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We wensen u voor het nieuwe jaar alle goeds van de wereld.
Bestuur Stopdestank
Stof tot nadenken

Veeteelt belangrijke oorzaak klimaatverandering
Kerst en Nieuwjaar zijn momenten van bezinning. Ook
Stopdestank levert u graag stof tot nadenken. Niet alleen
over uzelf; ook over de toekomst van uw kinderen en van
mensen elders op aarde.
Gevolgen voor de aarde
Volgens berekeningen van de wereldvoedselorganisatie
van de Verenigde naties (FAO) is de veehouderij
verantwoordelijk voor meer uitstoot van broeikasgassen
dan alle auto’s, vliegtuigen en ander gemotoriseerd
vervoer bij elkaar. Wereldwijd. Ook verdwijnt per jaar 2 miljoen hectare (oer)woud voor de teelt van
veevoer; een oppervlakte zo groot als half Nederland. Vervuiling van lucht, aarde en water en afname
van biodiversiteit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door (intensieve) veehouderij.
Voedselproblematiek
Wereldwijd wordt 40 procent van het geproduceerde graan niet door mensen gegeten maar door vee.
Voor soja is dit zelfs 70 procent. Voor de productie van 1 kilo dierlijk eiwit is gemiddeld 6 kilo
plantaardig eiwit nodig. Als we graan zouden gebruiken voor menselijke consumptie zonder er eerst
vlees van te maken, zou dat enorm bijdragen aan bestrijding van honger en armoede in de wereld.
Water
Hoe het zit met watergebruik laten we graag vertellen door cabaretier Arjen Lubach.
Het kost even tijd om zijn voordracht te bekijken maar het zal in de komende dagen
zeker bijdragen aan de feestvreugde. En aan bezinning. http://bit.ly/1MBt5Xu

De natuur kent geen beloning en geen straffen.
Enkel gevolgen.
Robert Green Ingersoll (1833-1899)
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Provincie neemt initiatief tot mestbeleid

Gedeputeerde op bezoek bij Burgerplatform ‘Minder Beesten’
Op maandag 30 november jl. was gedeputeerde Anne-Marie Spierings in Tilburg te
gast bij de vergadering van het Brabantse Burgerplatform ‘Minder Beesten’. Dit
netwerk bestaat uit 16 Brabantse milieu- en bewonersgroepen. Voorlopig fungeert
Willem Sengers, bestuurlid van Stopdestank, als voorzitter. Het gesprek liep anders
dan aanvankelijk verwacht.
Mestbeleid
In juli stuurden de gezamenlijke Brabantse groepen het provinciebestuur een brief met 36 vragen over
de opstelling van de provincie inzake het gigantische mestoverschot in Brabant. De gedeputeerde zou
op 30 november onder meer de antwoorden van de provincie komen toelichten. Maar enkele dagen
vóór de vergadering stuurde Gedeputeerde Staten een mededeling naar Provinciale Staten. Daarin
staat onder meer:
De provincie Noord-Brabant neemt het initiatief om
samen met partners te komen tot een gedragen
mestbeleid. Uitgangspunten daarvoor zijn: een
circulaire economie, schone en veilige mestverwerking
en borging dat de veestapel in delen van Brabant niet
verder toeneemt. De mestverwerkings-capaciteit in
Noord-Brabant is voor de korte termijn voldoende.
Bij een beperkte verhoging van verplichte mestverwerking is er voor komend jaar al voldoende verwerVerzet tegen mestfabriek in Landhorst*.
kingscapaciteit waarvoor een vergunning is afgegeven.
(foto: Knakdeworst)
Omdat er voldoende verwerkingscapaciteit is, kan het
provinciebestuur geen medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven. Concrete en lopende
initiatieven, waaronder Sita en Mace (Landhorst 500.000 ton red.), worden onder voorwaarden nog wel in
behandeling genomen. Uitbreiding van mestverwerking op eigen boerenerf blijft gewoon mogelijk.
Stop op de groei van de veestapel
Voor het eerst is sprake van een stop op de groei van het aantal dieren.
Gedeputeerde Staten formuleert het heel voorzichtig en geeft geen garanties,
maar toch…. het is een opening. GS schrijft onder meer:
De Staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat de systematiek van
dierrechten wordt verlaten als de mestverwerking op orde is. Dit betekent dat op
dat moment het aantal varkens en kippen in de regio Oost-Brabant / NoordLimburg weer kan gaan groeien. In bepaalde delen van Brabant heeft de veestapel echter al een
omvang bereikt die maatschappelijk niet meer wordt geaccepteerd. Mensen vrezen verdere toename
van de veestapel als mestverwerking slaagt en dit zorgt voor veel weerstand tegen mestverwerking.
Wij willen in de regio’s met een hoge veedichtheid (Noord- en Zuidoost Brabant, Kempen) waar nodig
borgen dat de veestapel niet verder toeneemt. Samen met alle relevante partners in deze regio’s
werken wij hiervoor een aanpak uit.

