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Inwoners kunnen reageren tot en met 24 november 2016 

Derde herziening bestemmingsplan buitengebied Deurne 
 

Het gemeentebestuur van Deurne past het bestemmingsplan voor het buitengebied aan.  Dat is niet 
alleen belangrijk voor mensen die in het buitengebied wonen en werken maar voor alle inwoners 
van Deurne. Het plan bepaalt waar veehouderijen gevestigd 
mogen worden, waar megastallen de ruimte krijgen, waar uit-
breidingen van stallen zijn toegestaan, wat met voormalige 
agrarische woningen mag, wat er gebeurt met vrijkomende 
(agrarische) bedrijven, waar recreatie voorrang krijgt enz. Het 
College van B&W legt eind 2017 het plan voor aan de gemeen-
teraad. De raad neemt de beslissing. 
 

Procedure 
Op 13 oktober jl. werd het voorontwerp officieel bekend gemaakt op de website van de gemeente. 
Inwoners kunnen t/m 24 november as. reageren op het plan. De reacties worden ‘gewogen’ bij de 
opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting in maart 2017 klaar is. Mensen die 
het met dit plan niet eens zijn of opmerkingen hebben, kunnen een inspraakreactie insturen. Medio 
2017 komt het ontwerpplan ter inzage. Eind 2017 neemt de gemeenteraad het definitieve besluit. 
 

Primag  
Ons uitgangspunt is: minder dieren. Daarom mag wat ons betreft het Pri-
mag alleen gebruikt worden voor het verplaatsen van Deurnese bedrijven 
die elders in de gemeente voor overlast zorgen. Geen uitbreidingen en 
geen bedrijven van buiten de gemeente. Dan kan het Primag veel kleiner 
zijn dan tot nu toe voorgesteld.  
Ter info: kaart voormalig LOG, voorstel Primag en gebied met geurnorm 10 
vindt u op  http://bit.ly/2fUPvOx. De kaart met voorstel Primag en geurzo-
nes op http://bit.ly/2gdSyll  

Stukken die horen bij het ontwerpplan kunt u ook vinden op http://bit.ly/2fUMCNN onder “Derde Her-
ziening BP Buitengebied”. 
 

INSPRAAK 
 

Stuur VÓÓR 24 NOVEMBER AS. uw inspraakreactie op het voorontwerp  aan 

College van B. en W. postbus 3, 5750AA Deurne 
info@deurne.nl 

Stopdestank stuurt ook een inspraakreactie in. 

http://bit.ly/2fUPvOx
http://bit.ly/2gdSyll
http://bit.ly/2fUMCNN
mailto:info@deurne.nl
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Een van de meest overbelaste gemeenten 

Deurne valt overal in de ‘prijzen’! 
 

 

 

  Varkensdichtheid     Fijnstof 
 

 

Stank 
 

In 2016 stoot de veesecor in de Peelregio ruim 2,7 biljard geureenheden (Ou/jr) uit (een getal met 
15 nullen).          

Bron: www.knakdeworst.nl 
 

 

 

Gemeente lapt provinciaal besluit aan haar laars 

http://www.knakdeworst.nl/
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De gemeente Deurne en de omgevingsdialoog 
 

In de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Brabant staat dat agrarische ondernemers een 
'zorgvuldige dialoog' moeten voeren met omwonenden als ze plannen hebben om een bedrijf te 
vestigen of uit te breiden. De bedoeling hiervan is dat de ondernemer in een vroeg stadium kennis 
neemt van  eventuele bezwaren, wensen en belangen van mensen die in de omgeving wonen. Dat 
kan dan bij de uitwerking worden betrokken. De ondernemer moet het verslag van de dialoog samen 
met de vergunningaanvraag inleveren bij de gemeente. 
  
