
1 
 

 

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

nummer 44 
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Gemeenteraad start discussie over nieuwe geurverordening 

Commissievergadering op dinsdag 24 maart as. 
 

Op 6 oktober 2015 stelt de gemeenteraad van Deurne een nieuwe geurverordening vast. Daaraan 
voorafgaand zijn er drie openbare vergaderingen;  twee commissievergaderingen en een raadsver-
gadering. Het debat begint met de commissievergadering op dinsdag 24 maart as. 
 

Gebiedsvisie 
Aanstaande dinsdag staat de ‘Gebiedsvisie’ op de agenda. In deze 
gebiedsvisie wordt de gemeente ingedeeld in zones: wonen, recrea-
tie, industriegebied, intensieve veehouderij, natuurgebied enz. Voor 
de verschillende zones worden verschillende stanknormen vastge-
steld. (Informatie volgende pagina’s). 
 

Opiniërende vergadering 
De commissievergadering van aanstaande dinsdag is opiniërend. Dat 
betekent dat burgers niet mogen inspreken. De vergadering is wel 

openbaar dus iedereen kan komen luisteren wat de verschillende partijen te melden hebben. (Deelt 
de partij waar u op gestemd hebt uw opvatting?) We verwachten dat raads- en commissieleden na 
afloop van de vergadering nog even beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden. Zij vertegen-
woordigen immers de inwoners. Spreek hen dus aan.  

 

 

De gemeenteraad stelt nieuwe geurnormen vast 
Doe mee aan de discussies 

Spreek raadsleden en commissieleden aan 
 

 
 

 

Kom dinsdag 24 maart as.  
naar de commissievergadering 

20.00u Gemeentehuis 
 
 
 

Agenda en stukken (agendapunt 4) van de commissievergadering: http://wqd.nl/aNnBI  
Voor de brief van de GGD ‘Onderzoek geurhinder en veehouderij’ en Factsheet:  

http://wqd.nl/yfseO   en    http://wqd.nl/pbOXW 

http://wqd.nl/aNnBI
http://wqd.nl/yfseO
http://wqd.nl/pbOXW
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Stopdestank roept gemeenteraad van Deurne op: 

Stanknormen fors naar beneden 
 

Strenge geurnormen kunnen uitbreiding van de intensieve 
veehouderij op termijn voorkomen. Daarom is het belangrijk dat 
de raad strenge normen vaststelt. Er ligt veel ingewikkelde 
informatie op tafel. Het gaat over odeurunits, emissie, 
achtergronddepositie, 50% regeling, V-stacks en nog veel meer. Er 
is groot verschil tussen de papieren werkelijkheid en de echte 
werkelijkheid: de rekenmethode is onbetrouwbaar en  
belangrijke stankbronnen worden niet meegerekend 
(bijvoorbeeld nertsen en uitrijden van mest). Maar  één ding staat vast: het stinkt in Deurne! De 
stanknormen moeten fors naar beneden. 
 

Bestanden op de website van de gemeente 
Om u enig idee te geven waar het dinsdag over gaat, ziet u hieronder enkele schema’s en plaatjes uit 
de ‘Concept Gebiedsvisie’. Als u alle informatie wilt bestuderen, open dan de hiervoor vermeld link. 
  
 

 

Uit de ‘Concept Gebiedsvisie’ 
 

Arcadis (ingenieursbureau) heeft van het college van B&W de opdracht gekregen om een voorstel 
voor een nieuwe geurvisie en –verordening op te stellen. Arcadis is samen met een kernteam aan 
de slag gegaan. In dit kernteam zaten behalve een medewerker van Arcadis enkele ambtenaren, de 
wethouder, een vertegenwoordiger van ZLTO en een burger. 
 

Voorstel maximale voorgrondbelasting 
Voorgrondbelasting is de geurbelasting van elke afzonderlijke veehouderij op woningen.  

De cijfers staan voor zg. odeurunits, stankeenheden per kubieke meter lucht. 
 
 
 

Gebied     Voorgrondbelasting oud   Voorgrondbelasting nieuw 
 

Kern Deurne     1     1 
Overige Kernen     3     2 
Kernrandzones     6/14     5* 
Buitengebied     14     8 
Landbouwontwikkelingsgebied  14     10 
*ZLTO adviseert 6 

 
 
 

Bestaande normen voor maximale achtergrondbelasting 
Achtergrondbelasting is de geurbelasting op woningen van alle veehouderijen samen. 

 
 

Gebied       Achtergrondbelasting 
     

Kern Deurne        10    
Overige Kernen        10     
Kernrandzones (plangebieden bebouwde kom)   10 
Kernrandzones (buitengebied)     20   
Buitengebied        20   
Landbouwontwikkelingsgebied      32 
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Beoordeling van het leefklimaat op basis van huidige geurnormen 
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Voorstel nieuwe voorgrondnormen 
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Voorstel verkleining Landbouwontwikkelingsgebied 
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 Beoordeling leefklimaat  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM) 

 
 

Achtergrondbelasting   Beoordeling leefklimaat 
 

               1-3      zeer goed 
               4-8          goed 
              9-13                 redelijk goed 
           14-20          matig 
            21-28                tamelijk slecht 
            29-38          slecht 
            39-50      zeer slecht 
              >50                extreem slecht 
 

 
Planning vaststelling gebiedsvisie geur 

 

Op 28 april 2015 komt de concept gebiedsvisie, de ontwerp geurverordening en ontwerp beleidsre-
gel ter advisering in de commissie R&E. De vervolgplanning is te lezen in de Discussienotitie geurge-
biedsvisie 24 maart 2015 op pagina 8, te vinden bij de commissiestukken op http://wqd.nl/aNnBI  

 
 

Ledenvergadering Stopdestank 
Dinsdag 14 april as. 

Van 20.00u tot 22.00u 
 

Op 14 april as. vindt ’s avonds de jaarlijkse ledenvergadering 
van Stopdestank plaats. Leden krijgen op korte termijn de 
jaarstukken toegestuurd.  
 
Het tweede deel van de vergadering gaat over de geurnota. 
Een deskundige geeft uitleg en u kunt vragen stellen. Ook 
krijgt u informatie over het indienen van zienswijzen (bezwa-
ren). 
 

Leden krijgen op korte termijn 
 Tijd en plaats 
 Agenda 
 Vergaderstukken 
 Naam van de deskundige 

 

Stopdestank zoekt nieuwe bestuursleden. Hebt u belang-
stelling of wilt u meer informatie over het werk van het be-
stuur, neem dan contact met ons op via de website of het e-
mailadres van Stopdestank. 
 

www.stopdestank.nl 
stopdestank@gmail.com 

 

Noteer de vergadering alvast  
in uw agenda 

http://wqd.nl/aNnBI
http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com

