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Geen gigantische mestindustrie in Deurne! 

KOM OP 14 JULI AS. NAAR DE COMMISSIEVERGADERING  
 

 

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de bouw van meer mestfabrieken 
mogelijk te maken; om het mestoverschot van Deurne in Deurne te verwerken.  
 

Mestoverschot in Deurne 
Het mestoverschot van Deurne in Deurne verwerken…wat betekent dat? Hoe groot is het Deurnese 
mestoverschot? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2013) produceert de veehouderij in 
Deurne jaarlijks bijna 600.000 ton mest. Daarvan is 144.000 ton ‘plaatsbaar’; dat wil zeggen dat het 
volgens de Meststoffenwet op het land mag worden uitgereden. De rest is overschot. Ongeveer 
450.000 ton; 75% van de totale productie. Dat is jaarlijks een rij bulkwagens van Deurne naar Brussel 
en terug! Een afstand waar je met de auto 4 uur over doet. Die hoeveelheid mest in Deurne verwer-
ken, betekent een gigantische mestindustrie in onze gemeente. 
 

Jaarlijks een rij bulkwagens van Deurne naar Brussel en terug 

 
Enz.... enz…. enz….. enz….. enz….. enz….. enz….. enz….. enz….. enz….. enz….. enz….. 

 

Nog 360.000 ton te gaan 
Bestaande mestfabrieken in Deurne verwerken jaarlijks ongeveer een vijfde deel van het Deurnese 
overschot. Het college stelt dus voor om de mestverwerking uit te breide met een totale capaciteit 
van rond de 360.000 ton per jaar. Als dit overschot in één fabriek verwerkt zou worden, zou dat één 
van de grootste mestfabrieken van Europa zijn! Ook verwerking in meerdere kleinere fabrieken bete-
kent: een gigantische mestindustrie in Deurne met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid, 
de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de huizenprijzen in het buitengebied. 
 
 

Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: 

VEEL MINDER BEESTEN! 
 



2 
 

Voorstel mestverwerking in commissievergadering van 14 juli as. 
 

Na de zomervakantie beslist de gemeenteraad over mestverwerking in Deurne. Het voorstel van 
B&W staat op de agenda van de adviescommissie ‘Ruimte en Economie’ van 14 juli as. In de com-
missie zijn alle partijen die in de gemeenteraad zitten, vertegenwoordigd.  
 

Spreekrecht 
De commissievergadering is openbaar. U kunt komen luisteren wat 
de partijen van de voorstellen van B&W vinden. Let ook de partij 
waar op u gestemd hebt. U kunt spreekrecht aanvragen. Dat bete-
kent dat u in de commissievergadering 5 minuten de gelegenheid 
krijgt om de politici te vertellen wat u van de voorstellen van B&W 
vindt. Als u het woord wilt voeren, moet u dat uiterlijk op 13 juli as. 
bij de griffie melden. U kunt daarvoor het gemeentehuis bellen (tel. 
38 77 11) en vragen naar de griffie. 

 

De beslissing is aan de gemeenteraad 
Het college stelt de gemeenteraad de volgende vragen:  
- hoe groot mag de maximale verwerkingscapaciteit zijn? 
- moet mestverwerking in het stedelijk gebied te allen tijden worden uitgesloten? 
- moet mestverwerking buiten het Primag* te allen tijden worden uitgesloten? 
- krijgt de wethouder de opdracht om met de provincie te overleggen over het verruimen van de 
maatregelen waaronder mestverwerking in het gemengd landelijk gebied mag plaatsvinden? 
 

*Sommige politieke partijen willen geen Primag (voormalig LOG) opnemen in het bestemmingsplan. Ze willen 
overal in het buitengebied de geurnorm vaststellen op 10 Ou (odeurunit). Ze proberen daarvoor draagvlak te 
krijgen bij inwoners van het buitengebied. Als de raad dat overneemt, betekent het voorstel van B&W dat er in 
het hele buitengebied mestfabrieken gebouwd kunnen worden en dat veehouderijen er overal kunnen uitbrei-
den.  
Stel u voor!! Wat betekent dat voor de volksgezondheid en de leefbaarheid? Wat betekent dat voor de ver-
keersveiligheid en voor de huizenprijzen in het buitengebied? We vragen ons af of inwoners van het buitenge-
bied zich dat realiseren. Het gemeentebestuur kan de illusie hebben dat hun beleid een groot draagvlak heeft. 
Maar wat als straks de vergunningen voor de bouw van mestfabrieken worden afgegeven; als de bouw van 
stallen wordt vergund? Beste mensen in het buitengebied, u bent gewaarschuwd! Politici trouwens ook. 
 

