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Als mestverwerking op orde is 

Aantal dieren mag per 1 januari 2018 onbeperkt groeien 
 

Als de agrarische sector op 1 januari 2018  de verwerking van het mestoverschot  ‘netjes’ op orde 
heeft, schaft de regering per die datum de dierrechten af. Dat betekent dat agrariërs dan zoveel 
dieren mogen houden als ze willen. Ze moeten wel hun mestoverschot (laten) verwerken anders 
grijpt de Europese Unie in. Het aantal koeien steeg al explosief toen per 1 april 2015 het 
melkquotum werd afgeschaft. Als ook de dierrechten worden afgeschaft, zullen ook de aantallen 
varkens, kippen, geiten, kalveren, nertsen etc. fors toenemen. 
 

Ramp 
Afschaffen van dierrechten is voor Brabant en zeker voor de 
Peelgemeenten,  een regelrechte ramp. Nog meer dieren, nog grotere 
gezondheidsrisico’s, nog verdere aantasting van de leefbaarheid en het 
milieu en bovendien…………….mestfabrieken. Heel veel mestfabrieken. 
 

Tweede Kamerverkiezingen maart 2017 
Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de nieuwe 2e Kamer. De 
uitkomst daarvan is bepalend voor de toekomst van de veehouderij in 
Nederland. Voor nieuw beleid is verandering van wet- en regelgeving 
nodig. Daarover beslist de 2e Kamer. 

Zodra alle partijen hun verkiezingsprogramma gepubliceerd hebben, 
zullen we u laten weten welke standpunten de verschillende partijen 
innemen. Als partijen hier niks over schrijven, nemen we aan dat ze 
de bestaande situatie de komende vier jaar niet willen veranderen. 

Op 15 maart 2017 is de keuze aan u! 
 

Kom in verzet, teken de petitie 
Er is maar één manier om het mestprobleem op te lossen: MINDER BEESTEN. Stopdestank bereidt 
samen met actiegroepen in Brabant en ook in andere provincies acties voor. Het is hoog tijd dat onze 
volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheidnemen. 

www.meerveestopermee.petities.nl 
 

 

Van harte aanbevolen: 
 

‘De kool, de geit en het Nederlandse mestbeleid’ 
(Waarom het wensdenkende mestbeleid niet werkt) 

Leo Lamers 

http://www.meerveestopermee.petities.nl/
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Stopdestank schreef brief aan Tweede Kamer 

Overheid spekt Rabobank 
 

In de landelijke Regiegroep Vitale Varkenshouderij zitten de varkenshouders (Producenten 
Organisatie Varkenshouderij POV), de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. De 
Regiegroep wil locaties, dierrechten en stallen van stoppende boeren met behulp van de Rabobank 
inzetten voor ‘bedrijven met toekomstperspectief’. Als dat doorgaat zijn burgers en milieu 
opnieuw de klos. Stopdestank schreef daarover een brief aan de Tweede Kamer. 
 

Rabobank wil haar miljardeninvesteringen veilig stellen 
Veel familiebedrijven kunnen de concurrentie met de grote 
industriële veebedrijven niet aan en gaan  failliet. Ze hebben 
vaak schulden bij de bank, meestal bij de Rabobank. Deze bank 
maakt deel uit van bovengenoemde Regiegroep. De Rabobank 
wil haar miljardeninvesteringen in de veehouderij zoveel 
mogelijk veilig stellen. Daarom wil ze dat locaties, dierrechten 
en stallen van stoppende boeren ingezet kunnen worden voor 
grote veehouderijen. De Rabo verzorgt de financiering. 

 

Overheid steunt plan Rabobank  
De overheid (ministerie van Economische Zaken) steunt het plan. Onze regering spekt de kas van de 
Rabobank in plaats van te zorgen voor de gezondheid en welzijn van haar burgers. Ook de 
varkenshouders verwachten geld uit Den Haag. ‘Nu de Europese Commissie ons niet financieel wil 
steunen, vinden wij het tijd dat de Nederlandse overheid haar mooie woorden over onze sector 
omzet in daden’, zegt POV-voorzitter Jansen. 
 

 

We vragenonze volksvertegenwoordigers 
om hier een stokje voor te steken. 

 

Dierrechten van stoppende boeren 
mag de overheid niet cadeau doen aan de Rabobank. 

Die moet ze uit de markt halen. 
In het belang van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. 

 

Minder dieren!!! 
 

