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Belangrijke vergadering van Provinciale Staten

Ga mee naar ’s-Hertogenbosch
Op vrijdag 2 december as. bespreken
onze volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten om in overbelaste delen
van Brabant een stop te zetten op de uitbreiding van het aantal dieren in de intensieve veehouderij. Als overbelaste
gebieden gelden noordoost Brabant,
zuidoost Brabant en de Kempen.
Grote verschillen van mening
Niet alle politieke partijen zijn het met het voorstel van GS eens. Daarom hebben leden van het Brabants Burgerplatform Minder Beesten afgelopen tijd bijna alle fracties bezocht. Ze hebben geprobeerd
om de politici waar nodig te overtuigen van het belang van een stop op de groei van het aantal dieren.
Of onze volksvertegenwoordigers geluisterd hebben, wordt 2 december duidelijk.
Inspreken
De vergadering van vrijdag 2 december as. begint om tien uur.
Tussen 9.30u en 10.00u krijgen inwoners van Brabant die zich
voor dinsdag 29 november jl. bij de provincie meldden, de gelegenheid om de politici kort toe te spreken. Ook Stopdestank
vroeg spreekrecht aan. De vergadering dient als voorbereiding
op de definitieve beslissing die Provinciale Staten in januari of
februari 2017 namens alle inwoners van Brabant nemen.

Vrijdag 2 december as.

Ga mee naar ’s-Hertogenbosch
We vertrekken om 8.00u vanaf de parkeerplaats bij de
Ossenbeemd aan het Haageind.
Wilt u meegaan, stuur dan een berichtje naar stopdestank@gmail.com
We nemen dan contact met u op om het vervoer te combineren.
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Bewonersgroepen en milieugroepen eisen gezonde bodem

Geen Mestfabrieken
Gedeputeerde Staten stelt ook voor om locaties aan te wijzen
voor de bouw van mestfabrieken om het mestoverschot te
verwerken. Met dat voorstel zijn we het pertinent oneens.
Mestfabrieken bedreigen de gezondheid, de leefbaarheid en
het milieu. Ze vragen grote investeringen die moeten worden
terugverdiend. Dat betekent dat er jarenlang voldoende mest
aangevoerd moet worden. Dat staat haaks op krimp van de
veestapel en houdt het risico in dat mest ook van buiten Brabant naar hier komt. Van de regen in de drup!
Gezonde bodem als uitgangspunt
Er woeden in de landbouw en de politiek hevige discussies over de vraag hoeveel mest (bewerkt of
onbewerkt) er in Brabant in de grond mag worden gebracht. Ingewikkelde technische en scheikundige
verhalen vliegen je om de oren. Ons standpunt is heel eenvoudig: wij willen een gezonde bodem; ook
voor de generaties die na ons komen. Tegen alles wat de kwaliteit van aarde, lucht en water aantast,
verzetten we ons. Ook dát lieten we onze volksvertegenwoordigers weten.

Ingezonden brief
In de vorige ledenbrief vroegen we u reacties naar ons op te sturen. Onderstaand bericht kregen we
van Werkgroep Behoud de Peel.

