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Ledenbrief Stopdestank Deurne 
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 

Nummer 61 
april 2017 

 

 

Thema ledenvergadering 

Gemeente gevraagd om uitleg over publicatie  
omgevingsvergunningen 

 

Voor welk adres wordt een vergunning aangevraagd? Voor hoeveel dieren? Welk 
soort dieren? Hoe groot is de uitstoot van stank en fijn stof? Is er sprake van mest-
verwerking? Tot wanneer kunnen zienswijzen worden ingediend?  Vragen waarop 
veel mensen het antwoord op de site van de gemeente niet kunnen vinden. Stop-
destank ook niet.  
 

Uitleg door de gemeente 
Deurne publiceert vergunningaanvragen alleen op haar website. We hebben de gemeente gevraagd 
om in de komende ledenvergadering uitleg te geven over hoe informatie op de website gevonden 
kan  worden. De gemeente heeft ons verzoek ingewilligd. Een medewerker zal op 11 april uitleg ko-
men geven o.a. over de wijze waarop je een omgevingsvergunning kunt vinden en de documenten 
hiervan kunt inzien en de inhoud bestuderen. Ook de procedures krijgen daarbij aandacht.  
Onderstaand het programma. Ook mensen die geen lid zijn van Stopdestank zijn welkom.   
 

 

LEDENVERGADERING STOPDESTANK 
 

woensdag 11 april 2017 
Aanvang 19.30 uur 

Gerardushuis 
Parkstraat 2 Deurne 

 

Ledenvergaderingen van Stopdestank zijn openbaar. 
Ook als u alleen het programma na de pauze wilt bijwonen, bent u van harte welkom. 

 

 

 

Programma ledenvergadering 
19.30 uur tot 20.15 uur   Jaarstukken (leden krijgen deze + agenda apart toegestuurd) 
20.15 uur tot 20.30 uur   Pauze 
20.30 uur tot 21.00 uur Presentatie: Uitleg over de publicatie van Omgevingsvergun-

ningen op de website van de gemeente Deurne 
21.00 uur tot 21.15 uur   Gelegenheid tot vragen stellen 
21.15 uur tot 21.45 uur   Discussie met raadsleden naar aanleiding van de presentatie 
21.45 uur tot 22.00 uur   Conclusies en afsluiting 
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Verkiezingsbijeenkomst ‘Gezondheid en veehouderij’ 

Nationaal Debat in Deurne druk bezocht 
 

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen organiseerde het Nationaal Platform (betere gezondheid 
door minder vee) een nationaal verkiezingsdebat in Deurne op donderdagavond 9 maart jl. De grote 
zaal van Zalencentrum van Bussel puilde uit; er waren ongeveer duizend mensen aanwezig! Het be-
stuur van Stopdestank was betrokken bij de organisatie. 
 

       
 

Artsen en politici 
Drie artsen hielden een inleiding over de gevaren van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. 
Daarna was het woord aan staatssecretaris Martijn van Dam. Hij lichtte de wet veedichtheid toe. De 
artsen en de staatssecretaris beantwoordden vragen uit de zaal. Na de pauze gingen aspirant-Kamer-
leden met het publiek in debat. PvdA – CDA – D66 – SP – GroenLinks – Partij voor de Dieren - 50+ en 
ChristenUnie waren vertegenwoordigd; de PVV en de VVD wilden niet komen. Het debat stond onder 
leiding van Ron Lodewijks, voormalig onderzoeksjournalist van het Brabants Dagblad. 
 

 
Nationaal Platform 
Het Nationaal Debat in Deurne werd georganiseerd door het Nationaal Platform (betere gezondheid 
door minder vee). In Brabant, Limburg en Gelderland bestaan netwerken van groepen die zich verzet-
ten tegen de overlast door intensieve veehouderij. Het Nationaal Platform bestaat uit in totaal vier 
mensen vanuit deze provinciale netwerken. Het Nationaal Platform richt zich tot de volksvertegen-
woordigers in 2eKamer. Volgende actie: een busreis voor 2e Kamerleden door concentratiegebieden 
van intensieve veehouderij.  
 

Website Stopdestank 
Geluidsopname van de debatavond en meer foto’s vindt u op onze website www.stopdestank.nl  
 

 

http://www.stopdestank.nl/
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Burgers gezocht voor civiel-rechterlijke procedure 

De Staat gedaagd 
 

Jurist Valentijn Wösten is van plan om de Staat der Nederlanden en enkele gemeenten voor de rech-
ter te dagen vanwege onvoldoende bescherming van omwonenden van veehouderijen. Hij zoekt 20 

á 25 omwonenden van veehouderijen in Oost Brabant, Noord Limburg, Gel-
derland en Overijssel die kunnen optreden als de eisende partij. Aan proce-
deren zijn kosten verbonden. In totaal is ongeveer € 25.000 euro nodig. Als 
het proces een succes wordt, maken eisers kans op schadevergoeding. De 
hoogte daarvan is afhankelijk van de ernst en de duur van de geurhinder.  
 