 

De brief van Stopdestank aan de Tweede Kamer: http://wqd.nl/CvQU  
 

Teken de petitie 
Tekst: 

Ik vraag de provincie Noord-Brabant 
- een onmiddellijke stop in te stellen op de groei van de veestapel in heel 

Brabant 
- geen nieuwe mestfabrieken toe te staan 

- de omschakeling naar grondgebonden en diervriendelijke veehouderijen 
maximaal te stimuleren 

- maatregelen te treffen om de veestapel fors in te krimpen 

www.meerveestopermee.petities.nl 
of 

www.minder-beesten.nl 
 

http://wqd.nl/CvQU
http://www.meerveestopermee.petities.nl/
http://www.minder-beesten.nl/


3 
 

Agrarische industrie mag harder stinken dan andere industrieën 

Bewoners agrarische gebieden gediscrimineerd 
 

 
 

In concentratiegebieden van veehouderij (heel Brabant en delen van Gelderland, Limburg, 
Overijssel en Utrecht) mag het veel harder stinken dan in andere delen van Nederland omdat de 
agrarische industrie veel meer stank mag uitstoten dan andere industrieën. De reden? Volgens 
onze regering hebben mensen die in het buitengebied wonen minder last van boerenstank want ze 
zijn het gewend! 

WIJ NOEMEN DAT DISCRIMATIE! 
 

Stop discriminatie 
Mensen die in agrarische gebieden wonen hebben recht op dezelfde bescherming als mensen die 
ergens anders in Nederland wonen. We vragen de leden van de Tweede Kamer (onze 
volksvertegenwoordigers) te stoppen met de wettelijke discriminatie van inwoners van concentratie-
gebieden. Daar hoeft geen ingewikkeld onderzoek aan vooraf te gaan. Besluiten dat de stanknormen 
die zijn vastgesteld voor de rest van Nederland ook voor agrarische gebieden gelden, is genoeg. Dat 
betekent in de meeste veehouderijgebieden een stop op de groei van het aantal dieren. 
 

Werkgroep Max 5 Odeur 
Volgens deskundigen is de norm in heel Nederland te hoog. In het belang 
van de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu moet die dringend 
verlaagd worden. De werkgroep MAX  5 ODEUR bestaat uit leden van 
burgergroeperingen in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Zij 
hebben het rapport Max 5 odeur samengesteld. Dit wordt betrokken bij  de 
evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en maakt deel uit 
van het advies aan de staatssecretaris. ( www.max5odeur.nl ) 

 

 

Discriminatie is bij wet verboden. 
We vragen de Tweede Kamer  

om deze wettelijke discriminatie onmiddellijk af te schaffen. 
 

 

  

http://www.max5odeur.nl/
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Gemeente publiceert digitale  vergunningaanvragen niet digitaal 

Deurnese logica 
 

De gemeente Deurne informeert haar burgers vooral digitaal. Vergunning-
aanvragen voor bouw en uitbreiding van veehouderijen staan niet meer in het 
Weekblad maar op de site. Regelmatig zoekt Stopdestank  naar informatie 
over vergunningen die ter inzage liggen.  We willen weten of er sprake is van 
uitbreiding van het aantal dieren en/of uitstoot van meer stank of fijn stof. 
Meestal is het veel werk om die informatie in  de stapels bijlagen te vinden. 
Hieronder de bekendmakingen van 8 en 15 september 2016. 
(www.deurne.nl) 

 

8 SEPTEMBER 
Aanvragen: 

- Berktsedijk 17, verbouwen van een bedrijfswoning 
- Donschotseweg 12a, uitbreiden van een varkenshouderij fase 2 

Ontwerpbesluiten 
- Ommezwanksedijk 21 en Trienenbergweg 7, het veranderen van een inrichting 

Ter inzage 
Gemeentehuis van Deurne  Markt 1 

van 9-9-2016 tot 21-10-2016 (6 weken). 
 

15 SEPTEMBER 
Ontwerpbesluiten 

- Halvemaanweg 4a, veranderen van de inrichting of veranderen van de werking van een inrichting 
- Daal 3, uitbreiden van een rundveehouderij fase 1 

Ter inzage 
Gemeentehuis van Deurne  Markt 1  

 van 16-09-2016 tot 28-09-2016  (6 weken). 
 

Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kunt u de ontwerpbesluiten en de bijbehorende 
stukken alleen op afspraak inzien. 

