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Vijf jaar Stopdestank Deurne
Op 17 januari 2011 werd Verenging Stop de Stank Deurne opgericht. Directe
aanleiding was de manier waarop de gemeente omging met klachten van inwoners over stankoverlast door intensieve veehouderij. Wat begon als een
groepje van een stuk of tien inwoners, groeide in vijf jaar uit tot een vereniging met 140 betalende leden en een groot aantal sympathisanten. De werkwijze is onveranderd: Stopdestank informeert en adviseert inwoners en
spreekt de wetgever (volksvertegenwoordigers) aan.
Meer dan stank alleen
Inmiddels verzet Stopdestank zich niet alleen tegen stank maar tegen alle negatieve gevolgen van de
industriële veehouderij voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu.
Andere wetten
In de crisisjaren en in de oorlog leden mensen honger. Na de
2e wereldoorlog maakte de regering wetten die de voedselproductie stimuleerden. Dat was toen hard nodig. Maar veel
wetten zijn nooit aangepast en zijn nu oorzaak van nog
steeds groeiende overproductie met alle gevolgen van dien.
Stopdestank wil andere wetten; wetten die de gezondheid,
de leefbaarheid en het milieu beschermen. Nu en in de toekomst. Daarom spreken we de wetgever aan: de gemeenteraad, Provinciale Staten en de 2e Kamer.
In Deurne 11 varkens per inwoner

Varkens in Brabant
In Nederland worden in totaal meer dan 12 miljoen (12.238.120)
varkens gehouden. Daarvan woont bijna de helft (5.700.762) in
Brabant. De Peel is de meest varkensdichte regio. Daar komen de
grote aantallen kippen, koeien, nertsen, geiten etc. dan nog bij.
Verhouding tussen aantallen inwoners en aantallen varkens
Het Brabants Dagblad publiceerde een digitaal overzicht van de verhouding tussen het aantal varkens en het aantal inwoners in de Brabantse gemeenten. Kijk daarvoor op de volgende link:
http://bit.ly/1TawYJT
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Stop op het aantal dieren voorwaarde voor oplossing

De Peel verzuipt in de mest

De miljoenen dieren in de Peel produceren een enorme hoeveelheid mest. Veel meer dan de bodem
kan verdragen. Deurne heeft jaarlijks een mestverschot van ongeveer 450.000 ton; een rij bulkwagens van ruim 300 km. Van Deurne op en neer naar Brussel! Bumper aan bumper. In de hele Peel is
het jaarlijkse mestoverschot 6 miljoen ton. Elk jaar een rij bulkwagens van Deurne op en neer naar
Malaga (Zuid-Spanje). Een afstand van 4.500 km waar je met de auto 40 á 45 uur over doet als je
gemiddeld 100 rijdt. Agrarische organisaties zeggen dat 30% tot 40% van het mestoverschot illegaal
wordt uitgereden of illegaal verhandeld. In de Peelregio is dat jaarlijks 2 á 2½ miljoen ton.
Rijksoverheid laat oren hangen naar agrarische sector
Uiteraard is de agrarische sector zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het
mestoverschot. In 2011 beloofde Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)
dat er in 2015 geen sprake meer zou zijn van mestoverschot. LTO deed dat omdat
de Rijksoverheid aankondigde dat agrariërs anders verplicht zouden worden om de
veestapel in te krimpen. Heeft de sector zich aan haar belofte gehouden? Bij lange
na niet! Komen er dus minder dieren? Integendeel: de Tweede Kamer besloot in december 2013 dat
varkens- en kippenrechten in 2018 verdwijnen als er dan voldoende mestverwerking is. Dat betekent:
als in 2018 de mestverwerking ‘netjes’ geregeld is, mag het aantal dieren onbeperkt groeien. Nog veel
meer dieren dus en nog veel meer mest. Met mestverwerking raken we van de regen in de drup. Geen
wonder dat inwoners zich verzetten tegen mestfabrieken.

Er is maar één manier om het probleem op te lossen:
VEEL MINDER DIEREN
Het plan van de provincie
In november jl. stuurde Gedeputeerde Staten een brief naar de leden van Provinciale Staten van
Brabant. Daarin stond dat mestfabrieken in Brabant moeilijk van de grond komen onder andere door
verzet van burgers. GS stelt voor geen nieuwe aanvragen voor de bouw van mestfabrieken meer in behandeling te nemen maar enkele plaatsen in Brabant aan te
wijzen waar grote mestfabrieken gebouwd mogen worden; plaatsen waar zo min
mogelijk mensen er last van hebben. Lopende aanvragen worden wel afgehandeld. Verwerking van eigen mest op het eigen bedrijf blijft toegestaan. Volgens
GS is de capaciteit voor mestverwerking op dit moment voldoende.
Stop op de groei van de veestapel?
Als mestverwerking in 2018 ‘netjes’ geregeld is, mag het aantal dieren onbeperkt groeien. Dat heeft
de regering in Den Haag besloten. Gedeputeerde Staten denkt dat inwoners in bepaalde delen van
Brabant het niet zullen pikken dat het aantal dieren groeit. Daarom wil GS er voor zorgen dat ‘in regio’s
met een hoge vee dichtheid WAAR NODIG (???????) de veestapel niet groeit’.