  

OPROEP 
 

Kom op dinsdag 14 juli as.  
naar de commissievergadering 

20.00u 
Gemeentehuis Deurne 

 

 Stopdestank vraagt spreekrecht aan 
Doe mee 

 

SAMEN…. IN UW EIGEN BELANG! 
 

 

Informatie 
Het voorstel van het college en alle daarbij behorende stukken vindt u op 
http://goo.gl/0UHpPj    http://goo.gl/Ol29HC    http://goo.gl/SvfHDl 

http://goo.gl/0UHpPj
http://goo.gl/Ol29HC
http://goo.gl/SvfHDl
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Het mestoverschot in beeld 
 

 

 
 

         Bron: www.knakdeworst.nl 
 

 

 
Bron: www.knakdeworst.nl 

  

http://www.knakdeworst.nl/
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Wie is eigenaar van het mestprobleem? 
 

Veel mensen steunen de milieuorganisaties in hun verzet tegen de bouw van mestfabrieken. Wel 
vragen sommigen zich af wat ‘we’ dan aan moeten met die ‘strontvloed’. Volgens de agrarische 
sector wordt 30% van het mestoverschot illegaal gedumpt. Funest voor de waterkwaliteit en voor 
het bodemleven. Van handhaving is nauwelijks sprake. Wie is verantwoordelijk voor de oplossing?  
 

Grootschalige mestverwerking houdt mestoverschot in stand 
Grote mestfabrieken bouwen betekent: investeren. Niet voor een paar jaar; dat is niet rendabel. De 
maximale aanvoer moet voor langere tijd verzekerd zijn. Ondernemers in de mestverwerking zijn 
gebaat bij mestoverschot. Mestfabrieken houden het probleem in stand. Geen perspectief op grond-
gebonden veehouderij; we raken dan steeds verder van huis. 

 

Sector beloofde het mestoverschot zelf op te lossen 
Niet de provincie of het Rijk is verantwoordelijk voor het oplossen van het 
mestprobleem, maar de sector zelf. In 2011 beloofde LTO Nederland dat er 
in 2015 geen sprake meer zou zijn van  mestoverschot. LTO deed dat om te 
voorkomen dat het Rijk zou ingrijpen in de dierenaantallen. De overheid 
nam de mestverwerkingsplicht op in de Meststoffenwet. ‘Mest waarvoor 
vooraf geen afzetruimte wordt vastgelegd, mag niet worden geproduceerd’, 
heette het. Met andere woorden: bij mestoverschot moet de veestapel 

krimpen. Het is nu 2015; de sector heeft haar belofte niet waar gemaakt. Bij lange na niet! Toch grijpt 
de overheid niet in. Integendeel: de Tweede Kamer heeft in december 2013 besloten dat varkens- en 
kippenrechten in 2018 mogen verdwijnen als er dan voldoende mestverwerking is. Nog meer bees-
ten! Mestfabrieken zorgen voor groei van de veestapel.  
 

De vervuiler betaalt 
De vervuiler betaalt; dat is in Nederland de afspraak. Maar voor het mestover-
schot betaalt niet de vervuiler; de belastingbetaler betaalt. Er wordt geen en-
kele mestfabriek gebouwd zonder subsidie of andere overheidsgelden. In een 
ingezonden stuk in de Brabantse dagbladen schijft Nol Verdaasdonk, directeur 
van de Brabantse Milieufederatie: ‘het mestprobleem is nog lang niet opgelost 
en het wordt door de komst van grootschalige mestverwerking afgewenteld 
op de bewoners van het platteland. Sterker nog: overheid en landbouw probe-
ren nadrukkelijk om de maatschappij medeverantwoordelijk te maken voor 
het probleem dat veroorzaakt is door intensieve veehouderij.’ Duidelijker kun je het niet zeggen: de 
sector veroorzaakt het probleem maar ze leggen het op het bordje van de burgers en de politiek. We 
vragen de politiek zich dit niet te laten welgevallen. Burgers zullen dat niet doen. Zoveel is duidelijk. 
Het verzet groeit. Doe mee… samen in je eigen belang. 
 