Zo zie je maar….. massaal verzet heeft zin.
Werf een lid voor Stopdestank
Samen… in je eigen belang.
www.stopdestank.nl
Stopdestank steunt het verzet van actiegroep “Stop de mestfabriek” Landhorst.
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Mediatraining Stopdestank
Stopdestank krijgt regelmatig te maken met de pers. We worden gebeld voor interviews en soms
moeten we optreden voor de camera. Omgaan met massamedia is een kunst op zich. Voor
(bestuurs)leden is dat moeilijk en spannend. De Vereniging Leefmilieu Nederland was bereid ons te
trainen. Op zaterdag 28 november jl. gaven ze in het Geradushuis een gratis mediatraining voor tien
leden van Stopdestank. Het was een bijzonder interessante en plezierige bijeenkomst. We bedanken
de mensen van Stichting Leefmilieu hartelijk voor de deskundige en gezellige lessen. En de
bananencake van Anja, de gastvrouw van het Gerardushuis, was heerlijk.

Oefenen voor de camera
Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu, gaf belangrijke tips voor het benaderen van en omgaan met
journalisten. Medewerkers van Leefmilieu ïnterviewden de deelnemers voor de camera. ‘Optredens’
werden bekeken en cursisten kregen feedback. Het was spannend, vooral het optreden voor de
camera. We hebben veel geleerd!
Promotiefilmpje
Op advies van Leefmilieu besloot het bestuur te onderzoeken of we een promotiefilmpje kunnen
maken. Een filmpje waarin duidelijk wordt wie we zijn, wat we doen, hoe we dat doen en waarom we
dat zó doen. We willen het filmpje op onze website zetten en op Youtube. We zoeken een vrijwilliger
met een filmcamera die ons kan helpen.