Als mestverwerking in 2018 ‘netjes’ geregeld is,
mag het aantal dieren onbeperkt groeien.
Geen wonder dat inwoners zich verzetten tegen mestverwerking.
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Voorstel mestbewerking in april 2016 naar Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten wil in april a.s. haar beleid over mestbewerking in Brabant voorleggen aan Provinciale Staten. GS wil
dat het voorstel gesteund wordt door ‘alle relevante partijen’
(boeren, burgers, buitenlui) want dan is de kans het grootst
dat Provinciale Staten akkoord gaat. Daarom organiseert GS
dialogen; gesprekken tussen alle betrokken partijen: ZLTO
(Zuid-Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie) NVV (Nederlandse Vereniging van Varkenshouders), mestfabrikanten,
Brabantse Milieufederatie (BMF), dorps- en wijkraden, waterschappen, milieuorganisaties, GGD (Gewestelijke Gezondheidsorganisatie), veevoerfabrikanten, burger-groepen en mogelijk anderen.
Die partijen moeten BINNEN TWEE MAANDEN EEN GEZAMENLIJK (!!!) ADVIES UITBRENGEN
over de aanpak van het mestprobleem in Brabant.
Stop op het aantal dieren
Zestien Brabantse groepen die zich verzetten tegen intensieve veehouderij in
Brabant hebben een netwerk opgericht: Brabants Burgerplatform “Minder
Beesten”. Deze groepen en de Brabantse natuur- en milieuorganisaties kregen van de provincie het verzoek om mensen voor te dragen om mee te doen
aan de dialogen of lid te worden van het expertteam. Vanuit verschillende
groepen hebben zich mensen aangemeld om op persoonlijke titel mee te doen. Hun gezamenlijke eis:
EERST EEN STOP OP DE GROEI VAN HET AANTAL DIEREN IN DE BIO-INDUSTRIE IN HEEL BRABANT.
Praten over verwerking van mestoverschot terwijl het aantal beesten blijft groeien, is zinloos; het is
dweilen met de kraan open. Stopdestank volgt dit proces op de voet. Als er opzienbarende ontwikkelingen zijn, stellen we u daarvan op de hoogte. Intussen blijft Stopdestank doen wat we al5 jaar doen:
inwoners informeren en adviseren en samen met hen onze volksvertegenwoordigers aanspreken.

Provincie wil bouw mestfabrieken in buitengebied inperken

Mogelijk geen nieuwe mestfabrieken in Deurne
Als het aan Gedeputeerde Staten van Brabant ligt, neemt de provincie geen nieuwe aanvragen voor
de bouw van mestfabrieken meer in behandeling. GS wil in overleg met gemeenten geschikte locaties aanwijzen voor de bouw van grote mestfabrieken; bij voorkeur niet in het buitengebied en niet
op plekken waar mensen er last van hebben.
Deurnes beleid in de prullenbak?
Op 8 september 2015 maakte de gemeenteraad van Deurne
de bouw van mestfabrieken in onze gemeente mogelijk. Het
college van B&W stelde de gemeenteraad voor om te besluiten dat het Deurnese mestoverschot van 450.000 ton per
jaar (76% van de totale productie) in Deurne verwerkt mag
worden. Doe!, VVD en DeurneNU stemden vóór (14 stemmen). PvdA, Progr.Akkoord/GroenLinks, Transparant Deurne
en CDA stemden tégen (9 stemmen). Voorstel aangenomen!
Als de provincie de regie neemt over de bouw van grote
mestfabrieken, kan dat Deurnese raadsbesluit grotendeels de prullenbak in. ”Niet in het buitengebied
en niet op plekken waar mensen er last van hebben”, aldus GS. Dan is de kans klein dat de provincie
een locatie in Deurne aanwijst. En mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan rekenen we erop dat
heel veel inwoners van Deurne samen met Stopdestank in actie komen.
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Grote zorgen om Landhorst