Gemeente Deurne lapt provinciaal besluit aan haar laars 
De gemeente moet beoordelen of de dialoog zorgvuldig is gevoerd. Verschillende Brabantse 
gemeenten stellen eisen aan de inhoud en de uitvoering. De gemeente Deurne niet. Hoewel Deurnese 
politici zeggen dat de gemeente altijd het beleid van de provincie volgt, laten ze zich schijnbaar niks 
gelegen liggen aan dit besluit van de provincie. De gemeente Deurne lapt de ‘zorgvuldige dialoog‘ aan 
haar laars.  

Wassen neus 
Onderstaand ‘dialoogverslag’ troffen we aan op de 
website van de gemeente Deurne. Kennelijk is het 
voor de gemeente voldoende als een veehouder 
op één dag alle adressen in de buurt individueel 
bezoekt en de mensen een handtekening laat 
zetten. Van een dialoog is geen sprake. Van een 
verslag evenmin. Zou de provincie hier genoegen 
mee nemen? We zullen het op het provinciehuis 
eens vragen. 
 

Piëteit 
Uit piëteit met de vier ondertekenaars hebben wij 
de namen en adressen en handtekeningen weg- 
gelaten. In de publicatie op de website van de 
gemeente staan wel de namen, adressen en 
handtekeningen.  
 

 
 
 

 

Omgevingsdialoog fam. X 
 

In de directe omgeving van de inrichting zijn de volgende woonadressen gelegen: (4 adressen genoemd) 
Deze adressen zijn individueel bezocht. 
 

Tijdens de bezoeken zijn de nieuwbouwplannen besproken aan de hand van de ingediende milieuaanvraag en 
milieutekening. Er is besproken wat de plannen zullen inhouden en wat dit betekent voor de omgeving. 
 

Vragen van bewoners zijn waar aanwezig beantwoord, vervolgens hebben de bewoners het formulier waarop zij 
aangeven geen bezwaar te hebben tegen de nieuwbouwplannen van de dragende zeugenstal ondertekend. 
 

Onderstaand de het formulier met handtekeningen. 
 

Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen de bouw van nieuwe dragende zeugenstal van de Fam. X 
 

n.n.   n.n.   n.n.   n.n. 
    Datum: 18-10-2016 Datum: 18-10-2016 Datum: 18-10-2016 

Handtekening  Handtekening  Handtekening  Handtekening 
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Aantal varkens- en kippenbedrijven meer dan gehalveerd 

Veehouderijen in Brabant worden steeds groter 
 

 
Foto: Volkskrant 

 

De tendens is overduidelijk: er komen steeds grotere veehouderijen; kleinere boeren leggen het 
loodje. Sinds het jaar 2000 groeide de varkensstapel in Brabant met ruim 200.000 dieren; het aantal 
varkensbedrijven nam af met meer dan 60%. Ook het aantal kippenbedrijven is sinds 2000 gehal-
veerd. Het aantal nertsen steeg met 66% maar het aantal bedrijven nam af met meer dan 22%. Op-
vallend is de stijging van het aantal geiten. Ondanks de rampzalige gevolgen van de q-koortsuitbraak 
in 2007, de waarschuwingen van artsen en het verzet van heel veel burgers steeg het aantal geiten 
van ruim 70.000 naar meer dan 163.000. Een toename van 132%. Het aantal geitenbedrijven daalde 
van 572 naar 389. Ook op het Loon in Deurne (Liessel) is een geitenhouderij gevestigd. Daar worden 
1.336 dieren gehouden. 

 

 

6 miljoen varkens
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27 miljoen kippen 

 

 
163.000 geiten 

 
 

 
half miljoen nertsen 

 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Alleen in zwaar overbelaste gebieden  

Provinciale Staten Brabant overwegen stop op uitbreiding aantal dieren 
 

Als de voortekenen niet bedriegen, stelt het dagelijks bestuur van 
de provincie Brabant binnenkort aan onze volksvertegenwoordi-
gers (PS) voor, om een stop te zetten op de groei van het aantal 
dieren in midden- en oost Brabant. West Brabant wordt niet ge-
zien als concentratiegebied. Koeien worden buiten beschouwing 
gelaten. Het lost voorstel lost de problemen in Brabant bij lange 
na niet op, maar het is de eerste keer dat GS spreekt van minder 
dieren. Protesten van burgergroepen en milieugroepen speelden hierin een belangrijke rol! 
 

