Ledenbrief Stopdestank Deurne
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu
nummer 45
mei 2015

In deze ledenbrief informatie over het indienen van zienswijzen
tegen de Geurgebiedsvisie Deurne 9 april 2015
Gemeenteraad verantwoordelijk voor stanknormen
In de raadsvergadering van 6 oktober 2015 stelt de gemeenteraad nieuwe stanknormen voor de
gemeente Deurne vast. Het voorstel van burgemeester en wethouders ligt nu ter inzage en inwoners kunnen TOT 18 JUNI as. zienswijzen (bezwaren) indienen. Aan de hand van het voorstel van
B&W en de ingediende zienswijzen neemt de gemeenteraad een besluit; de gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de stanknormen in de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Deurne 2015.
Voorbereiding
De gemeente hield twee openbare informatiebijeenkomsten over de gebiedsvisie / geurverordening
(één voor boeren en één voor andere inwoners). De gemeente en het urgentieteam organiseerden
een informatiebijeenkomst over geur en volksgezondheid. In de ledenvergadering van Stopdestank in
april gaf drs. Karel v. Bommel uitleg over de wet geurhinder en beantwoordde hij vragen. In de commissievergadering van 28 april jl. was er voor inwoners gelegenheid om in te spreken. Alle bijeenkomsten werden heel druk bezocht.
Zienswijzen
De materie is heel ingewikkeld. In deze ledenbrief staan de belangrijkste overzichtskaarten uit het voorstel (pag. 7 en pag. 8 met voorgestelde normen). Ook
hebben we drie schetsen opgesteld die u misschien kunt gebruiken bij het opstellen van een zienswijze. Voor degenen die alle gemeentelijke informatie willen
bekijken: via http://goo.gl/9EdDLM komt u rechtstreeks op de juiste pagina van
de gemeentelijke website.

Bent u het niet eens met de stanknormen die B&W voorstellen?
Dien een zienswijze in!

LET OP!
Zienswijze
Geurgebiedsvisie Deurne 9 april 2015
indienen vóór 18 juni as.
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Informatie zienswijzen
De materie is heel ingewikkeld. Stopdestank kreeg van een aantal inwoners van Deurne de vraag
om hen te helpen bij het opstellen van een zienswijze tegen de voorgestelde nieuwe
geurverordening.
Daarom
hebben
we
onderstaande schetsen gemaakt (blz. 3-4-5). Ze
zijn bedoeld als ondersteuning. Er staan
suggesties in voor punten waarover u mogelijk
iets kunt schrijven. Schrijf in uw eigen woorden
en geef voorbeelden als die uw bezwaren
verduidelijken.
Ook schets voor stoppers
Er zijn drie schetsen: één voor burgers (nietagrariërs) die NIET in het voorgestelde Primag
wonen; één voor burgers (niet-agrariërs) die WÉL
in het voorgestelde Primag wonen; één voor
agrariërs die in het voorgestelde Primag wonen en
binnen afzienbare tijd willen stoppen met hun bedrijf. Veel bedrijven van stoppers heeft het college
ten onrechte aangemerkt als ‘actieve bedrijven’ en binnen het Primag geplaatst. Als stoppers in het
Primag besluiten hun bedrijfsvoering te beëindigen, kunnen ze hun huis en bedrijf alleen verkopen
aan iemand die er een intensieve veehouderij wil vestigen. Daardoor wordt de stopper financieel en
sociaal benadeeld en krijgt de intensieve veehouderij meer ruimte. Stopdestank wil een kleiner
Primag en meer mogelijkheden voor andere verdienmodellen in het buitengebied.
Belangrijk
Als u een zienswijze indient, zijn de volgende dingen belangrijk:
 schrijf uw zienswijze in uw eigen woorden met persoonlijke onderwerpen, argumenten en
verhalen anders worden ze niet individueel behandeld.
 zorg dat het adres van het gemeentehuis correct is
 geef uw zienswijze af aan de balie van het gemeentehuis en vraag een ontvangstbewijs
 digitaal ingestuurde zienswijzen zijn niet geldig; versturen per post kan wel
 lever uw zienswijze UITERLIJK 17 juni 2015 in; als u te laat bent, wordt u niet-ontvankelijk
verklaard
Primag
B&W stellen voor het huidige LOG te verkleinen. Het nieuwe LOG wordt Primag genoemd. Op de
overzichtskaart op blz. 8 van deze ledenbrief staat het Primag aangegeven. (Blauwe gebied).