Beste SdS,
In jullie ledenbrief 55 (november) staat bij 'Provinciale Staten Brabant overwegen stop op uitbreiding
aantal dieren', onder 'Staldering': 'Of het aantal dieren afneemt, hangt er vanaf. Als bijvoorbeeld
varkens worden vervangen door kippen, stijgt het aantal dieren. Andersom daalt het.'
Onze reactie daarop: uit een varken komt veel meer stront dan uit een kip. Als je het aantal varkens
dat op een m2 gehouden kan worden, vervangt door kippen, dan neemt het aantal dieren inderdaad
toe. Of het probleem dan toeneemt, is echter de vraag. 10.000 (of zelfs nog veel meer) kippen kunnen
minder erg zijn dan 1000 varkens (zowel wat betreft geur als ammoniak). Je kunt niet zomaar kippen
met varkens (en varkens met koeien, kippen met koeien, etc.) gaan vergelijken. Het gaat niet alleen
om de aantallen dieren, maar vooral ook om de vervuiling/overlast die de dieren veroorzaken.
Om het ene dier met het andere te kunnen vergelijken, is een 'dier-eenheid' nodig. Daar kun je tot heel
ingewikkelde methodes voor bedenken om de verschillende dieren met elkaar te vergelijken (waar
overigens weer allemaal manco's aan zitten). In de Werkgroep veedichtheid, die het
stalderingsvoorstel heeft opgesteld, hebben we dat bewust niet gedaan. We hebben voor een simpele
eenheid gekozen: m2 stal. Niet alleen voor de eenvoud trouwens, maar ook omdat het dan gekoppeld
is aan het instrument ruimtelijke ordening, waardoor de provincie het zelf (in haar Verordening ruimte)
kan regelen.
WBdP is van mening dat de staldering, zoals die door de Werkgroep veedichtheid aan G.S. is
voorgesteld, een goede methode is om per regio in Brabant het aantal dieren te beperken. Zie
http://www.wbdp.nl/regionaal-stand-still-in-aantal-dieren-in-brabant
Wim van Opbergen, Werkgroep Behoud de Peel
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Gemeente Deurne wil boer uit Heusden vergunning geven voor 3.750 varkens aan Donschotseweg

Groei varkensbedrijven buiten landbouwontwikkelingsgebied
gaat onverdroten door
Aan de Donschotseweg 12a in de St. Jozefparochie in Deurne staat een oude stal. Al 7 jaar zitten er
geen varkens meer in. Omwonenden schrokken zich een ongeluk toen bleek dat een boer uit
Heusden daar een stal wilde bouwen voor 3.750 varkens.
Het papier en de werkelijkheid
De Heusdense boer zal luchtwassers plaatsen. Daardoor neemt de uitstoot van ammoniak, geur en fijn
stof af. OP PAPIER !!! In werkelijkheid zitten er al jaren geen varkens in de oude stal en is er dus geen
sprake van uitstoot van stank en fijn stof. Omwonenden worden geconfronteerd met een nieuwe stal
met 3.750 varkens, met een uitstoot van 4.558 kg ammoniak, 27.619 eenheden stank en 213.762 kg
fijn stof. Elk jaar. Om nog maar te zwijgen van de de overlast door het vervoer van biggen, vette
varkens, voer en mest.
Overval
Volgens de gemeente kan ze juridisch gezien deze
vergunning niet weigeren. Maar wat heeft ons
gemeentebestuur gedaan om te voorkomen dat dit
gebeurt? Waarom is de oude vergunning niet
ingetrokken? Waarom zijn omwonenden vooraf
niet tijdig en actief geïnformeerd? Zijn er pogingen
gedaan om de Heusdense boer een alternatief te
bieden? Ook het gemeentebestuur weet dat het
voor veel mensen moeilijk, zo niet onmogelijk is om
informatie die ze nodig hebben tijdig te vinden op de website van de gemeente. We kunnen ons goed
voorstellen dat dit voor omwonenden voelt als een overval. Bovendien wil B&W dezelfde Heusdense
ondernemer toestemming geven voor uitbreiding van een bedrijf aan de Haamsakkerweg in Vlierden.
Dat bedrijf mag uitbreiden met ruim 1000 dieren. De stank stijgt jaarlijks met 5.576 ou en de uitstoot
van fijnstof met ruim 55.00 kg. Is het gek dat mensen de politiek niet vertrouwen?

Welke volksvertegenwoordigers komen in actie?

Van de website van de gemeente Deurne

Vergunningen inzage
Vanwege een storing worden de actuele gegevens niet weergegeven.
De storing is ontstaan op 21 oktober 2016.
Hier wordt nog aan gewerkt.
Voor informatie over de laatste stand van zaken of inzage van plannen kunt u bellen met het
klantcontactcentrum.