Opinie stuk van Nol Verdaasdonk, directeur van de Brabantse Milieufederatie 
http://goo.gl/ItgtSM 

 

 
Foto's Henk Kweens 

‘Hopelijk zien mijn kleinkinders dit ook nog!’ Henk 

http://goo.gl/ItgtSM
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Samen sta je sterker…… ook provinciaal 
 

In de hele provincie Brabant zijn groepen actief die zich verzetten tegen de gevolgen van de inten-
sieve veehouderij voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu. Dinsdag 19 mei jl. kwa-
men 16 groepen uit heel Brabant in Tilburg samen. Gastheer was de BMF (Brabantse Milieufedera-
tie). De groepen hebben de handen ineen geslagen in hun verzet tegen de groei van de veehouderij 
in Brabant. Ze opereren onder de naam ‘BURGERPLATFORM MINDER BEESTEN’. Voorlopig fungeert 
Stopdestank als voorzitter. 
 

Mestverwerking 
Het thema van de bijeenkomst op 19 mei jl. was ‘mestverwerking’. De groepen 
zijn unaniem van mening dat mestverwerking het probleem van het mestover-
schot niet oplost. Integendeel: het stimuleert de groei van de veestapel. Ze stel-
den gezamenlijk een brief op aan GS en PS met 36 vragen over het beleid van de 
provincie aangaande mestverwerking. 
 
Aanbieden vragen in het provinciehuis 
Op vrijdag 10 juli jl. overhandigde Willem Sengers namens alle Brabantse groe-
pen de vragen aan mevrouw Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Brabant. Ook de 
Statenleden waren uitgenodigd, evenals de pers. Na de zomervakantie komt het netwerk opnieuw bij 
elkaar. We verwachten dat zich nog meer Brabantse groepen zullen aansluiten. 
 
 

 
 

Inwoners van Landhorst protesteren tegen het plan om in hun dorp 
de grootste mestfabriek van Europa te bouwen: 500.000 ton per jaar! 

 
 

 

 ‘Overheid en landbouw proberen nadrukkelijk om de maatschappij medeverantwoordelijk te maken 
voor het probleem dat veroorzaakt is door intensieve veehouderij - het betere afschuiven.’ 

 

Nol Verdaasdonk (directeur Brabantse Milieufederatie) 
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Penningmeester gezocht 

Wie helpt Werkgroep Behoud de Peel uit de brand? 
 

Dat er op de grens van Brabant en Limburg een uniek natuurgebied ligt, hebben we te danken aan 
Werkgroep Behoud de Peel. De werkgroep bestaat ruim 35 jaar en heeft een enorme staat van 
dienst. Stopdestank is heel blij met de werkgroep; die ijvert al jarenlang voor een forse vermindering 
van de ammoniakuitstoot op de Peel, voornamelijk door het voeren van juridische procedures. Net 
als Stopdestank vindt de werkgroep vermindering van de veestapel noodzakelijk. 
 

Oproep 
De penningmeester van Werkgroep Behoud de Peel legt aan het einde van dit jaar zijn functie neer. 
Om te kunnen blijven functioneren, moet de werkgroep een nieuwe penningmeester vinden. Stop-
destank brengt de oproep van de werkgroep graag onder uw aandacht. Werkgroep Behoud de Peel 
moet haar belangrijke werk kunnen voortzetten; dat verdient de werkgroep, dat verdient de natuur 
en dat verdienen alle inwoners van de Peel. 
 

Profiel 
Het werk van de penningmeester is puur administratief; uitbetalen 
van onkostendeclaraties, betalen van rekeningen en administreren 
van inkomsten en uitgaven. De werkgroep heeft één persoon in loon-
dienst.   De loonadministratie gebeurt door een extern bureau. Tijds-
investering: 1 tot 3 uur per week.  
 

Contact 
Kunt u Werkgroep Behoud de Peel helpen haar belangrijke werk voort te zetten? Wilt u meer infor-
matie? Neem dan contact op met Wim van Opbergen: wvopbergen@hetnet.nl.Telefoon: 0493-
319610. Voor meer informatie over de werkgroep: www.wbdp.nl. 
 

 

Ingezonden 
 

Op 30 mei 2015 stuurden een aantal inwoners uit Liessel onderstaande brief aan Gedepu-
teerde Staten (afschrift aan Provinciale Staten). 

 

 Betreft:  Stop discriminatie van Brabanders, nu! 
 

