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Krankzinnig voorstel urgentieteam

Inwoners buitengebied moeten betalen
voor schone lucht en minder overlast!
Het urgentieteam van Deurne heeft omwonenden van intensieve veehouderijen in zwaar
overbelaste gebieden een plan voorgelegd. Daarin staat dat van hen een financiële bijdrage wordt
verwacht om zo mee te betalen aan verplaatsing of aan het technisch verbeteren van
veehouderijen in hun buurt. De voorgestelde calculatie methode kan resulteren in bedragen van
tienduizenden euro’s die door omwonenden moeten worden betaald. Het urgentieteam denkt dat
er een prijskaartje mag hangen aan woongenot.
Inwoners boos
Inwoners van het buitengebied zijn boos; erg boos. De steeds verder oprukkende
intensieve veehouderij bedreigt in toenemende mate hun gezondheid, verpest
hun leefomgeving en maakt hun huizen en ander onroerend goed veel minder
waard. Nu zouden ze ook nog fors moeten betalen als ze verder onheil willen
voorkomen. Doen ze dat niet… eigenschuld, dikke bult… dan gaan bedrijfsuitbreidingen gewoon door. Wij noemen dat chantage! En nee, het gaat niet over mensen die
afgelopen jaren een idyllisch optrekje in het buitengebied gekocht hebben. Het gaat over mensen die
er al tientallen jaren wonen of die er zelfs geboren zijn.
Dialoog failliet
Als politici in gemeente en provincie akkoord gaan met dit voorstel, blazen
ze hun zelfbedachte dialoog tussen boeren, burgers en overheid op. Dan
kunnen ze overleg met burgers op hun buik schrijven. Dan vragen ze om
massaal verzet en harde actie. Wat zouden de rechter en de 2e Kamer van
het plannetje van het urgentieteam vinden? We houden u op de hoogte
van de reacties en de opstelling van politieke partijen.
Europese subsidie
Bizar detail: jaarlijks krijgen Deurnese agrarische bedrijven ruim 3½ miljoen inkomenssteun uit
Europa. (zie blz. 2) Subsidie die betaald wordt uit belastinggeld!

Hoog tijd voor andere wet- en regelgeving
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Ruim 3,5 miljoen inkomenssteun

Jaarlijks ruim 3,8 miljoen euro Europese subsidie
voor agrarische bedrijven in Deurne

In 2014 kregen agrarische bedrijven in Deurne in totaal ruim 3,8 miljoen euro subsidie van Europa.
Het grootste deel (ruim 3,5 miljoen) was inkomenssteun. Ruim 2 ton ging naar een bedrijf vanwege
innovatie; geiten- en schapenhouders kregen een schadevergoeding van ruim 4 duizend euro en er
werd 43 duizend euro uitgekeerd voor landbouwapparatuur en opslagplaatsen. Energyport
Peelland kreeg 33 duizend euro subsidie uit de pot van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Nederlandse subsidies
Naast Europese subsidies kunnen agrariërs ook een beroep doen op Nederlandse subsidieregelingen.
Meer informatie daarover vindt u op http://www.agriholland.nl/subsidies
Meer informatie
Op de website van de Rijksadviesdienst voor ondernemend Nederland staan gedetailleerde gegevens
over landbouwsubsidies aan Deurnese bedrijven.
U kunt de gegevens niet downloaden maar u kunt ze als volgt inzien:
Ga naar: http://bit.ly/1NEqErA
Klik: subsidiejaar 2014
Klik: Europese subsidie 2014 (rechts onder het kader)
Kies subsidie: selecteer Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (bovenste)
Gemeente: vul in Deurne
Kies provincie: Noord Brabant
Vink aan: ‘Bedragen per ontvanger bij elkaar optellen’ (links onder)
(Overige gegevens hoeft u niet in te vullen.)
Klik: zoek (rechtsonder)

Geknipt
Van de Europese begroting ging vroeger 70 procent naar de landbouw; een bedrijfstak die
maar 5 procent van de werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. Dat is, in het beleid dat
nu tot 2020 is afgesproken en uitgestippeld, teruggebracht tot 40 procent. Nog altijd gaat er
veel belastinggeld naar de boeren: 373 miljard euro in de periode 2014-2020, gelukkig ook naar de
ontwikkeling van het platteland. Jonge boeren krijgen extra steun, naast de gerichte inkomenssteun
voor alle boeren, opdat ze hun vak blijven beoefenen. En naast allerlei andere vormen van financiële
hulp; zelfs de premies voor verzekeringen tegen slecht weer worden deels gesubsidieerd.
Bron: NRC

