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Vrijwilligers gevraagd 

Kom in actie! Doe mee! 
 

Provinciale Staten van Brabant stellen vóór de 
zomervakantie namens de inwoners van Brabant nieuw 
beleid vast over mestverwerking. Het Burgerplatform 
Minder Beesten startte een PETITIE (zie onderaan op deze 
pagina) om onze volksvertegenwoordigers te laten weten 
wat  de Brabanders van hen verwachten: MINDER 
BEESTEN. De petitie kan op internet getekend worden 
maar het Burgerplatform heeft ook flyers  laten drukken. 
Ook Stopdestank is actief in het Burgerplatform.   
Meer informatie op www.minder-beesten.nl 
 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET OPHALEN VAN HANDTEKENINGEN 
 

We roepen onze leden en sympathisanten op om te helpen bij het ophalen van 
handtekeningen. Dat kan op straat, bij bijeenkomsten of huis aan huis.  

Wil je helpen? Ken je mensen die willen helpen?   
Meld je (met naam en telefoonnummer) dan op stopdestank@gmail.com 

of bel 06 27126995.  
Iedere hulp is welkom! 

 

 

Petitie 
Burgerplatform ‘Minder Beesten’ roept  Provinciale Staten van Brabant op om  
* een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in héél Brabant  
* geen nieuwe mestfabrieken toe te staan 
* omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen maximaal te stimuleren 
* maatregelen te treffen om de Brabantse veestapel fors in te krimpen. 
 

 

TEKEN DE PETITIE OP 
www.meerveestopermee.petities.nl 

of 
www.minder-beesten.nl 

 

Illustratie Sandra de Haan 

http://www.minder-beesten.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.meerveestopermee.petities.nl/
http://www.minder-beesten.nl/
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Gigantisch mestproductie: vooral in de Peel 

15 Miljoen ton mest in Brabant 
 

Landbouwdieren in Brabant produceren JAARLIJKS 15 miljoen ton mest. 
Dat is  veel meer dan de Brabantse bodem kan verdragen. In heel Brabant 
bedraagt het mestoverschot jaarlijks 60%, in de Peel zelfs 70%. 
Provinciale Staten besluiten vóór de zomervakantie over een nieuw 
mestbeleid voor Brabant. Stopdestank roept alle inwoners van Deurne en 
omstreken op om te tekenen voor Minder Beesten. 
 

15 Miljoen ton; hoeveel is dat eigenlijk? 
Het valt niet mee om je 15 miljoen ton 
mest voor te stellen. Misschien zo: stop 
15 miljoen ton mest in bulkwagens met 
een inhoud van 30 ton en een lengte 
van 15 meter. Dan heb je 500.000 
bulkwagens nodig; een rij van 7.500 km.  
Dat is ongeveer de afstand van ‘s- Hertogenbosch naar Peking 

(China). Ieder jaar opnieuw. Als je daar met een auto met gemiddeld 100 km per uur langs rijdt, ben je 
75 uur onderweg; ruim 3 dagen en 3 nachten. Non-stop. 
 

Gigantisch mestoverschot 
Van de totale Brabantse mestproductie mag 40% (6 miljoen ton) op Brabantse bodem worden 
uitgereden;  60% (9 miljoen ton) is overschot en moet worden verwerkt of geëxporteerd. In de Peel 
bedraagt het mestoverschot zefs 70%. Volgens landbouworganisaties wordt 30 tot 40% (+ 3 miljoen 
ton) van het overschot illegaal uitgereden. Met alle rampzalige gevolgen van dien voor de bodem, het 
grondwater en de biodiversiteit. 
 

Er maar één oplossing voor het mestoverschot: 
VEEL MINDER BEESTEN. 

 
 

Stop de waanzin 

Teken de petitie 
www.meerveestopermee.petities.nl 

 

 

  

Illustratie Sandra de Haan 

http://www.meerveestopermee.petities.nl/
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Brabants Burgerplatform Minder Beesten 
 

Een groeiend aantal bewoners- en milieugroepen uit heel Brabant (waaronder Stopdestank) verzet 
zich tegen de groei van de intensieve veehouderij en de bouw van mestfabrieken. Ze hebben het  
Burgerplatform Minder Beesten opgericht. We trekken samen op als het nodig is en ondersteunen 
elkaar waar het kan. Een aantal groepen is aangesloten bij de Brabantse Milieufederatie (BMF). De 
BMF is geen lid van het platform maar biedt vergaderruimte en ondersteuning.  
 

 
 

Nieuwe groepen kunnen zich melden 
Steeds meer groepen in Brabant sluiten zich aan bij het platform. Ook verontruste artsen melden zich. 
Nieuwe groepen kunnen zich aanmelden. Een berichtje naar minderbeesten@gmail.com is genoeg.  
Of via www.minder-beesten.nl.  
 