Vrijwilliger gezocht
Bent u of kent u
iemand die ons wil helpen bij het maken van een promotiefilmpje?
Neem dan contact op via
stopdestank@gmail.com
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Ingezonden brief
Op dinsdag 17 november jl. stelde de gemeenteraad de nieuwe geurnota vast.
Voordat er gestemd werd, verlieten 8 van de 23 raadsleden de vergaderzaal. Ze
vonden dat de coalitiepartijen (VVD/DOE!/DeurneNU) hun adviezen en
bezwaren niet serieus namen. Omdat in de nota volksgzondheid niet als
belangrijkste uitgangspunt was opgenomen, gingen leden en sympatisanten van
Stopdestank die op de publieke tribune zaten met de opgestapte raadsleden
mee. Daags daarna deden we verslag van de gebeurtenissen
(zie: Mededeling van Stopdestank dd. 18 november jl. http://wqd.nl/fUwS )
Reactie commissielid DeurneNU
Dezelfde dag kregen we van Geert van Rijt, Burgercommissielid DeurneNu, een brief als reactie op
onze opstelling. We stellen communicatie met onze volksvertegenwoordigers zeer op prijs. Daarom
plaatsen we de brief van de heer van Rijt in deze ledenbrief. Op zijn verzoek merken we daarbij op dat
het zijn persoonlijke mening is en niet persé het fractiestandpunt.
Beste mensen van Stop De Stank,
Als inwoner van Deurne heb ik zeer veel sympathie voor jullie standpunt en
heb ik, ook als burgercommissielid namens DeurneNu, zeer intensief naar
jullie geluisterd. Ook het gezondheidsonderzoek neem ik bijzonder serieus.
Voor mij is het een complex vraagstuk waar veel belangen samen komen
(economie, landbouw, burgers, stank, werkgelegenheid, toekomst van
Deurne) en waarvan niemand heel goed weet wat de toekomst gaat
brengen.
Mij valt op dat jullie houding steeds meer polariserend wordt en dat vind ik erg jammer. Volgens mij
hebben we in deze moeilijke tijden dialoog en saamhorigheid nodig. Dan heb ik het niet alleen over
geur maar over de gehele wereldproblematiek. Dat we dat in Deurne niet voor elkaar krijgen stelt mij
zwaar teleur. Ook het en masse vertrekken van de oppositie is geen sterk teken.
Nog maar net 1 1/2 jaar geleden zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en is deze coalitie
gevormd die 14/23 van de Deurnese stemmers vertegenwoordigt. Dat is wel democratie en dat dit
besluit nu wordt genomen vind ik volstrekt democratisch.
Met vriendelijke groeten,
Geert van Rijt
Burgercommissielid DeurneNu
Reacties welkom
Uw reacties zijn van harte welkom. We zullen ze doorsturen naar de heer van Rijt. Als u daarvoor
toestemming geeft zetten we uw reactie in de volgende ledenbrief. Tenminste… als de brief minder
dan 200 woorden telt en als uw naam er onder staat.
Stopdestank@gmail.com

De fractie van DeurneNU heeft besloten ons in het nieuwe jaar uit te nodigen voor een gesprek.
Waarvoor hartelijk dank.
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Crowdfunding gestart

BMF bundelt informatie over gezondheidsrisico’s veehouderij
De Brabantse Milieufederatie (BMF) wil de gezondheidsrisico’s van de
veehouderij in kaart brengen. Het onderzoek moet zo compleet en begrijpelijk
mogelijk inzicht geven in gezondheidsrisico’s die het grootschalig fokken van
dieren met zich meebrengt. Een deel van het geld voor dit onderzoek (5.000
euro) wil de BMF ophalen via crowdfunding.
Volledig beeld
Op haar website omschrijft de BMF het doel van het onderzoek als volgt:
‘Overheden beperken zich in hun beleid vaak tot zaken die onomstotelijk zijn bewezen. Daardoor blijft
veel informatie aan het zicht onttrokken en richt het beleid zich op deelaspecten in plaats van op
fundamentele veranderingen. De Brabantse Milieufederatie vindt dat Brabanders recht hebben op een
duidelijk en volledig beeld. Je moet kunnen weten wat zich in je omgeving afspeelt en welke risico’s
dat met zich meebrengt. Dit onderzoek heeft dan ook tot doel om jou in begrijpelijke taal te informeren
over alle gezondheidsrisco’s van de veehouderij. Daardoor ontstaat bovendien een volledig beeld van
het probleem en krijg je een middel in handen om de overheid mee tegemoet te treden’.
Donatie Stopdestank
We vinden het belangrijk dat de informatie over risico’s van veehouderij voor de volksgezondheid
gebundeld wordt. Dan ontstaat overzicht en inzicht. We bevelen het onderzoek van de BMF danook
van harte bij u aan. Namens de vereninging hebben we letterlijk een duit in het zakje gedaan.
Voor meer informatie: http://bit.ly/1ZfSMFR

OPROEP
We hopen in het nieuwe jaar veel nieuwe leden te kunnen verwelkomen.
Vraag gezinsleden, vrienden en kennissen om lid te worden.
Aanmelden via onze website: www.stopdestank.nl.
klik op http://wqd.nl/FPy0

Samen…… in uw eigen belang
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
Stuur de ledenbrieven door aan belangstellenden.
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