Shit!
http://www.duurzaamdeurne.net/2015/09/shit.html
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Zienswijzen op agenda commissievergadering

Gemeenteraad van Deurne stelt geurnormen definitief vast
Dinsdag 29 september as. geeft de commissie Ruimte en Economie van de Deurnese gemeenteraad
haar definitieve advies over de ‘geurgebiedsvisie’ (stanknota). Afgelopen tijd bemoeiden veel
inwoners zich met de discussie. Er zijn 66 zienswijzen ingediend. In de vergadering van dinsdag 13
oktober as. stelt de gemeenteraad van Deurne de ‘geurgebiedsvisie’ definitief vast.
Oproep
De commissie Ruimte en Economie vergadert op 29 september as. Dan
staan ook de 66 zienswijzen op de agenda. De gemeente nodigt indieners
van een zienswijze helaas niet persoonlijk uit. Daarom doet Stopdestank
een oproep. Bent u benieuwd of politici zich iets aantrekken van de
bezwaren van burgers? Kom dan naar de vergadering. Zeker als u een
zienswijze indiende.
Spreektijd aanvragen
Deze vergadering is voor inwoners een van de laatste gelegenheden om
het woord te voeren over de geurverordening. U kunt spreekrecht aanvragen. Meld u dan uiterlijk 24
uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie (387711). U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.
Zeker als u een zienswijze indiende, is het zinvol om die mondeling toe te lichten.

KOM NAAR DE COMMISSIEVERGADERING
Dinsdag 29 september as.
20.00u
Gemeentehuis Deurne
VRAAG SPREEKTIJD AAN
Geurbeleid en toekomstvisie
Op dinsdag 13 oktober as. stelt de gemeenteraad de ‘geurgebiedsvisie’ voor de komende vier jaar
definitief vast. De raad bepaalt dan hoe hard het mag stinken. Wat het geurbeleid betreft is de
gemeenteraad wetgever; de raad kan zich niet verschuilen achter de provincie of het rijk.
Toekomstbeeld
Goed beleid vraagt om visie. Stopdestank wil dat onze volksvertegenwoordigers
ons duidelijk maken hoe het Deurnese buitengebied er volgens hen over
bijvoorbeeld tien jaar uit moet zien. Glashelder en concreet.
Een helder beeld van de toekomst ontbreekt in elk geval bij het college. De
‘visie’ van B&W op de gewenste ontwikkeling: ‘Wij scharen ons achter het
beleid van de provincie Brabant, op weg naar een duurzame veehouderij.
Intensieve veehouderij is een zaak van de hele regio. We streven naar een goede balans tussen een
goede kwaliteit van wonen en leven op het platteland en in de kernen, economische dynamiek op de
goede locaties en een mooier landschap’. Het college verschuilt zich achter de provincie en regio en
spreekt fraaie wollige woorden. Containerbegrippen die op veel manieren zijn uit te leggen. Van een
concreet toekomstperspectief is geen sprake. Het woord is nu aan de gemeenteraad; van de onze
volksvertegenwoordigers verwachten we wel een duidelijk plaatje.
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Gratis advies Stopdestank