Verzet Stopdestank tegen mestfabrieken
Gesteund door veel Deurnenaren verzet Stopdestank zich al enkele jaren tegen de bouw van mestfabrieken. We schreven artikelen in ledenbrieven, hielden spreekbeurten in commissievergaderingen en organiseerden informatie- en discussiebijeenkomsten. We richtten ons ook tot de volksvertegenwoordigers in de provincie. Op 4 november 2014
kwam prof. Dr. Lucas Reijnders op verzoek van Stopdestank naar Deurne en hield voor een volle zaal een
spreekbeurt over de gevolgen van mestverwerking. In
het najaar van 2016 bemoeide Stopdestank zich intensief met het opstellen van een brief met 32 vragen
over mestverwerking die 16 Brabantse milieugroepen
stuurden aan het provinciebestuur. We zijn er van
overtuigd dat het protest van zoveel inwoners van
Brabant een belangrijke oorzaak is van het voornemen van het provinciebestuur om een stop op het
aantal dieren te overwegen.
Prof. dr. Lucas Reijnders in Deurne
Landhorst
Landhorst, een dorp met 735 inwoners ligt aan de Middelpeelweg, ongeveer 5 km van Elzendorp. Het
hoort bij de gemeente St. Anthonis. In april 2014 heeft MACE (Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp)
een aanvraag ingediend voor de bouw van een
mestfabriek met een capaciteit van 500.000 ton
per jaar; de grootste mestfabriek in Europa. De
beoogde locatie heeft een agrarische bestemming
en ligt aan de rand van het dorp. De provincie
neemt deze aanvraag wel in behandeling omdat
het een lopende zaak betreft. Al vanaf het begin is
er fel verzet van de inwoners van Landhorst en
omgeving. Stopdestank wil geen gigantische mestfabriek in de Peel. Ook niet in Landhorst. We steunen het verzet. Voor meer informatie zie:
http://www.stopmestfabriek.nl
Samen…. in je eigen belang
We hopen dat het provinciebestuur binnenkort besluit dat de veestapel in Brabant niet meer mag
groeien en dat de gigantische mestfabriek in Landhorst niet doorgaat. Dat gebeurt alleen als heel veel
inwoners van Brabant de provinciale politiek onder druk zetten. Doe dus mee. Word lid van Stopdestank. Samen… in je eigen belang.

Lid worden?
Stuur een berichtje naar
stopdestank@gmail.com
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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Gemeenteraad beslist

College maakt voorstel herziening bestemmingsplan buitengebied

Het college van B&W is bezig met de voorbereiding van de 3e herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied. Belangrijk voor alle inwoners van Deurne maar vooral voor iedereen die in het buitengebied woont of werkt. Het college maakt geen nieuw bestemmingsplan. Ze past het bestaande
plan aan, aan provinciaal en gemeentelijk beleid (waaronder de onlangs vastgestelde stanknormen).
En aan de uitspraken die de Raad van State deed in de (vele) procedures die burgers tegen de gemeente Deurne aanspanden.
Verkeerde volgorde uitganspunten
In de nota van uitgangspunten schrijven B&W onder andere: ‘enerzijds is het streven gericht op het
(blijven) faciliteren van een zorgvuldige en levensvatbare agrarische sector, anderzijds zijn ontwikkelingen zichtbaar in de richting van nieuwe agrarische
én niet-agrarische verdienmodellen, maar ook het
bevorderen van een goed woon- en leefklimaat is
van belang’. Wat Stopdestank betreft: verkeerde
volgorde. Volksgezondheid hoort voorop te staan!
Faciliteren van de agrarische sector is daaraan ondergeschikt.
Inspraakbijeenkomsten
Onderwerpen die in de herziening worden opgenomen zijn onder andere: bestemmingen van vrijkomende agrarische gebouwen; de definitieve plaats
en omvang van het Primag (voorheen LOG); ruimte
voor (uitbreiding van) toeristische en recreatieve bedrijven; mogelijke maatregelen tegen bedrijven
die geurnormen overschrijden; aanwijzen van plekken voor mestfabrieken en nog heel veel meer. Het
realiseren van plattelandswoningen wordt niet in het plan opgenomen. Het college gaat inspraakbijeenkomsten organiseren. Als het ontwerp klaar is, kunnen inwoners zienswijzen indienen.
Spreek volksvertegenwoordigers aan
De planning omtrent de vaststelling van de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied kennen we
op dit moment nog niet. Stopdestank zal de voorbereiding op de voet volgen en u daarover informeren. Ook zullen we de opstelling van de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad bekend
maken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van dit bestemmingsplan. Als u opof aanmerkingen hebt, spreek dan raadsleden aan van de partij waarop u hebt gestemd. Zij beslissen
namens u.