Staldering 
Het voorstel betekent niet dat veehouderijen niet meer kunnen uitbreiden. De provincie wil de 
standstill bereiken via een z.g. staldering. Dat gaat zo: midden- en oost-brabant wordt opgedeeld in 6 
regio’s. Veehouders mogen daar alleen uitbreiden als ergens anders in dezelfde regio de benodigde 
vierkante meters aan stallen worden ingeleverd. Per regio stijgt het aantal vierkante meters stal dus 
niet. Misschien stelt GS ook voor om bij elke staldering 5% meer vierkante meters in te leveren dan er 
wordt uitgebreid. Of het aantal dieren afneemt, hangt er vanaf. Als bijvoorbeeld varkens worden 
vervangen door kippen, stijgt het aantal dieren. Andersom daalt het.  
 

Mestoverschot 
Tegen de manier waarop de provincie het mestoverschot wil oplossen, hebben we grote bezwaren. 
Op 16 november jl. gaf de provincie vergunning voor de bouw van een mestfabriek in Oss voor de 
verwerking van 500.000 (half miljoen) ton mest per jaar. Burgergroepen willen geen mestfabrieken. 
Het zijn niet alleen smerige, ongezonde en gevaarlijke installaties, ze houden ook de groei van de 
veestapel in stand. De enige echte oplossing voor het mestoverschot is VEEL MINDER DIEREN! 
 

Bewonergroepen, milieugroepen en bezorgde artsen hebben hard gewerkt 
Het Brabants Burgerplatform MINDER BEESTEN, waarvan ook 
Stopdestank deel uitmaakt, heeft het afgelopen jaar hard gewerkt 
om een stop op de veelstapel dichterbij te brengen. Groepen van 
het platform hebben samen met verontruste artsen de politici 
indringend aangesproken.  Ze hebben hun eisen op tafel gelegd en 
de politici van adviezen voorzien. Onlangs heeft elke fractie van 
Provinciale Staten bezoek gehad van enkele mensen die deel 
uitmaken van het Burgerplatform. Zij hebben de volksvertegen- 
woordigers de zorgen, de eisen en de boosheid van veel 
Brabanders duidelijk gemaakt. 
 

Het woord is aan onze vertegenwoordigers 
Provinciale Staten hebben het laatste woord. Ze zijn door ons gekozen en in december 2016 beslissen 
zij namens ons. Natuurlijk laten we u weten hoe de verschillende partijen gestemd hebben. Handig om 
te eten als u volgende keer naar de stembus gaat om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen. 
 
Nieuws   (uit: Brabant.nl/actueel/nieuws/2016/november) 

Provincie wil overbelasting stikstof en mestproblematiek aanpakken.  
Belemmeringen wegnemen voor duurzame veehouders en er voor zorgen dat alle veehouderijen 
schoner worden. Dit is de kerngedachte achter de plannen van de provincie om overbelasting door 
stikstof en de mestproblematiek aan te pakken. Deze plannen, die voortkomen uit overleggen met 
partners, moeten in het voorjaar van 2017 leiden tot aanpassingen van de provinciale wet- en 
regelgeving. 
Meer informatie: Statenmededeling 15 november 2016 ->  http://bit.ly/2fMIwnX  
   Brabant.nl/actueel/nieuws -> http://bit.ly/2gnUQ1j  

Oud GGD-arts Jos van de Sande spreekt de 
tatencommissie toe  
 

http://bit.ly/2fMIwnX
http://bit.ly/2gnUQ1j
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Wij gaan naar Den Bosch toe… wie gaat er mee? 
 