Op weg naar minder beesten en een gezond buitengebied
Stopdestank wil minder beesten. We willen een buitengebied waar
gezinsbedrijven de kost verdienen op grondgebonden agrarische bedrijven met
gesloten mineralenkringlopen. Een gezond en natuurlijk buitengebied voor
onszelf, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Frisse lucht en zuiver water.
Dus: geen bulkproductie van vlees, zuivel, eieren; geen mestfabrieken; geen zee
van stallen; geen eindeloze maisvelden. De gemeenteraad moet NU een streep
trekken; NU de eerste stap zetten naar nieuw beleid. De nieuwe
geurverordening biedt daarvoor een uitgelezen kans. We willen veel lagere stanknormen en een zo
klein mogelijk Primag.
Gratis advies
Stopdestank wil zo snel mogelijk naar een grondgebonden, duurzame veehouderij. Daarom leveren
we een genuanceerde bijdrage aan het proces om te komen tot minder dieren in Deurne.
Uitgangspunt is: Stop op de groei van het aantal dieren NU. Ons advies levert niet onmiddellijk de
gewenste situatie op maar biedt een oplossingsrichting; de eerste stap op de weg naar ander beleid.
Primag (versie SdS: gearceerde gebeid op de kaart)
Advies
- Het Primag moet zo klein mogelijk zijn en zo ver mogelijk weg
liggen van woningen en kwetsbare natuurgebieden. Het Prima
is een tussenoplossing; een overgangsfase, uitsluitend bedoeld
voor verplaatsingen van bedrijven die elders in Deurne overlast
veroorzaken. GEEN UITBREIDINGEN; GEEN BEDRIJVEN VAN
BUITEN DEURNE!
- Nieuwbouw in het Primag is alleen toegestaan als ergens
anders in het buitengebied van Deurne dezelfde oppervlakte
aan stallen gesloopt wordt (saldering).
- Bedrijven moeten beschikken over de beste technieken om
overlast terug te dringen (NeR: Nederlandse emissie richtlijn lucht)
Buitengebied buiten Primag
Advies
- Geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven
- Geen uitbreidingen van bestaande intensieve
veehouderijbedrijven
- Geen mestfabrieken
- Ruimte voor nieuwe activiteiten; ook agrarische activiteiten uitgezonderd intensieve
veehouderij. (Bewonen van burgerwoningen is dan geen probleem.)
Geurnorm maximaal 5 odeur
Advies
Geurnorm 1 in het centrum én in de kernen! Elders maximaal 5 odeur. We bevinden ons in goed
gezelschap als we pleiten voor een geurnorm van maximaal 5 odeur. Volgens de GGD is een hogere
berekende geurnorm schadelijk voor de volksgezondheid. Volgens het IRAS (onderzoeksinstituut van
de universiteit van Utrecht) is uit onderzoek gebleken dat de berekende geurbelasting door
veehouderijen niet klopt; de werkelijke geurbelasting is veel hoger dan in de vergunningen staat. In
het belang van de gezondheid van alle inwoners, vinden we een geurnorm, hoger dan 5 OU,
ontoelaatbaar. Dat geldt voor de hele gemeente. (Wanneer er in het Primag geen burgerwoning
staat binnen 250 meter van het bedrijf, kan daar tijdelijk de door de gemeente voorgestelde
geurnorm voor het buitengebied van max. 10 ou gelden).
4

Voorstel mestbewerking aangenomen

Gemeenteraad zet de deur open voor mestfabrieken in Deurne
Op 8 september jl. vergaderde de gemeenteraad.
B&W stelde voor om in Deurne de bouw van
mestfabrieken mogelijk te maken. De
meerderheid van de gemeenteraad stemde vóór
het voorstel. Dat betekent dat de gemeenteraad
akkoord gaat met het grootschalig verwerken
van minimaal 450.000 ton mest per jaar. Als je
die mest in bulkwagens pompt, heb je een rij van
Deurne naar Brussel en terug! Een afstand waar
je met de auto 4 uur over doet.
14 stemmen vóór; 9 stemmen tégen
VÓÓR het voorstel stemden 3 partijen met samen
14 zetels : Deurne NU; DOE!; VVD.
DOE! en VVD vinden dat mestfabrieken eventueel
ook in stedelijk gebied gebouwd kunnen worden.
DeurneNU wil dat uitsluiten.
TÉGEN het voorstel stemden 4 partijen met samen 9 zetels: Progressief Akkoord/GroenLinks; Partij
vd Arbeid; Transparant Deurne en CDA. De eerste drie partijen stemden tegen omdat ze het voorstel
geen oplossing vinden voor het mestoverschot. Ze vrezen voor overlast.
Het CDA stemde tegen omdat de partij meer ruimte wil voor de bouw van mestfabrieken. Het CDA
vindt dat het voorstel agrarische ondernemers beperkingen oplegt .
Elke aanvraag die de gemeente krijgt voor de bouw van een mestfabriek, wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad. De raad beslist. Verslag van de raadsvergadering: http://bit.ly/1EvBcr5

Stopdestank houdt u op de hoogte

Data op een rijtje
Vrijdag 11 september

Afvaardiging van het Brabantse Burgerplatform
Minder Beesten (waaronder Stopdestank) sprak
met gedeputeerde Anne-Marie Spierings over de
problematiek van mestverwerking.