Voor de liefhebber
Nota van uitgangspunten 3e herziening bestemmingsplan buitengebied
http://bit.ly/1oM7lEf
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Geknipt
Veestapel Brabant blijft groeien.
http://bit.ly/1otUxlT
Bron: Brabants Dagblad
Berekeningen die ten grondslag liggen aan mestbeleid zijn onvindbaar.
https://www.youtube.com/watch?v=Tndcue-_BoU
https://www.youtube.com/watch?v=b0YEotcRAK8
Bron: Universiteit Wageningen

Leden schrijven
Onlangs kregen we een bericht van een inwoner uit St. Jozefparochie. Deze inwoner deed een digitale melding van stankoverlast bij de gemeente. Het antwoord van de gemeente is bizar. Vanwege
privacy zijn persoonlijke gegevens weggelaten.
Melding
Waar gaat de melding over?
Waarover wilt u iets melden?
Geef hier het adres of de locatieomschrijving:
Geef hier een toelichting bij uw melding:
Wilt u gebruik maken van DigiD?
Wilt u bijlagen meesturen?

overlast geluid, stank
stankoverlast
NN (woonkern)
Buiten hangt een penetrante gierlucht, varkens /
koeien
nee
nee, ik wil geen bijlagen meesturen

Digitale antwoord van de gemeente
Bedankt voor het invullen van het formulier. Wij doen ons best om de melding
binnen 10 werkdagen te behandelen. Bij bijzondere omstandigheden kan het
langer duren voordat een melding is opgelost. Spoedmeldingen worden zo snel
mogelijk opgelost. Ook wordt veel onderhoud aan de openbare ruimte in vaste
rondes en op vaste data gedaan.
Dit is de manier waarop de gemeente communiceert met haar inwoners.
Te gek voor woorden!
Kom op, volksvertegenwoordigers… doe er wat aan!

Resultaten waarschijnlijk in april bekend

Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)
Naar verwachting worden rond 16 april as. de resultaten van gezondheidsonderzoeken gepubliceerd. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkte in dit onderzoek nauw samen met IRAS
(Universiteit Utrecht), NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek
van de gezondheidszorg), Universiteit Wageningen en Livestock Research. De ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
en Economische Zaken (EZ) financieren het onderzoek.
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Bestrijdingsmiddel sluipmoordenaar

Glyfosaat kankerverwekkend
Nederland is recordhouder in het gebruik van landbouwgif. Onder wetenschappers
is ophef ontstaan over het veel gebruikte onkruidmiddel GLYFOSAAT. Ook in Nederland wordt het in grote hoeveelheden over de akkers en tuinen gesproeid, onder meer onder de naam ROUNDUP van producent MONSANTO. Afgelopen jaar
kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een alarmerend rapport: GLYFOSAAT is waarschijnlijk kankerverwekkend.
2e Kamer blijft gebruik glyfosaat in de landbouw toestaan
De Nederlandse waterbedrijven sloegen meerdere malen alarm over glyfosaat. In de afgelopen 5 jaar
is de norm voor glyfosaat in drinkwaterbronnen meer dan 100 keer overschreden. In 2011 kwam de
Tweede Kamer met een motie. Na lang uitstel besloot de regering tot een verbod van glyfosaat op
bestrating. Dat verbod zou per 1 maart as. ingaan, maar kortgeleden kwam de staatssecretaris daar op
terug. De maatregel loopt weer vertraging op. Een verbod in de landbouw haalde geen Kamermeerderheid. Gebruik van glyfosaat op akkers blijft toegestaan.
Bijensterfte neemt alarmerend toe
De bijensterfte is in Nederland het hoogste van
heel Europa. Driekwart van alle soorten voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten. Zonder bestuiving geen appels, peren, uien,
tomaten, enz. Honingbijen spelen daarin een belangrijke rol. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (Compendium Leefomgeving) noemt als oorzaken van de honingbijensterfte: achteruitgang
van bloeiende planten, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, schaalvergroting en intensivering in de landbouw en de Varroa-mijt.
Uitzending Zembla over glyfosaat
De uitzending van Zembla van dinsdag 24 februari
jl. ging over glyfosaat. Zeer de moeite van het kijken waard. Via onderstaande link kunt u het programma terug zien.
foto: Henk Kweens

Zembla
http://bit.ly/1oCvlco

Voor uw agenda
Dinsdag 12 april 2016
LEDENVERGADERING STOPDESTANK
Plaats, tijd en agenda maken we in maart bekend

Donderdag 14 april 2016 (onder voorbehoud)
PRESENTATIE VAN DE RESULTATEN VAN HET GRONDWATERONDERZOEK
Meer informatie in de volgende ledenbrief.
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