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Geurgebiedsvisie op 17 november as. op agenda gemeenteraad

Grote verdeeldheid in gemeenteraad Deurne over geurverordening
In de raadsvergadering van 26 oktober jl. zou de nieuwe verordening “Geurhinder en Veehouderij”
worden vastgesteld. Tenminste, dat was de bedoeling van het college van burgemeester en
wethouders. Het liep anders……
Commissie stemde tegen het voorstel
Twee keer was de geurnota dit najaar onderwerp van gesprek in de commissie ‘Ruimte en Economie’
(29 september en 3 november). Op 3 november stelde B&W voor om de geurnota op de raadsagenda
van 17 november as. te zetten. De meerderheid van de commissieleden stemde tegen.
Vóór het voorstel van B&W stemden de leden van DOE!, DeurneNU en VVD.
Tégen het voorstel stemden de leden van PvdA, Progressief Akkoord /
GroenLinks, Transparant Deurne en CDA. Om verschillende redenen:
CDA wil ruimere geurnormen om ontwikkelruimte te kunnen blijven bieden
aan agrariërs.
PvdA, Progressief Akkoord/GroenLinks, Transparant Deurne willen strengere geurnormen. Ze willen
de uitkomsten van het grote onderzoek ‘veehouderij en gezondheid omwonenden’ dat in de zomer
van 2016 beschikbaar komt, afwachten. Ze willen bovendien een stop op het aantal dieren.
Toch besluit in raadsvergadering van dinsdag 17 november as.
De verdeeldheid in de raad is groot. Desondanks neemt de gemeenteraad op 17 november as. een
besluit. Stopdestank verzet zich met klem tegen het voorstel van B&W. Wij vinden het onverantwoord
dat de raad een verordening vaststelt waarin de volksgezondheid risico loopt. Volgens de GGD is een
geurnorm van meer dan 5 ou schadelijk voor de volksgezondheid. Op de volgende bladzijde kunt u
lezen welke normen het college voorstelt.
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Wat staat er in het voorstel van B&W
Het voorstel van B&W gaat o.m. over normen voor de z.g. voorgrondbelasting. Die bepalen hoeveel
stank elk afzonderlijk agrarisch bedrijf mag uitstoten op niet-agrarische bebouwing. Als meer
bedrijven stank uitstoten op dezelfde woning, wordt de stank niet bij elkaar opgeteld. Nieuwe
geurnormen gelden niet voor bestaande agrarische bedrijven. Zij behouden hun oude rechten. Geur
wordt uitgedrukt in OU (odourunit).
Veel meer stank
Geurnormen gelden ALLEEN voor stank van varkens en kippen. De rest, zoals nertsen, mest uitrijden,
mestverwerking, etc. wordt niet meegerekend. Bovendien is de rekenmethode zeer onbetrouwbaar.
Voorgrondbelasting: voorstel B&W
Gebied*
norm
Gebied*
A Kern Deurne
1 ou
D Buitengebied
B Overige kernen
2 ou
E Deel Walsberg / Zeilberg
C Kernrandzones
5 ou
E Primair Agrarisch Gebied (Primag)
*Op onderstaande kaart kunt u zien waar de verschillende gebieden liggen.

norm
8 ou
10 ou
10 ou
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Advies GGD: maximaal 5 odeur

Voorstel geurnormen B&W schadelijk voor volksgezondheid
Volgens de GGD is een hogere berekende geurnorm dan 5 ou
schadelijk voor de volksgezondheid. Het college stelt in een deel van
Walsberg en Zeilberg en in het z.g. primair agrarisch gebied (Primag)
een geurnorm van 10 ou voor. In het buitengebied is de voorgestelde
geurnorm 8 ou.
Volksgezondheid of ontwikkelruimte voor agrarische sector
Alle partijen in de Deurnese gemeenteraad verklaarden dat
volksgezondheid voor hen op de eerste plaats komt. De partijen
beloofden dus dat ze geen besluiten zullen nemen die risico’s inhouden
voor de volksgezondheid. Partijen die instemmen met het voorstel van
het college of die nog hogere geurnormen willen, lappen de adviezen van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD) aan hun laars. Die nemen risico’s wat betreft de gezondheid van de inwoners
van Deurne. Voor hen is niet de volksgezondheid leidend maar de ontwikkeling van de vee-industrie.
Kom dinsdag 17 november as. naar de raadsvergadering. Voor welke volksvertegenwoordigers komt
volksgezondheid echt op de eerste plaats? Het wordt spannend!
Geurnotitie met kunst- en vliegwerk op raadsagenda

Achterkamertjespolitiek
Twee keer stond de geurnotitie op de agenda van de commissie ‘Ruimte en
Economie’. De commissie, waarin raadsleden en burgers zitten, adviseert
B&W. Beide keren stemde de commissie in meerderheid tegen de
voorgestelde geurnotitie.
Machtspolitiek
DOE!, DeurneNU en VVD zijn het wel eens met de voorgestelde geurnotitie van
B&W. Ze wilden de notitie zo snel mogelijk vaststellen in de raad. Ze verzonnen
een list. Ze besloten zich niks aan te trekken van de adviezen van de commissie,
van andere partijen in de raad, van bezorgde inwoners en van adviezen van de
GGD. Ze voegden snel het voorstel van B&W toe aan de raadsvergadering van
dinsdag 17 november as. DOE!, DeurneNU en de VVD hebben samen een
meerderheid in de raad (14 van de 23 zetels). Met een democratisch proces
heeft dit weinig te maken. Dit is machtspolitiek. Wij zijn benieuwd welke
raadsleden na deze manipulaties vóór de geurnotitie stemmen en daarmee
tégen het beschermen van de volksgezondheid.
Stukken niet ter inzage
Op het laatste nippertje werd de geurnotitie dus toegevoegd aan de raadsagenda van aanstaande
dinsdag 17 november. De bijbehorende stukken liggen nog niet ter inzage. Het voorstel van B&W dat
op de commissieagenda stond, staat wel op de website van de gemeente: http://bit.ly/1WvVjbF
De agenda voor de raadsvergadering van dinsdag as: http://bit.ly/1Lgp3CW (geurnotitie: punt 9a).
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Spreekrecht gemeenteraad
Met betrekking tot de geurnota kunt u spreekrecht aanvragen in de raadsvergadering. U moet zich
dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier melden (Tel. 387711). Als u heeft
ingesproken in een van de commissievergaderingen, krijgt u in de raadsvergadering geen
spreekrecht.
Inspraak Stopdestank
Stopdestank heeft ingesproken in de commissie en mag dus in de
gemeenteraad niet meer het woord voeren. In de commissievergadering
hebben we duidelijk gemaakt wat we van onze volksvertegenwoordigers
verwachten. Daarnaast hebben we drie vragen gesteld en we hebben de
commissie voorzien van een gratis advies. De hele inspraakreactie
http://wqd.nl//IhRQ Hieronder de drie vragen.
Vraag 1: Wilt u zich conformeren aan het advies van de GGD?
Vraag 2: Vindt u dat de situatie en de plannen van de familiebedrijven zorgvuldig moeten worden
onderzocht voordat de raad de geurverordening vaststelt?
Vraag 3: Waar zet u met de geurnota op in? Voortzetting van de industriële veehouderij of transitie
naar grondgebonden veehouderij?

STOP OP HET AANTAL DIEREN

‘Eerst negeren ze je… dan lachen ze je uit… dan bestrijden ze je… en tenslotte win je’.
Mahatma Gandhi
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