Inspraakreactie Stopdestank Geurgebiedsvisie in de vergadering van
de commissie Ruimte en Economie van 28 april 2015
In de commissievergadering R&E van 28 april 2015 hebben Stopdestank en 5 andere insprekers van
de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken met betrekking tot de concept Geurgebiedsvisie.
Samenvatting:
- Wetgeving moet maatschappelijk gedragen worden. Handhaving op orde brengen.
- Achtergrondbelasting is het criterium
- Gezond leefklimaat in de hele gemeente. Dat betekent voor heel Deurne een voorgrondbelasting
van maximaal 4,5 OU/m3
- Een aanmerkelijk kleiner Primag (zie kaartje), uitsluitend bedoeld voor verplaatsingen van bedrijven die elders in Deurne overlast bezorgen.
De inspraakreactie van Stopdestank kunt u nalezen via de volgende link: http://wqd.nl/jrEPh
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Schets voor inwoners (niet agrariërs) die buiten het voorgestelde Primag (LOG) wonen
(zie ook schets op blz. 4)
Naam/namen ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(e-mailadres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Aan:

College van B&W van Deurne
Markt 1
5751 BE Deurne

Betreft:

zienswijze concept Geurgebiedsvisie Deurne 9 april 2015

Deurne,

…-…-….… (datum)

Geacht college,
Ik heb / wij hebben bezwaren tegen de concept Geurgebiedsvisie Deurne van 9 april 2015.
SUGGESTIES
Voorgestelde geurnormen te hoog
* Hoe hoog is de voorgestelde geurnorm in uw buurt? (Als u last heeft van stank, vertel dat in uw
eigen woorden)
* De voorgestelde geurnormen variëren van 1 OU/mᶟ in de kern van Deurne tot 10 OU/mᶟ voor het
zogenaamde Primag. (zie kaart blz. 8) Voor een gezond leefklimaat moet de geurnorm volgens
de GGD lager zijn dan 5 OU/mᶟ.
* Geurnormen zijn berekend volgens V-Stackx rekenmodel. Uit recent onderzoek van de GGD blijkt
dat werkelijke stankoverlast tot ruim drie keer groter is dan uitkomsten van het rekenmodel.
* V-Stackx rekent alleen stank die varkens en kippen veroorzaken. Stank uit andere bronnen
(koeien, nertsen, uitrijden van mest enz.) telt niet mee. Het stinkt in werkelijkheid veel meer dan
het rekenmodel aangeeft. (persoonlijke ervaringen)
Risico’s voor gezondheid
* Stankoverlast veroorzaakt gezondheidsklachten (bv: hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen
en/of depressieve klachten. Geeft aan waar u last van heeft).
* Hoe ruimer de geurnormen hoe meer uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij,
hoe groter het risico om besmet te raken met virussen en resistente bacteriën (o.a. vogelgriep en
MRSA).
* 8 en 10 OU/mᶟ in het buitengebied is ruim boven de gezondheidnorm. Gezond recreëren in het
buitengebied (wandelen/fietsen/verblijven) is niet mogelijk.
Andere bezwaren
* …………………………………………………………………………………………………………………………………enz.enz. enz.
Geef aan dat u bezwaren heeft tegen de geurnorm van …. OU/mᶟ in uw buurt en geef aan wat
volgens u de maximale geurnorm in OU/mᶟ mag zijn.
Ik ben / Wij zijn graag bereid deze zienswijze mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
(handtekening / handtekeningen)
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Naam /namen
Schets voor inwoners (niet agrariërs) die in het voorgestelde Primag (LOG) wonen
Naam/namen ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(e-mailadres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Aan:

College van B&W van Deurne
Markt 1 5751 BE Deurne

Betreft:

zienswijze concept Geurgebiedsvisie Deurne 9 april 2015

Deurne,

…-…-….. (datum)