 

Deurnese logica 
Als vergunningen op papier worden aangevraagd, publiceert de gemeente de informatie digitaal. Als 
vergunningen digitaal worden aangevraagd moet je naar het gemeentehuis om de aanvraag te 
bekijken. Deurnese logica! Steeds meer agrariërs zullen in de toekomst digitaal een vergunning 
aanvragen. Moeten we straks voor het inzien van elke vergunningaanvraag een afspraak maken op 
het gemeentehuis? Wie verzint zoiets? Over publieksvriendelijk en transparant gesproken! 
 

 

Het verzet groeit 

Stopdestank en de provincie(s) 
 

Stopdestank is lid van het Brabants Burgerplatform Minder Beesten. Het platform voert actie want 
dit najaar nemen onze volksvertegenwoordigers in de provincie (Provinciale Staten) een beslissing 
over het mestbeleid in Brabant. Ook bepalen de afgevaardigden of er een stop komt op de groei 
van het aantal dieren in Brabant (zie ledenbrief 53 van juli 2016). 
 

Het verzet groeit ook in andere provincies 
Onlangs is de eerste vergadering geweest van actiegroepen uit 3 provincies: 
Brabant, Limburg en Gelderland. De volgende vergadering is in Deurne. 
Samen voeren we actie en vragen onze volksvertegenwoordigers in Den 
Haag om andere wet- en regelgeving. We willen een gezonde leefomgeving. 

http://www.deurne.nl/
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Leden schrijven 

 

Mest uitrijden bij 27°C minder dan 50 meter van woonhuizen 
 

21 juli 2016. Goede avond. Om ± 17:00 uur vond men het 
nodig om een kleine wei vlak bij ons huis eens flink te 
bemesten.De mest is wel geïnjecteerd maar door de natte 
ondergrond of de te grote hoeveelheid mest bleef deze 
plaatselijk op de wei staan. Dit alles bij een temperatuur van ± 
27°C en op een afstand van minder dan 50m van de 
woonhuizen. We hebben snel de reeds gedekte tafel, die 
buiten stond met de mooie weer, weer naar binnen geplaatst 

en de deuren en ramen gesloten. Hopelijk kunnen we vanavond nog het slaapkamerraam openen om 
het dit warme weer nog enige “verfrissing” te krijgen. 
Hoe moet je begrip hebben voor boeren die het leefmilieu al dan niet bewust verzieken. 
n.b.: hoe kan je op de nieuwe site van de gemeente Deurne een klacht indienen? 
Inwoner van Walsberg 
 

 

Stank van kippenmest in slaapkamer 1 
Bij de gemeente melding gedaan van stank van kippenmest 
op 7 en 8 september. ‘s Nachts om 1 uur en ’s avonds om 
23 uur. De slaapkamerramen moeten weer eens dicht 
omdat het zo stinkt.  
Inwoner Koolhof 
 

Stank van kippenmest in slaapkamer 2 
Goedemorgen, op 6 september rond 23 uur kwam er een 
erg smerige lucht onze slaapkamer binnen. Het deed het  
meest denken aan de stank van pluimvee. 
’s Morgens  was de stank verdwenen. 
Inwoner Koolhof 
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Brief van burgemeester en wethouders misleidend 
 

Volgens het college van B. en W. gaat het goed met de veehouderij in Deurne. In juli jl. stuurde het 
College van Deurne een z.g. ‘Raadsinformatiebrief’ naar de gemeenteraad. Daarin wordt de 
situatie van de veehouderij in Deurne in 2015 vergeleken met die in 2006. Volgens de informatie 
van B&W is het aantal beesten is de afgelopen 9 jaar weliswaar toegenomen maar de uitstoot van 
stank en fijn stof is afgenomen. Kunnen we nu rustig gaan slapen? 
 

Het is maar hoe je het bekijkt 
In 1997 brak in Brabant de varkenspest uit. Een groot deel van de 
varkensstapel verdween. Toen de epidemie voorbij was, groeide de 
varkenssector met steun van de overheid explosief. Er werden ook 
steeds meer kippen, geiten, kalveren etc. gehouden.  Als je de huidige 
stand van zaken in de veehouderij vergelijkt met bv. het jaar 2000, zie je 
een heel ander patroon. Dan wordt duidelijk hoe ernstig de situatie is. 
Tussen 2000 en 2015 groeide het totaal aantal dieren in Deurne met 
59%. Het aantal grotere dieren (varkens, runderen etc.) steeg van 

300.000 tot ruim 500.000; een toename van bijna 65%. Gerekend vanaf 2000 steeg de stank met 6% 
en de uitstoot van fijn stof met 33%. 
 