Deelnemende groepen per 1 april 2016 
ABC Milieugroep (Baarle-Nassau, Alphen, Riel); Behoud Leefbaarheid Molenakkers (Moergestel);  
Behoud ‘t Halsterslaag en Wouw; Benegora (Woensdrecht); Bernhezer Buitenwacht; Bewoners 
Oirschot-De Beerzen; Bewonersgroep Hilvarenbeek; Chijnsgoed in Gevaar (Maarheeze); Groen en 
Heem (Valkenswaard); Groen Graspeel; Groen Kempenland; Houd Heeze-Leende Leefbaar; Leefmilieu 
Veghel-Erp; Mens, Dier en Peel; Milieuvereniging Land van Cuijk; Stopdestank (Deurne); 
Milieuwerkgroep Kempenland; Stichting Tegengas (Sint Oedenrode); Stop de Mestfabriek (Landhorst); 
Werkgroep Behoud de Peel. 

 

 

Waarom geen grote mestfabrieken? 
 

Als er zo’n enorm mestoverschot is, waarom laten we ondernemers dan 
geen grote mestfabrieken bouwen om het overschot te verwerken?  
 

Nog meer dieren 
De regering in Den Haag heeft besloten met ingang van 2018 de 
dierrechten af te schaffen als het mestoverschot verwerkt wordt. Dat 
betekent dat agrariërs zoveel dieren mogen houden als ze willen, als ze 
de mest ‘netjes’ laten verwerken. Grote mestfabrieken bouwen zorgt er 
dus voor dat het aantal dieren onbeperkt mag groeien. Nog (veel) meer 
dieren dus! Met alle gevolgen van dien voor volksgezondheid, 
leefbaarheid en milieu. Mestfabrieken bouwen is dweilen met de kraan 
open. De enige oplossing is veel minder dieren. Te beginnen met een 
STOP OP DE GROEI VAN HET AANTAL DIEREN! 
 

 

Nog meer dieren…. 
Hoe haalt de regering het in haar hoofd! 

Teken de petitie 
www.meerveestopermee.petities.nl  

 

 

mailto:minderbeesten@gmail.com
http://www.minder-beesten.nl/
http://www.meerveestopermee.petities.nl/
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Grote schade wereldwijd 

Mest……… en de rest 
 

Wat politici en ‘deskundigen’ ook mogen beweren: duurzame intensieve veehouderij bestaat niet.  
Voedsel (soja) voor dieren die in Brabant gehouden worden, komt voornamelijk uit Zuid-Amerika. 
In Brabant wordt bulkvlees geproduceerd. Daarvan wordt 80% geëxporteerd naar o.a. andere 
Europese landen, Rusland en Azië.  
 

Gevolgen voor Zuid-Amerika 
Grootschalige sojateelt in Brazilië en andere Zuidamerikaanse 
landen vernietigt daar de lokale landbouw en veroorzaakt 
armoede en hongersnood. Grootschalig gebruik van 
landbouwgif tast de volksgezondheid aan. Voor de sojateelt 
worden duizenden hectaren tropisch regenwoud gekapt. Dat 
ruïneert het ecosysteem en het is een belangrijke oorzaak van 
klimaatverandering. Wereldwijd. 

 

Gevolgen voor Brabant (Nederland) 
Gigantische hoeveelheden mest en uitstoot uit 
stallen vergiftigen lucht, bodem en water. Heel veel 
dieren dicht op elkaar verhoogt de infectiedruk. 
Medici en andere wetenschappers waarschuwen: 
dierziekten kunnen ook voor mensen 
(levens)gevaarlijk zijn / worden. Overbemesting, 
antibiotica-gebruik en grootschalig gebruik van 
landbouwgif (glyfosaat) hebben dramatische 
gevolgen voor de biodiversiteit en bedreigen de 
volksgezondheid en de voedselvoorziening. Stank, 
fijnstof en verstening maken het buitengebied van 
Brabant onleefbaar en verstoren de sociale 
verhoudingen.  
 

Gevolgen voor landen waarnaar het bulkvlees geëxporteerd wordt 
Lokale boeren kunnen niet concurreren tegen de 
bodemprijzen van het Nederlandse bulkvlees. Dat 
betekent in o.a. delen van Azië het failliet van de 
lokale kleinschalige veehouderij. Met werkloosheid 
en armoede als gevolg.  
 

Transport  
Daarbij komt nog de milieuschade die veroorzaakt 
wordt door het gesleep met dieren, veevoer, vlees 
en mest.  
 
 

 
 
 

Er is maar één alternatief: 
grondgebonden, diervriendelijke veehouderij: 

Teken de petitie 
www.meerveestopermee.petities.nl 

 

  

http://www.meerveestopermee.petities.nl/
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Jan Hoevenaars op ledenvergadering Stopdestank 
 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Stopdestank op 
dinsdag 12 april jl. hield Jan Hoevenaars een voordracht. Jan is 
oud-huisarts en specialist in gevolgen van intensieve 
veehouderij voor de volksgezondheid.  Hij hield een boeiende 
uiteenzetting  met als titel: ‘Intensieve veehouderij bedreiging 
voor de gezondheid? Fictie of werkelijkheid’.  
 