Vrijdag 2 december as. discussiëren Provinciale Staten over bovenstaande voorstellen van GS. 
Een bijzonder belangrijke vergadering. 

We willen met eigen oren horen wat onze gekozen vertegenwoordigers te vertellen hebben. 
We hopen dat het druk zal zijn op de publieke tribune. 

De vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 2 december as. begint om 9.00u 
Verschillende bewoners- en milieuverenigingen hebben spreekrecht gevraagd. 

Eerst krijgen de insprekers de microfoon; om 9.30u komen de statenleden aan het woord. 
 

We vertrekken om ….. uit Deurne vanaf de parkeerplaats bij de Ossenbeemd (Haageind). 
Wilt u meegaan, stuur dan een berichtje naar stopdestank@gmail.com 

We nemen dan contact met u op om het vervoer te combineren.  
 

Wij gaan naar Den Bosch toe…* 
* Tijden onder voorbehoud  

Programma staat op dinsdag 22 november as. op de website  van de provincie www.brabant.nl 
 

 
 
 

Interview met Anne-Marie Spierings bij Cafe 

Weltschmerz   

http://bit.ly/2g5QGuv  

 
 

 

 

Stop de groei van de veestapel 

TEKEN DE PETITIE 
www.meerveestopermee.petities.nl 

 
 

 
 

 
 

Kijk voor meer informatie op: 
www.minder-beesten.nl 

mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.brabant.nl/
http://bit.ly/2g5QGuv
http://www.meerveestopermee.petities.nl/
http://www.minder-beesten.nl/
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Evaluatie Wet Geurhinder en Veehouderij aangeboden aan staatssecretaris  
Landbouworganisaties, provincies en gemeenten willen geen verla-

ging maximale stanknormen veehouderij 
 

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu stelde een commissie samen 
om de wet Geurhinder en Veehouderij te evalueren. In deze wet staat hoe-
veel stank veehouderijen mogen veroorzaken. Er is veel kritiek op die wet. 
Het stinkt in werkelijkheid veel harder dan berekend wordt. Bovendien 
wordt lang niet alle stank  meegeteld. Ook zijn de maximale stanknormen 
voor de veehouderij veel hoger dan die voor andere industrieën en mogen 
boeren die stank beperkende maatregelen treffen (bv. luchtwassers) de 
helft van de winst die ze daarmee boeken teniet doen door uitbreiding van 
het aantal dieren.   
 

Het advies 
In de commissie zaten vertegenwoordigers van gemeenten, 
provincies, de agrarische sector, gezondheidsdiensten, mili-
eufederaties en leden van burgergroeperingen. Vorige 
maand bracht ze advies uit. De voornaamste punten: 
-  als een veehouder een vergunning aanvraagt om uit te brei-
den, bekijkt de gemeente eerst of hij al de best mogelijke 
technieken gebruikt om stankoverlast te voorkomen. Pas als 
dat zo is, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het 
treffen van technische maatregelen mag niet leiden tot meer 
dieren.  
-  bij vergunningaanvragen in gebieden met hoge geurbelas-
ting moet rekening worden gehouden met stank van stallen 
in de buurt (cumulatief effect). 
- de afstand tussen melkveebedrijven en burgerwoningen 
moet afhankelijk zijn van het aantal koeien; hoe meer dieren, 
hoe groter de afstand. Ook stank van rundveehouderijen 
moet  in beeld worden gebracht. 

-  de commissie werd het niet eens over verlaging van maximale stanknormen. Gezondheidsdiensten, 
milieufederaties en burgers pleitten voor het aanscherpen van de normen. De agrarische sector, de 
gemeenten en de provincies gingen niet akkoord. 
-  over andere stankbronnen (bv. nertsen, mest uitrijden en mestfabrieken) wordt in het advies niet 
gesproken. Milieufederaties en burgergroepen hebben daarvoor gepleit maar tevergeefs. 
 