Voor de gek gehouden 
Uitgaan van de situatie in 2006 geeft een vertekend beeld. Die cijfers van B&W zeggen niks over de 
ernst van de situatie nu. Het aantal dieren neemt nog steeds toe en daarmee het mestoverschot en 
de risico’s voor de volksgezondheid. Bovendien wordt voor het berekenen van geur en fijn stof een 
methode gebruikt die aan alle kanten rammelt en die nauwelijks iets zegt over de werkelijke overlast. 
Veel dieren worden in de berekeningen van stank niet meegeteld 
omdat daar geen normen voor zijn. Ook het uitrijden van mest stinkt 
op papier niet. We worden dus voor de gek gehouden. 
 

Prullenbak 
We vragen B&W dan ook deze raadsinformatiebrief met grote spoed 
richting de prullenbak te sturen en haast te maken met beleid dat zorgt 
voor een gezonde leefomgeving: veel minder dieren en 
grondgebonden, diervriendelijke veehouderijen.  
 

Bron: 
Duurzaam Deurne Nieuws: http://bit.ly/2c3qgDF     
 
 

 

Geknipt 
 

Koehandel over schone lucht: zo werkt de landbouwlobby 
 

Interessant artikel over de landbouwlobby in Brussel. http://bit.ly/1t0MAXz 
 

Bas Eickhout (europarlementariër):‘Tachtig procent van de ammoniak wordt uitgestoten door vijf procent van 
de boerenbedrijven. Het gaat hier om multinationals, die hebben geen keukentafel’. 

 

Plannen voor enorme kippenstal in Overloon 
 

Pluimveebedrijf Topeggs gaat het aantal legkippen flink uitbreiden in Overloon. Het is de bedoeling 
dat er ruim 900.000 kippen gehouden worden waardoor een enorm bedrijf ontstaat. Nu zitten er 
meer dan 530.000 dieren in de stallen aan de Vredepeelweg. 

Gelderlander,3 september 2016 

http://bit.ly/2c3qgDF
http://bit.ly/1t0MAXz
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Iedereen mag meedoen! 

Symposium in ’s Hertogenbosch 
 

Op 14 oktober 2016 organiseert het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid een 
symposium in ’s-Hertogenbosch. Centraal staan de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en 
Gezondheid Omwonenden’ (VGO) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
die in juli jl. verschenen. Agrarische ondernemers, artsen, politici en burgers buigen zich over de 
vraag: “hoe gaan we verder?”. 
 

Debat en workshops 
In het eerste deel van de ochtend is er een debat tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
de gedeputeerde van Brabant en een pluimveehouder. Daarna gaan ook artsen, gemeente-
bestuurders en burgers met elkaar in gesprek. Een z.g. ‘wetenschapsjury’ houdt in de gaten of 
iedereen de informatie uit het onderzoek op een goede manier gebruikt. Daarna zijn er workshops 
waarin deelnemers samen zoeken naar oplossingen. 
 

Inschrijven 
Het symposium vindt plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Iedereen mag meedoen. Het is 
gratis. U moet zich wel op tijd inschrijven. Informatie en aanmeldingen: http://bit.ly/2cJXwl1 
 

 

Informatie onderzoek RIVM 
 

Meer informatie over het onderzoek van het 
RIVM kunt u vinden in de “Brochure VGO 
resultaten”.  

Downloaden: http://wqd.nl/nu0Y 
 

Naar aanleiding van de resultaten van het 
gezondheidsonderzoek maakte Nieuwsuur op 
woensdag 29 juni jl. opnames in het buitengebied 
van Deurne. 

Uitzending gemist?  
http://bit.ly/29yEYXP 

 
 

Samen in je eigen belang 

Wordt lid van Stopdestank 
Jaarlijkse contributie 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro 

Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stop de Stank N 

www.stopdestank.nl 
stopdestank@gmail.com 

 
 

Teken de petitie voor minder dieren 
www.meerveestopermee.petities.nl 

www.minder-beesten.nl 
 

http://bit.ly/2cJXwl1
http://wqd.nl/nu0Y
http://bit.ly/29yEYXP
http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.meerveestopermee.petities.nl/

