 
Ton Braspenning (CDA), Nico Heijmans (SP), Hagar Roijackers (GroenLinks), Antoinette Knoet-Michels 
(PvdA), Marco van der Wel (Partij voor de Dieren). Het debat wordt gevoerd aan de hand van 
stellingen die worden ingeleid door inwoners: Franca Hikspoors (inwoner buitengebied Deurne), Giel 
Dekkers (voorzitter actiegroep ‘Stop Mestfabriek’ Landhorst/Venhorst), Jan Hoevenaars (oud-
huisarts Elsendorp), Maria Berkers (voorzitter Stopdestank Deurne). 
 

Publiciteit: help mee 
Help ons om zoveel mogelijk Brabanders op de hoogte te stellen van het debat. Stopdestank kreeg 
een aantal affiches en flyers van Milieudefensie. Ook milieugroepen in Brabant vragen we om een 
aantal affiches (A2) en flyers (A5) te verspreiden. Laat Stopdestank weten dat u meedoet en u krijgt 
van ons het materiaal. (stopdestank@gmail.com)  
 

We hebben uw hulp hard nodig; Stopdestank kan dit niet alleen. 

mailto:stopdestank@gmail.com
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Ook verkiezingen voor Waterschap 

Verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 ……. Stem bewust 
 

De provincie heeft een dikke vinger in de pap als het  gaat over de toekomst van de intensieve 
veehouderij; als het gaat om vergunningen, mestfabrieken, volksgezondheid, urgentiegebieden en 
ruimtelijke ordening. Ga daarom stemmen op 18 maart as. en stem bewust. Stopdestank heeft van 
de landbouwparagraaf in de verschillende verkiezingsprogramma’s een korte samenvatting 
gemaakt. Stem ook voor gezond water. (zie blz. 6 onderaan)  
 
 

PvdA 
- Geen uitbreidingen veestapel in overbelaste gebieden 
- Veestapel in overbelaste gebieden daadwerkelijk terugdringen  
- Nieuwe uitbraken van ziektes in de veehouderij, zoals de Q-koorts, voorkomen 
- Waar mogelijk saneren 
- Gezondheid als harde norm in Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 
- Uitbreiding alleen mogelijk als alles is gedaan om de volksgezondheid veilig te stellen. 
- Inwoners in door veehouderij overbelaste gebieden krijgen de ondersteuning  die nodig is om 

gelijkwaardige dialoog te kunnen voeren met gemeenten en boeren 
 
 

GROENLINKS 
- Afbouw van intensieve veehouderij  
- Versnelde inkrimping van de veestapel  
- Tegen megastallen  
- Uitbreiding van biologische landbouw, productie van streekproducten en 

verbreding van de landbouw bevorderen  
- Mestoverschot oplossen door verkleining van de veestapel  
- Geen grootschalige mestverwerking  
- Stop op nertsenfabrieken en geitenstallen  
- Geen verdere verstening van het landelijk gebied 
- Handhaving verscherpen  
- Duurzame energie uit écht hernieuwbare bronnen: zon, wind en water 
- Geen grootschalige verbranding of vergisting van mest of biomassa  

 
 

Partij voor de Dieren 
- Naar natuurlijke landbouw  
- Stimuleren van kleinschaligheid 
- Einde aan de vee-industrie 
- Einde aan alle directe en indirecte subsidies voor de vee-industrie  
- Geen belastinggeld naar vee-industrie  
- Geen nieuwe megastallen 
- Afname van het aantal dieren 
- Uitbreidings- en vestigingsstop voor de veeindustrie 
- Weidegang voor koeien 
- uitloop van andere landbouwhuisdieren bevorderen 
- Sluiten van kringlopen van voedingsstoffen  
- Mestproductie afstemmen op wat verantwoord op omliggende landbouwgronden kan worden 

gebruikt  
- Geen nieuwe installaties voor mestvergisting en –verwerking.  
- Bestaande mestfabrieken goed controleren op  risico’s voor mensen, dieren en milieu 
-  Investeren in biologische landbouw 
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SP 
- Vermindering van veestapel  
- Vermindering van mestoverscho t 
- Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij leidt tot: 

 kringlooplandbouw op regionale schaal 

 grondgebonden veehouderij 

  volksgezondheid als zwaarwegend criterium bij ontwikkeling /uitbreiding veehouderij 
- Voorzorgbeginsel hanteren 
- Stapeling van vee-gerelateerde activiteiten in een gebied is criterium 
- Productie en consumptie streekeigen producten bevorderen 
- Gemengde bedrijven stimuleren en ondersteunen 
- Biologische bedrijven ondersteunen 
- Met agrarische ondernemers en onderwijsinstellingen alternatieve ontwikkelen voor 

grootschalige agrarische industrie 
- Ecologische voedselcollectieven van boeren en burgers ondersteunen 
- Supermarkten stimuleren verantwoordelijkheid te nemen 
- Mestoverschot onder strenge voorwaarden wegwerken  
- Concentraties van beesten in Peel en Kempen terugdringen 