Gemeenteraad beslist 
Als de regering het advies van de commissie overneemt, betekent het 
dat veehouders vermindering van stank niet meer voor de helft teniet 
mogen doen door uitbreiding van het aantal dieren. Ook het bij elkaar 
optellen van stank uit verschillende veehouderijen kan hier en daar wat 
soelaas bieden. Voor de rest zijn we aangewezen op de gemeenteraad. 
Zij stellen de geurnormen op. De gemeenteraad heeft in de laatste 
geurnotitie de stanknormen weliswaar verlaagd ten opzichte van de 
periode daarvoor, maar stankoverlast en daarmee ook het gezond-
heidsrisico blijft in Deurne onverantwoord hoog (onderzoek GGD). De 
gemeenteraad is hiervoor verantwoordelijk. 

 

Meer informatie op www.max5odeur.nl 
  

http://www.max5odeur.nl/
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Probleem minstens zo groot als Q-koorts  
Hepatitis E bedreigt de volksgezondheid 

 

Kortgeleden heeft Bloedbank Sanquin leverworsten en varkenspaté getest op hepatitis E. Het bleek 
dat 78% van de leverworsten en 80% van de varkenspaté besmet was.  De Nederlandse Voedings- 
en Warenautoriteit (NVWA) kan dit vanuit eigen onderzoek bevestigen. Microbioloog van het AMC 
Hans Zaaijer, maakt zich ernstige zorgen over de bloedveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 
1000 bloeddonoren is besmet. Hoogleraar Wim van der Poel uit Wageningen noemt hepatitis E een 
'minstens zo groot probleem' als de Q-koorts die van geit op mens oversloeg. 
 

Wat is hepatitis E 
Hepatitis E is een ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door het 
hepatitis E-virus. Er bestaan nog geen medicijnen voor. Hepatitis E kan in 
Nederland voorkomen in vlees en mest van varkens en van wild. 
 

Volksgezondheid  
Deskundigen maken zich zorgen over de volksgezondheid. Tot nu toe werd 
gedacht dat het virus alleen een bedreiging vormt voor transplantatiepa-
tiënten. Maar ook gezonde mensen kunnen er ziek van worden, soms zelfs 
met hevige zenuwpijn en verlammingsverschijnselen.      
 

Bron: ANP MediaWatch / RIVM 
 

 

Langdurige storing op website gemeente Deurne 
 

AL VANAF 21 OKTOBER JL. wordt  op de website van de gemeente 
melding gemaakt van een storing. Vergunningaanvragen van de 
weken 43, 44 en 45 staan niet op de site. Voor inzage kun je terecht 
op het gemeentehuis. Stopdestank heeft een afspraak gemaakt om 
de lopende vergunningaanvragen in te zien. We willen weten welke 
uitbreidingen er zijn aangevraagd. In voorkomende gevallen willen 
we zienswijzen indienen. 

Donschotseweg 12a 
Er ligt in elk geval een concept ter inzage voor de bouw van een nieuwe varkensstal op Donschotseweg 
12a. Er worden op het perceel al lange tijd geen meer varkens gehouden maar er is mogelijk nog wel 
sprake van varkensrechten. We adviseren omwonenden om contact op te nemen met de gemeente 
om deze vergunning in te zien en te vragen tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
 

 

Stopdestank…. niet vóór u maar mét u. 
Samen…. in uw eigen belang 

 

Word lid 
 

Lidmaatschap € 10,-- per jaar; jeugd- en gezinsleden € 5,-- 
Rekeningnummer:  NL46TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne  

 

Informatie en aanmelden: 
stopdestank@gmail.com 

www.stopdestank.nl 
 

Ook donaties zijn van harte welkom 
 

mailto:stopdestank@gmail.com
http://www.stopdestank.nl/