 

De PowerPoint die zijn verhaal illustreerde kunt u bekijken op: http://wqd.nl/8MZh  
 
 
 

 

Verstopte vergunningverleningen 

Speurneuzen gezocht 
 

We hebben dringend mensen nodig die voor ons elke week op de site van gemeente Deurne  
uitzoeken welke vergunningen voor intensieve veehouderijen de gemeente van plan is te verlenen 
waarbij sprake is van uitbreiding van het aantal dieren en/of meer uitstoot van stank, ammoniak en 
fijn stof. Daartegen willen we een zienswijze indienen op grond van bedreiging voor de 
volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu. 
 

De letter en de geest 
Een gemeente heeft de plicht haar inwoners goed te informeren. 
Vergunningaanvragen voor nieuwbouw of uitbreidingen van intensieve 
veehouderijen publiceert de gemeente Deurne op haar website. Daarmee 
voldoet het gemeentebestuur aan de letter van de wet. Maar betekent het 
ook dat ze haar inwoners goed informeert? Dat ze handelt in de geest van 
de wet? 
 

Goed verstopt 
Om de vergunningaanvragen op de site te kunnen vinden moet je aardig thuis zijn op ‘Deurne-Portal’. 
Alle vergunning die aangevraagd of verleend zijn staan per week op adres onder elkaar: veehouderijen, 
plaatsen van een carport, veranderen van een inrit, houden van een festival etc., alles staat door 
elkaar. Om zien om wat voor vergunningen het gaat moet je elk ‘adres’ afzonderlijke openen. Als je 
dan de vergunningen voor veehouderijen eruit hebt gevist, vereist het nogal wat speurwerk en soms 
juridische kennis om te achterhalen wat de plannen zijn. 

 
 

Wie wil ons helpen? 
Stopdestank@gmail.com 

 
 

 

We vragen het nog één keer 
 

Gemeentebestuur van Deurne, informeer uw inwoners! 
 

Niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van de wet. Of u 
daarin slaagt, is ter beoordeling aan de Deurnese inwoners. We 
vragen het nog één keer. Namens alle inwoners die al jaren niet 
geïnformeerd worden, die zich door besluiten overvallen voelen, die 
gedwarboomd worden in hun recht om een zienswijze in te dienen. 
Als u meent dat u de inwoners van Deurne voldoende informeert, dan 
zijn we genoodzaakt actie te ondernemen. 

http://wqd.nl/8MZh
mailto:Stopdestank@gmail.com
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Verzet tegen giga-mestfabriek in Landhorst 
 

Landhorst is een dorpje aan de Middenpeelweg. Mest Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE)  heeft bij 
de provincie een vergunning aangevraagd om daar een mestfabriek te mogen bouwen met een 
capaciteit van 500.000 ton per jaar. De provincie neemt de aanvraag in behandeling. 
 

Giga-mestfabriek zorgt voor giga-overlast 
Zo’n gigantische chemische fabriek betekent grote risico’s 
voor volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. Bovendien 
ontstaat er enorme overlast door het zware verkeer. Als die 
500.000 ton mest wordt aangevoerd in bulkwagens van 30 
ton, betekent dat dagelijks 45 bulkwagens. Elke dag, 365 
dagen per jaar, jarenlang. Daar komen de vrachtwagens die 
de verwerkte mest afvoeren en containers die de tonnen 
chemicaliën afleveren, nog bij.  
 

Geen gigantische chemische fabriek in de Peel 

Leden van Provinciale Staten van Brabant, doe dit de mensen in de Peel en met name de inwoners van 
Landhorst en Venhorst niet aan. Zo’n gigantische chemische fabriek in een dorpje op het platteland is 
onverantwoord. Als u akkoord gaat, bent u medeverantwoordelijk voor de gevolgen. 
 

 

Stop de mestfabriek in Landhorst 

Teken de petitie 
www.meerveestopermee.petities.nl  

 

 
 

 

 
Ingezonden mededeling 

 

 
 

Informatiebijeenkomst Brabantse Milieufederatie over H2S-gas 
GAAT NIET DOOR 

 

In ons Nieuwsbericht van 20 april jl. stond een ingezonden mededeling van de Brabantse 
Milieufederatie. Daarin kondigde de BMF een informatiebijeenkomst aan over het in 2015 

verschenen TNO-rapport over H2S-gas in de Brabantse bodem. 
 

De informatiebijeenkomst stond gepland op donderdagavond 12 mei as. in Den Draai in Deurne. 
 

Eén van de deskundigen moet door omstandigheden op 12 mei as verstek laten gaan. Daarom is de 
bijeenkomst tot een nader te bepalen datum uitgesteld. 

http://www.meerveestopermee.petities.nl/