Geacht College, 
 

Voor het overgrote deel van de provincie Noord-Brabant geldt een wettelijke stanknorm voor de inwoners, die 
75% méér belastend is dan de wettelijke norm van maximaal 8 Ou voor andere Nederlanders in bijv. Holland of 
Drenthe. (Deze extra overlast geldt ook voor het grootste deel van de provincie Gelderland en voor gebieden in 
Limburg, Overijssel en Utrecht). Dit is officieel vastgelegd in de Wet Geurhinder en Veehouderij. 
 

Maar Brabanders hebben er recht op om door de Nederlandse overheid op gelijke wijze behandeld te worden 
als de andere inwoners van ons land. De Wet Geurhinder en Veehouderij moet daarom aangepast worden.  
Daar is geen ingewikkeld wetenschappelijk onderzoek voor nodig en het kan heel eenvoudig door met één pen-
nenstreek de discriminerende regels uit die wet te verwijderen. 
 

Volgens deskundigen is de algemene landelijke geurnorm nog veel te hoog en moet ook deze dringend worden 
aangepakt in het belang van de volksgezondheid en van overlastbestrijding. Daar hoeft de afschaffing van deze 
rare bepaling niet op te wachten, de gevolgen ervan tot nu toe zijn al erg genoeg. 
 

Wij verzoeken u daarom om als nieuw College van Gedeputeerde Staten er meteen voor te zorgen dat in Bra-
bant een frisse wind gaat waaien en er bij de regering en Tweede Kamer op aan te dringen om deze wettelijke 
discriminatie onmiddellijk af te schaffen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

(namen bij Stopdestank bekend) 

mailto:wvopbergen@hetnet.nl
http://www.wbdp.nl/
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Bericht van Milieudefensie Nederland 
 

 

 
 

Nederland houdt het grootste aantal dieren per vierkante meter ter wereld. Dat knelt aan alle kanten. Ter-
wijl de negatieve gevolgen voor mens, boer, dier en klimaat steeds duidelijker worden, wordt de vee-
industrie alleen maar groter en groter. Dat vraagt ook om een groot signaal aan de politiek: We zijn het ME-
GAzat! Jij ook? Kom zaterdag 29 augustus naar het Malieveld in Den Haag. Hoe meer mensen, hoe sterker 
onze boodschap. 
 

Wereldwijd zorgt vee-industrie voor problemen 
Nederland telt 120 miljoen dieren: zie jij ze weleens? Het overgrote deel van de miljoenen landbouwdieren 
staat in megastallen en komt nooit buiten. Er is een enorm mestoverschot, lucht vervuiling, stank en proble-
men met de volksgezondheid én grote megastallen tasten ons landschap aan.  
  

Veehouderij is een van de grootste boosdoeners als het gaat over het klimaat. Wereldwijd draagt de vee-
industrie ongeveer 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De grootschalige teelt van veevoer legt 
bovendien een groot beslag op landbouwgrond. Zo is de sojateelt bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de kap 
van regenwoud, uitputting van de bodem, vervuiling door landbouwgif en land roof.  
 

We zijn het MEGAzat!  
Kom 29 augustus naar het Malieveld in Den Haag. Hoogste tijd voor verandering en het einde van de vee-
industrie! 

Milieudefensie Nederland 
 

 

Meld stankoverlast altijd 
 

Als u last hebt van stank, bel dan de provincie en de gemeente.  
De gemeente Deurne is bereikbaar tijdens kantooruren. 
De klachtenlijn van de provincie Brabant is 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week bereikbaar. 
Vraag onder welk nummer uw klacht geregistreerd is. 
 

Gemeente tel. 0493-387711 
Provincie tel. 073-6812821 

 

 

Word lid van Stopdestank 
 

Vereniging Stopdestank informeert en ondersteunt inwoners van Deurne en 
spreekt volksvertegenwoordigers aan. De vereniging heeft momenteel 141 
betalende leden en een groot aantal sympathisanten.  
 

Vindt u het werk van de vereniging belangrijk en bent u nog geen lid? Meldt u 
aan op www.stopdestank.nl ’contactformulier’ of stoppestank@gmail.com. 
Vraag ook anderen dat te doen. Stuur deze ledenbrief door aan belangstel-
lenden. 
 

Contributie:  10 euro per jaar voor gewone leden; 5 euro voor gezinsleden en jeugdleden. 
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stop de Stank Deurne. 
 

Stopdestank, Samen…. in uw eigen belang! 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stoppestank@gmail.com