Geacht college,
Ik heb / wij hebben bezwaren tegen de concept Geurgebiedsvisie Deurne van 9 april 2015.
Vertel dat u als burger in het voorgestelde Primag woont. Leg uit waarom u daar bezwaar tegen hebt.
SUGGESTIES
Woning wordt minder waard / moeilijk verkoopbaar
* Hoge geurnorm (stankhinder); verstening van het landschap; toename van zwaar verkeer
Hoge geurnorm (10 OU/mᶟ)
* geurnorm berekend volgens V-Stackx rekenmodel. Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat
werkelijke stankoverlast ruim drie keer groter is dan de uitkomsten van het rekenmodel.
* V-Stackx rekent alleen stank die varkens en kippen veroorzaken. Stank uit andere bronnen (zoals
koeien, nertsen, uitrijden van mest) telt niet mee. Het stinkt in werkelijkheid veel meer dan het
rekenmodel aangeeft. (persoonlijke ervaringen toevoegen)
Gezondheid loopt risico
* Voor een gezond leefklimaat moet de geurnorm volgens de GGD lager zijn dan 5 OU/mᶟ.
(in het Primag stelt B&W 10 OU/mᶟ voor. Wat betekent dat voor u)
* Stank veroorzaakt gezondheidsklachten (bv: hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen en/of
depressieve klachten, geef aan waar u hier last van heeft )
* Omwonenden van veehouderijen lopen risico op besmetting met virussen en resistente
bacteriën (bv. vogelgriep en MRSA).
Sociale contacten in buurt komen onder druk
Boeren in de buurt die stoppen moeten bedrijf (noodgedwongen) verkopen aan een ondernemer in
de intensieve veehouderij. Gevolgen:
* uitbreiding van bio-industrie in de buurt: meer overlast van (stankhinder, verkeer, lawaai enz)
* i.p.v mensen krijgen we grote stallen met varkens /kalveren/ kippen als buren.
* sociale structuren in buurt verdwijnen. (Leg uit wat dat voor u betekent)
Andere bezwaren
* ………………………………………………………………………………………………………………………………… enz.enz. enz.
Geef aan dat u bezwaren heeft tegen de geurnorm van 10 OU/mᶟ in uw buurt en geef aan wat
volgens u de maximale geurnorm in OU/mᶟ mag zijn.
Vraag ook om de grenzen van het Primag zodanig vast te stellen dat uw woning er buiten valt.
Ik ben / Wij zijn graag bereid deze zienswijze mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
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(handtekening / handtekeningen)
Naam / namen
Schets voor agrariërs die in het voorgestelde Primag (LOG) wonen en op termijn willen stoppen
Naam
Adres
(e-mailadres)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Aan:

College van B&W van Deurne
Markt 1
5751 BE Deurne

Betreft:

zienswijze concept Geurgebiedsvisie Deurne 9 april 2015

Deurne,

…-…-….. (datum)

Geacht College,
Ik heb bezwaar tegen de concept Geurgebiedsvisie Deurne van 9 april 2015.
Leg uit dat uw woning en bedrijf ten onrechte op de kaart staan als actief bedrijf omdat u van plan
bent om binnen afzienbare tijd met uw bedrijf te stoppen. Leg uit wat de gevolgen van die fout zijn.
SUGGESTIES
Bedrijf en huis dalen in waarde
* Beperkte verkoopmogelijkheden; verkoop alleen aan ondernemer die de ontwikkeling van de
intensieve veehouderij niet belemmert (meestal ondernemer in intensieve veehouderij)
* Waardedaling van huis en bedrijf: geen mogelijkheden tot verkoop op vrije markt.
Nieuwe verdienmodellen uitgesloten
* Realiseren van nieuwe verdienmodellen na bedrijfsbeëindiging niet mogelijk (wat betekent dat
voor u)
Sociale contacten in buurt komen onder druk
* Sociale structuren in buurt verdwijnen. (Leg uit wat dat voor u betekent)
Andere bezwaren
* ………………………………………………………………………………………………………………………………… enz.enz. enz.
Vraag om:
* uw bedrijf niet aan te merken als actief bedrijf (aanduiding op de kaart aanpassen)
* de grenzen van het Primag zodanig vast te stellen dat uw woning en bedrijf er buiten vallen.
Zeg dat u bereid bent de zienswijze mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
(handtekening)
Naam

5

Nota over mestbewerking toch in commissievergadering
Op dinsdag 28 april april jl. stond de discussienota
‘mestbewerking’ http://goo.gl/xBbxja op de agenda
van de commissie Ruimte en Economie. Het was een
zogenaamd A-stuk; een ‘opiniërend’ stuk. Inwoners
hebben dan geen spreekrecht. Normaal gesproken
komen
A-stukken
op
een
volgende
commissievergadering terug als B-stukken. Dan
mogen inwoners wel inspreken.
Raadsinformatiebrief
Op 1 mei jl. schreef B&W de gemeenteraad een brief.
De wethouder stelde voor om de nota rechtstreeks
op de agenda van de gemeenteraad te zetten en
daarmee het spreekrecht van inwoners in de
commissie R&E over te slaan. http://goo.gl/NjpGOP
Protest Stopdestank
Stopdestank protesteerde en vroeg alle fracties in de
gemeenteraad om niet op het voorstel van het
college in te gaan.
Aanvragen spreekrecht
De
fractieleiders
besloten
om
de
nota
‘Mestbewerking’ niet rechtstreeks te agenderen voor de raadsvergadering maar eerst nogmaals in de
commissievergadering te bespreken zodat inspreken mogelijk is. Zodra bekend is wanneer de nota
op de agenda staat, kunnen burgers spreekrecht aanvragen. We houden u op de hoogte.

ER IS MAAR ÉÉN OPLOSSING VOOR MESTOVERSCHOT: MINDER BEESTEN
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Beoordeling van het leefklimaat op basis van huidige geurnormen
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Voorstel nieuwe voorgrondnormen
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