 
 

D’66 
- Boeren met innovatieve plannen kans geven om hun vrijheid als ondernemer uit te 

oefenen  
- Ruimte creeëren voor innovaties door te sturen op doelen en effecten op 

leefomgeving 
- Onnodige regelgeving wegnemen  
- Ondernemers met hele hoge score BZV extra ondersteunen 
- Bescherming van volksgezondheid op de eerste plaats 
- Grootschalige melkveehouderij en niet-grondgebonden veeteelt alleen op locaties waar ze geen 

overlast veroorzaken   
- Grootschalige niet grondgebonden bedrijven op agrarische bedrijventerreinen  
- Geen toename van aantal dieren voordat overlast is opgelost  
- Mestverwerking alleen op (agrarische) bedrijventerreinen 
- Scheiding van dikke en dunne fractie van eigen mest op boerderijen toestaan 

 
 

CDA  
- Provincie wijst samen met gemeenten locaties aan waar mestverwerking mogelijk is 
- Bouwblokwijzigingen onder 1,5 ha krijgen kortere behandelingsperiode en worden 

door gemeenten afgehandeld  
- Natuurbeschermingswet moet opgaan in omgevingsvergunning 
- Achterstand in verlening van natuurbeschermingswetvergunningen voor intensieve 

veehouderij in vier jaar weg werken 
- Brabant moet uitgroeien tot dé toonaangevende wereldspeler op het gebied van efficiënte 

voedselvoorziening in stedelijke omgeving  
- Brabantse participatiefondsen en innovatiefondsen worden gericht ingezet voor agrarische en 

andere MKB bedrijven  
- Werkwijze van het Landbouw Innovatie Bureau (samenwerkingsverband van provincie en ZLTO) 

ook bij andere fondsen hanteren 
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VVD  
- Ruimte voor ondernemingen op het platteland 
- Agrariërs ondersteunen bij ontwikkeling van gemengde bedrijven door meedenken 

en geven van ruimte 
- Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij toepassen 
- Bij uitbreiding veehouderijen eerst gesprek tussen boer en burgers; zij beslissen over 

dilemma’s en initiatieven 
- Niet omvang van agrarische bedrijf is maatgevend maar uitstoot 
- Brabantse bodem moet schoon zijn 
- Brabant heeft straks beste mestverwerking van Europa  
- Hoeveelheid mest wordt niet gemaximaliseerd 
- Mest op duurzame en innovatieve wijze verwerken 
- Doorgaan met  ‘urgentieteams’ 

50+ 
- Handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht, veilig natuur- , bodem- en 

waterbeheer 
- Inzetten natuurgelden voor boeren continueren; evaluatie besteding van deze gelden 
- Uitbreiden afspraken met boeren over onderhoud aanpalende percelen (minder of 

geen gif) 
- Bij economische ontwikkeling  er op toezien dat dierenwelzijn niet wordt geschaad 

 

PVV 
- Ondernemers zo min mogelijk hinderen door ambtelijke regeltjes  
- Belangen van ondernemers gaan vóór belangen van natuur- en milieuclubs  
- De boer is de beste landeigenaar en landschapsbeheerder 
- Geen megastallen maar familie- en gezinsbedrijven 
- Kleinschalige mestverwerking op eigen erf; grootschalige verwerking op  

industrieterreinen 
- Geen subsidie voor mestvergisters  
- Geen bemoeienis met bedrijfsvoering 
- Export van meststoffen moet mogelijk zijn 
 

 

Verkiezingen Waterschap Aa en Maas 

Stem op 18 maart ook voor schoon water 
 

Met ingang van 2015 worden gelijktijdig  met de leden voor Provinciale Staten, ook 
de bestuurders voor de waterschappen gekozen. De waterschappen zijn verant-
woordelijk voor het waterbeheer in Nederland. 

 

Waterschap Aa en Maas 
In Zuid-oost Brabant kiest u voor het bestuur van Waterschap Aa en Maas. Dit bestuur bestaat uit 30 
zetels. Daarvan worden er 23 rechtstreeks gekozen door inwoners van Brabant. De overige 7 zetels 
zijn zogenaamde ‘geborgde zetels’.  De leden daarvoor  worden niet gekozen maar benoemd door:   
ZLTO (3 zetels), Kamer van Koophandel (3 zetels), Bosschap (1 zetel). Voor meer informatie ga naar: 
http://goo.gl/R4o3Ku 
 

Op welke partijen kunt u stemmen 
U hebt de keuze uit 6 partijen: 4 politieke partijen (PvdA, CDA, VVD en 50+) en 2 andere partijen 
(Algemene Waterschapspartij en Water Natuurlijk). De laatste twee zijn geen politieke partijen. 
Daarom een korte omschrijving van hun doelen: 
- Algemene Waterschapspartij Aa en Maas: eenzijdige belangenbehartiging voorkomen. 
- Water Natuurlijk: belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie beter beschermen.   

http://goo.gl/R4o3Ku