We deden ons beklag.
Commentaar van de gemeente:
we zijn niet verplicht deze gegevens te publiceren; het is een service aan de inwoners!
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Inspraak Stopdestank
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Herziening Bestemmingsplan Buitengebied

Zoals u in de vorige ledenbrief kon lezen, nodigde het College van B&W inwoners uit om een inspraakreactie te geven op hun Voorontwerp 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied. Stopdestank maakte van die gelegenheid gebruik. We schreven het college onderstaande brief. Zienswijzen indienen kan pas in een later stadium.
Geacht college,
Een gezonde leefomgeving, ook voor volgende generaties. Dat is voor Stopdestank richtinggevend bij het beoordelen van het Voorontwerp 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Deurne.
In 2015 heeft de gemeenteraad een nieuwe geurverordening vastgesteld; in het nu voorliggende voorontwerp
wordt deze geurverordening ruimtelijk vertaald. Deze inspraakreactie sluit aan bij onze zienswijze van 15 juni
2015 betreffende de geurverordening. We gaan in dit stadium vooral in op de beleidsmatige keuzes die uw
College voorstelt ten aanzien van de 3e Herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied.
Natuur inclusieve landbouw
Dat de huidige vorm van landbouw ecologisch, economisch en moreel
failliet gaat, wordt door steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. De ecologische neveneffecten van de huidige landbouw uiten
zich in o.a. onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid, afname van
biodiversiteit, dalende bodemkwaliteit, een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde, vervuiling van het grond- en oppervlaktewater door
meststoffen en medicijnen en een toenemende resistentie van bacteriën
tegen antibiotica. Veel ecosysteemdiensten vallen stil doordat de biodiversiteit door verdergaande opschaling
en intensivering teveel terug loopt. Een heilloze weg.
Natuur inclusieve landbouw streeft naar een landbouwsysteem waarbij natuur en landbouw met elkaar in evenwicht worden gebracht en waarbij gebruikt gemaakt wordt van de meerwaarde die de natuur te bieden heeft.
Zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, leidt deze relatie tot een andere kijk op
bedrijfsvoering. Wij pleiten voor een toekomstbestendige landbouw; voor agrarische bedrijven die ecologisch,
sociaal en economisch duurzaam zijn. Geen bulkproductie voor de export maar bedrijven die op zo klein mogelijke schaal de kringlopen sluiten. Dat betekent afbouw van intensieve veehouderij en ruimte voor grondgebonden, biologische bedrijven. In dit perspectief beschouwen we uw voorstellen voor de 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied. Onze voorstellen zijn noodzakelijke stappen in de richting van dat doel.
Provinciaal beleid
Het college van GS van Brabant stelt regelgeving voor die groei van
het aantal dieren in concentratiegebieden moet voorkomen. Ook
voor de inrichting van het buitengebied van Deurne heeft dat consequenties. Als PS het plan goedkeurt, komt er ook in de regio waartoe
Deurne behoort een stop op uitbreiding van het aantal dieren in de
intensieve veeteelt door middel van ‘staldering’. Wij vragen u de
strekking van dit voorstel te concretiseren in de 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied, ongeacht of de provincie het dwingend
oplegt. Vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied is immers
de expliciete verantwoordelijkheid van de gemeente.
Primag
De transitie naar natuur inclusieve landbouw is een proces dat vraagt om heldere keuzes. Het bestemmen van
een Primag zien wij als een overgangsmaatregel. Het Primag mag alleen gebruikt worden voor de vestiging van
Deurnese familiebedrijven die verplaatst moeten worden omdat ze elders in de gemeente voor overlast zorgen.
Geen nieuwvestigingen en geen omzetting van landbouwgrond. Er geldt een perceelgrootte van maximaal 1,5
ha. Voor bedrijven van buiten Deurne is er geen plaats. Dit alles betekent dat de omvang van het Primag substantieel teruggebracht kan worden.
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In uw voorstel is sprake van een versnipperd Primag. Dat is
niet alleen onlogisch, het betekent ook meer gezondheidsrisico’s voor omwonenden en verdere verstening van het buitengebied. Zeker vanuit het oogpunt van volksgezondheid is
het van eminent belang dat intensieve veehouderijen zo ver
mogelijk van woningen staan. Uit de resultaten van het VGOonderzoek, die in juni 2016 werden gepubliceerd, blijkt dat
vooral mensen die in de nabijheid van veehouderijen wonen,
gezondheidsschade ondervinden. RIVM en Iras spreken onder
meer van een verminderde longfunctie.
Stopdestank vraagt u het Primag te beperken tot het gebied
ten oosten van de kern van Deurne, gelegen tussen de N270
en de spoorlijn. (zie kaart).
Handhaving
Betrouwbaarheid van beleid staat of valt met effectieve handhaving. Toegestane emissies van ammoniak, geur
en fijn stof en het uitrijden van mest moeten frequent en grondig gecontroleerd worden. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor de uitvoering van het handhavingsbeleid, ook als de uitvoering gedelegeerd wordt aan de
Omgevings-dienst. In relatie tot het handhavingsbeleid zien wij ook de wettelijke mogelijkheid om na 3 jaar leegstand de milieuvergunning/omgevingsvergunning in te trekken. Wij vragen u het handhavingsbeleid duidelijk en
gedetailleerd te presenteren in samenhang met de ruimtelijke plannen.
Samengevat
˗ Volksgezondheid hanteren als uitgangspunt in alle plannen en besluiten (facetbeleid)
˗ Primag beperken tot gebied ten oosten van de kern van Deurne, gelegen tussen de N270 en de spoorlijn
˗ Primag uitsluitend gebruiken voor verplaatsen van Deurnese bedrijven; geen nieuwvestigingen
˗ Geen landbouwgrond omzetten in bouwvlakken
˗ Stop op uitbreiding veestapel in de intensieve veehouderij d.m.v. staldering conform voorstel GS
˗ Handhavingsbeleid aanscherpen en de handhaving intensiveren
˗ Onvoorwaardelijk intrekken van milieuvergunning na 3 jaar leegstand
˗ Grondgebonden gezinsbedrijven maximaal stimuleren
We vertrouwen er op dat u volksgezondheid als absolute prioriteit beschouwt en dat u dat helder en consequent
vertaalt in de uitwerking van de 3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied.
Uiteraard zijn we bereid onze inbreng toe te lichten c.q. met u te bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Stopdestank