Maandag 28 september

Start van het project ‘Boerderij van de Toekomst’.
Bijeenkomst op de Snoertseplak (Asvam-terrein).
(zie pag. 6 van deze ledenbrief)

Dinsdag 29 september*

Commissievergadering Ruimte en Economie.
(zie pag. 2 van deze ledenbrief)

Dinsdag 13 oktober*
Raadsvergadering. Vaststelling ‘Geurgebiedsvisie’.
* Stukken liggen nog niet ter inzage. Stopdestank stuurt u de links zodra de informatie beschikbaar is.

De huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden voor de
veehouderijsector en niet op het voorkómen van geurhinder.
GGD
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Asvam-terrein wordt Snoertseplak
In het voorjaar van 2013 lukte het mensen uit Liessel die
in de buurt van de Snoertsebaan wonen om te voorkomen
dat Asvam daar een gigantisch varkensbedrijf mocht
bouwen. Ze werden gesteund door Stopdestank en door
heel veel inwoners van Deurne en omgeving. In plaats
van 17.000 varkens en een mestvergister verrijst er nu de
boerderij van de toekomst, een initiatief van de
omwonenden.
We laten hen graag aan het woord.

Ingezonden
Bericht van initiatiefnemers de Snoertseplak
De leefbaarheid in een agrarisch gebied zoals Deurne kan (veel) beter. Dat
vinden zowel boeren als burgers. Boeren ervaren dat hun bedrijf en
manier van leven onder druk staat door steeds nieuwe regels, door
schaalvergroting, door economische en maatschappelijke veranderingen.
Burgers vinden dat hun leefomgeving wordt aangetast door te veel
beesten die lucht, water en bodem verontreinigen. Hierdoor ontstaan
tegenstellingen die soms hoog oplopen. De vraag is: hoe ontsnappen we
uit die dubbele houdgreep? Blijven hangen in tegenstellingen brengt
niemand verder.
Gezamenlijk belang
Die gedachte is de motor achter de ‘Snoertseplak’, een initiatief om op het
voormalige ASVAM-terrein nieuwe vormen van landbouw en veeteelt te
ontwikkelen. Waarom? Omdat zowel boeren als burgers baat hebben bij die ontwikkeling. Boeren moeten
kunnen kiezen uit andere ontwikkelingen dan de megastal of de monocultuur. Maar dan moeten er reële
alternatieven zijn. Alternatieven die zorgen voor een goede belegde boterham, maar zonder de overlast van de
huidige bio-industrie.
Goede ideeën
Ook burgers die een betere leefomgeving willen, kunnen daaraan bijdragen. Door actief na te denken over
alternatieven voor de huidige agrarische industrie. Door zelf met ideeën te komen over hoe zij de toekomst
graag zien. Onder de tegenstelling zit dus wel degelijk een gezamenlijk belang. Goed kunnen boeren met een
belegde boterham zonder de huidige overlast is belangrijk voor boer én burger!
In de praktijk brengen
Het interessante is, dat die levensvatbare ideeën nu ook zijn te verwezenlijken! Aan de Snoertsebaan ligt een
bedrijfswoning en ongeveer 11 hectare grond. Op dit terrein had ASVAM een nieuw grootschalig bedrijf met
17.000 varkens gepland. Door bezwaren uit de samenleving is dit plan niet doorgegaan. Dit terrein is inmiddels
in eigendom van de provincie Noord-Brabant. Die stelt het beschikbaar voor boer en burger, voor iedereen die
ideeën over nieuwe vormen van landgebruik graag wil vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe producten,
andere bedrijfsmodellen, innovatieve technieken, vergeten groenten…. enzovoort. De Snoertseplak is een
prachtige gelegenheid om concreet te werken aan nieuwe modellen voor de toekomst.
Uitnodiging
We denken dat jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan dit proces. Bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij
de initiatiefnemers. Wij willen jullie ontmoeten. 28 september organiseren we een bijeenkomst op de
Snoertsebaan 28, Liessel, van 19.00 tot 22.00 (inclusief borrel uiteraard). We willen een open sfeer creëren
waarbij we elkaar op een andere manier leren kennen en samen leren kijken naar mogelijkheden en kansen
èn natuurlijk vertellen we jullie graag wat we nog meer in petto hebben. Ben jij erbij?
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Ingezonden
Burgerwerkgroep Max 5 odeur:

Cumulatie keert terug in geurregelgeving
De kans is groot dat in de nieuwe wetgeving over geurhinder uit veehouderijen, gemeenten bij de
vergunningverlening worden verplicht de geuremissie van verschillende bedrijven bij elkaar op te
tellen. Een dergelijke berekening van zogeheten cumulatie was in het verleden wettelijk
voorgeschreven, maar die is bij de invoering van de Wet Geurhinder Veehouderij in 2006
geschrapt.
Geurbelasting van bedrijven bij elkaar optellen
Alle partijen (boeren, burgers, milieufederaties, onderzoekers en bestuurders) die betrokken zijn bij
de evaluatie van de bestaande geurregelgeving, willen dat cumulatie wordt opgenomen in de nieuwe
omgevingswet, waarin geur wordt ondergebracht. Het invoeren van een cumulatieve toets betekent
dat er ook normen komen, waaraan veehouderijen in een bepaald gebied gezamenlijk moeten
voldoen. Nu gelden er alleen normen voor de geurbelasting van individuele veehouderijen op
nabijgelegen woningen. Als de cumulatieve toets wettelijk wordt voorgeschreven, dan is het voor
veehouderijen niet langer zinvol om bedrijven te splitsen in meerdere onderdelen en zo met elk
onderdeel afzonderlijk binnen de norm te blijven. Een dergelijke
splitsing wordt nogal eens toegepast om een bedrijf vergund te
krijgen.
Geen onderscheid in gebieden
De normen moeten zowel gelden bij de ontwikkeling van
veehouderijen als bij de realisatie van nieuwe voor geurhinder
gevoelige functies, zo staat in het advies aan staatssecretaris
Mansveld van I&M dat door de deelnemers aan de evaluatie is
opgesteld. Daarin staat ook dat te overwegen valt het
onderscheid
tussen
concentratiegebieden
en
nietconcentratiegebieden zoals nu opgenomen in de Wet geurhinder
en veehouderij te laten vallen. In deze gebieden gelden nu nog
verschillende normen, maar dat onderscheid wordt als
achterhaald beschouwd.
Burgerwerkgroep Max 5 odeur
Het advies, waaraan ook een bijdrage is geleverd door de
burgerwerkgroep Max 5 odeur, is een tussenadvies. Later dit jaar volgt een eindadvies, met daarin
nieuwe geurnormen voor de veehouderij.

Oproep: Teken nu petitie
Op de website www.max5odeur.nl staat een petitie waarmee iedereen
die vindt dat het afgelopen moet zijn met de stank uit veehouderijen
z’n stem kan laten horen.
Teken de petitie nu en werk mee aan een gezond leefklimaat.
Burgerwerkgroep Max 5 odeur
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Werkgroep Behoud de Peel:

‘Stop op groei aantal dieren in Peelregio mogelijk’
Het college van B&W legt in een raadsinformatiebrief (RIB) uit dat er geen directe relatie bestaat
tussen de aanvullende beleidsregel stikstofdepositie¹ van de provincie en het geurbeleid/de
geurhinder. Klik hier om de RIB te lezen http://goo.gl/Gfsm9N. Voor leken is de informatie moeilijk
te beoordelen. Daarom vroegen we Werkgroep Behoud de Peel om commentaar. In onderstaande
reactie legt de Werkgroep uit waarom de beleidsregel de geurhinder wél vermindert. Ook
presenteert de Werkgroep een manier om te komen tot een stop op de groei van het aantal dieren
in de Peelregio.

Minder groei is minder stank
‘Er is inderdaad geen directe relatie tussen geurbeleid/geurhinder en de aanvullende beleidsregel
stikstofdepositie¹ van de provincie, die op 1 juli 2015 van kracht is geworden. Maar indirect helpt die
aanvullende beleidsregel wel degelijk. Volgens die regel mag de stikstofdepositie vanuit
veehouderijen op de Peel niet toenemen. Dat betekent dat hun ammoniakuitstoot niet toe mag
nemen. Bedrijven kunnen daardoor dus minder groeien. Dan is de kans op toename van de
stankoverlast ook minder.
Minder uitstoot met meer beesten
Dat de stikstofdepositie op de Peel door de beleidsregel extra snel zal dalen, zoals de provincie stelt,
is echter zeer twijfelachtig. Als de uitstoot niet mag toenemen, kan men wel emissie²-armere
stalsystemen toepassen en tegelijkertijd zoveel meer dieren houden dat de uitstoot gelijk blijft. We
verwachten dat het overgrote deel van de bedrijven zich op deze manier zal ontwikkelen. De
depositie neemt dan niet (of nauwelijks) af.
Dierrechten
Weliswaar heeft een agrariër (nu nog) extra dierrechten nodig om meer varkens en kippen te kunnen
houden. Diverse bedrijven hebben die al op voorraad. En anders kunnen ze die opkopen in heel het
z.g. 'overschotgebied zuid' (van midden-Brabant t/m midden Limburg). Daardoor kunnen dieren van
elders naar de Peelregio verplaatst worden. Voor rundvee gelden zelfs geen dierrechten.’
Regionale stand-still
‘De beleidsmaatregel van de provincie moet daarom gepaard te gaan met
regionaal stand-still van het aantal dieren. Werkgroep Behoud de Peel
heeft de provincie daar een methode voor aangereikt. De provincie zou dat
aan gemeentes in de Peelregio moeten opleggen. Met zo'n regionaal
stand-still van het aantal dieren zou de provinciale beleidsregel (die stelt
dat groei van uitstoot niet mag) niet eens nodig zijn. Wanneer het aantal
dieren in de regio niet toe kan nemen, neemt bij toepassen van emissiearmere stalsystemen de uitstoot altijd af. Individuele bedrijven kunnen dan
weliswaar met meer dieren hun emissie gelijk houden of zelfs laten
toenemen, maar elders in de regio vallen er dan evenveel dieren weg. De wegvallende dieren zijn in
het algemeen gehuisvest in stallen met meer emissie. Per saldo daalt de emissie.’
¹) stikstofdepositie = neerslag van stikstof op de natuur (vanuit de lucht)
²) emissie = uitstoot van stikstof / ammoniak uit veehouderijen
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Vereniging Stopdestank:
- informeert en ondersteunt inwoners
- spreekt volksvertegenwoordigers aan
Europese subsidie
Samen…. In uw eigen belang

Word lid van Stopdestank
Informatie
Gevolgen van besluiten over stanknormen,
mestverwerking en vergunningen worden voor veel
mensen vaak pas duidelijk als er geen beroep meer
mogelijk is. De belangrijkste informatiebron van de
gemeente Deurne is de website. Je moet daar niet
alleen de weg weten; je moet de site zeer regelmatig
bekijken en je door veel informatie heen worstelen,
anders kom je voor onaangename verrassingen te
staan. Stopdestank probeert inwoners op de hoogte
te stellen van de ontwikkelingen en van belangrijkste
punten op de agenda’s van raads- en commissievergadering. De vereniging spreekt politici aan,
organiseert informatie- en discussiebijeenkomsten, voert actie, informeert de pers en brengt tien á
twaalf keer per jaar een gratis ledenbrief uit. Een digitaal abonnement is gratis. Ook voor niet-leden.
Ondersteuning
Waar mogelijk ondersteunt Stopdestank inwoners van Deurne in hun verzet tegen overlast door
intensieve veehouderij. De vereniging ondersteunt hun acties, verwijst inwoners naar ter zake
deskundigen en brengt mensen met elkaar in contact.
Volksvertegenwoordigers
Het is onmogelijk om problemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt, fundamenteel op te
lossen door te procederen. De wet zit zodanig in elkaar dat burgers vrijwel altijd het nakijken hebben.
Daarom spreekt Stopdestank niet de agrarische sector aan, maar de wetgevende macht: raadsleden,
statenleden en 2e kamerleden. Zij vertegenwoordigen de inwoners; zij maken de wetten; zij zijn
verantwoordelijk. Stopdestank is een Deurnese vereniging maar werkt samen met andere
milieugroepen in de regio, de provincie en daarbuiten.
Stopdestank heeft momenteel 141 betalende leden en een groot aantal sympathisanten.

Samen…… in uw eigen belang
Vindt u het werk van de vereniging belangrijk en bent u nog geen lid?
Meld u aan op www.stopdestank.nl
Vraag anderen dat ook te doen.
Stuur ledenbrieven door aan belangstellenden.
Contributie:
10 euro per jaar voor gewone leden; 5 euro voor jeugd- en gezinsleden
Voor contributie en donaties: NL46TRIO0198419112 t.n.v. Stop de Stank
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