Jaarlijkse mestproductie van de intensieve veehouderij in Brabant

Hoeveel is 15 miljoen ton mest?

Van Den Bosch naar Peking
Landbouwdieren in Brabant produceren jaarlijks 15 miljoen ton mest.
Als je dat in bulkwagens van 30 ton stopt, heb je 500.000 bulkwagens nodig; een rij van 7.500 km.
Dat is ongeveer de afstand van ‘s-Hertogenbosch naar Peking (China).
Als je daar met gemiddeld 100 km per uur langs rijdt, ben je ruim 3 dagen en 3 nachten onderweg.
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Wist u dat……..
- u zienswijzen kunt indienen tegen
onderstaande vergunningen?
- u voor meer informatie een afspraak moet
maken op het gemeentehuis?
- wij dat belachelijk vinden?
- Stopdestank de gemeenteraad heel vaak
gevraagd heeft om duidelijke informatie
voor iedereen?
- de gemeente daar geen gehoor aan geeft?

B&W is van plan onderstaande vergunningen te verlenen
- Donschotseweg 12a
uitbreiding varkenshouerij
Ter inzage vanaf 4 november 2016 gedurende 6 weken
- Haamakkersweg 2
het veranderen van de inrichting of veranderen van de werking van een inrichting
Ter inzage vanaf 25-11-2016 gedurende 6 weken.
- Halvemaanweg 4a
het veranderen van de inrichting of veranderen van de werking van een inrichting
Ter inzage vanaf 18-11-2016 gedurende 6 weken).
- Daal 3
het uitbreiden van een rundveehouderij fase 1: activiteit milieu)
Ter inzage vanaf 11-11-2016 gedurende 6 weken.
- Ommezwanksedijk 21 en Trienenbergweg 7
het veranderen van een inrichting
Ter inzage vanaf 04-11-2016 gedurende 6 weken.
- Snoertsebaan 34
het uitbreiden van een kalverenhouderij fase 2
Ter inzage vanaf 04-11-2016 gedurende 6 weken

U kunt een zienswijze (bezwaar) indienen gedurende de tijd dat de stukken ter inzage liggen

Stop de waanzin

Teken de petitie
www.meerveestopermee.petities.nl

Wordt lid van Stopdestank
Jaarlijkse contributie 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro
Rekeningnummer: NL46TRIO0198419112 t.n.v. Stop de stank Deurne
stopdestank@gmail.com
www.stopdestank.nl
Donaties zijn van harte welkom
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