Uit de brochure 
Wonen naast een veehouderij geeft het risico van geuroverlast. Vooral als het 
om grote bedrijven gaat. De bescherming tegen deze geurhinder is geregeld 
in de Wet geurhinder en veehouderij. Met die wet wordt dus erkend dat geur 
aan normen gebonden moet zijn. Echter, de wettelijke afstandsnormen zijn 
mager en soms erg mager. De normstelling voor cumulatie van stankhinder 

is sinds 2007 zelf geheel geschrapt. De overheid is daarmee ernstig nalatig in het voorkomen van geur-
hinder bij omwonenden. 
De normen voor veehouderij staan ook in schril con-
trast met de normstelling in andere bedrijfssectoren, 
die veel strenger zijn. Bovendien is het beschermings-
niveau vanwege veestallen in Zuid en Oost Brabant 
bijna twee maal zo laag als in de rest van Nederland. 
(14 ou per mᶟ i.p.v. 8 ou per mᶟ), alsof Brabanders en 
Limburgers meer stank kunnen verdragen dan Hollan-
ders. De overheid meet met verschillende maten. Veel 
bewoners in het buitengebied ervaren overlast nadat 
de overheid grote bedrijfsuitbreidingen toeliet op 
korte afstand van omwonenden. Hieruit is het plan op-
gevat om de Staat en enkele gemeenten via de rechter aansprakelijk te stellen voor onvoldoende op-
treden om hun woonbelangen te waarborgen. (Valentijn Wösten)  
 

Deelnemers gezocht 
We hopen dat ook enkele mensen uit Deurne zich melden voor deze procedure. Meer informatie vindt 
u in deze bijlage: http://wqd.nl/wPRz  
 

 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met 
Geert Verstegen: geert@mlvc.nl 

 

 

 

 
Stopdestank informeert inwoners, spreekt volksvertegenwoordigers aan, 

zoekt de publiciteit en voert actie. 
Steun ons en word lid! 

Informatie en aanmelden: www.stopdestank.nl / stopdestank@gmail.com 
Rekeningnummer:  NL46TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne 

 

Stopdestank…….. samen in uw eigen belang 
 
 

http://wqd.nl/wPRz
mailto:geert@mlvc.nl
http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
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Provincie neemt nieuwe maatregelen voor mestbewerking 

Mestfabrieken mogen ook mest van buiten Brabant bewerken 
 

Mest is een waardevol product, vindt het college van 
Gedeputeerde Staten (GS) van Brabant. Daarom wil 
GS geen grens meer stellen aan de hoeveelheid mest 
die in Brabant bewerkt mag worden. Eerder liet het 
college weten dat in Brabant alleen het eigen mest-
overschot verwerkt mag worden. Nu mag ook mest 
van buiten de provincie in mestfabrieken in Brabant 
worden verwerkt, als het aan GS ligt. Milieuorganisa-
ties, bewonersgroepen en sommige politieke partijen 
zijn boos.  
 

Waar mag van Gedeputeerde Staten mest bewerkt worden? 
Mestfabrieken mogen van GS alleen op bedrijventerreinen gebouwd worden. Boeren mogen eigen 
mest op hun erf verwerken. Bewerking voor derden in landelijk gebied is verboden, behalve kleinscha-
lige mestvergisting door melkveehouders en als mest via pijpleidingen vanaf verschillende locaties 
wordt samengebracht. 
 

Mestput van Nederland 
Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten gaat actie onder-
nemen om te voorkomen dat Brabant de mestput van heel Ne-
derland en omstreken wordt. Het voorstel van GS staat in de 
‘Verordening Ruimte’ waarover onze volksvertegenwoordigers 
in Provinciale Staten moeten stemmen. Groepen van het Bra-
bants Burgerplatform Minder Beesten waar ook Stopdestank 
lid van is, zullen niet alleen zienswijzen indienen tegen het plan, 
maar ook actie ondernemen naar de leden van Provinciale Sta-
ten. Zij zijn onze volksvertegenwoordigers. Zij hebben het laat-
ste woord! 

 

 

Mestbewerking laat mest niet verdwijnen! 

Er is maar één oplossing voor het mestoverschot 
MINDER DIEREN 

 

 

Jaarlijks 15 miljoen ton mest in Brabant 
 

Landbouwdieren in Brabant produceren JAARLIJKS 15 miljoen ton mest. 
Als je die mest in bulkwagens pompt, dan heb je een half miljoen bulk-
wagens nodig; een rij van 7.500 km,  van Den Bosch naar Peking. Dat is 
veel meer dan de Brabantse bodem kan verdragen. In heel Brabant be-
draagt het mestoverschot jaarlijks 60%. (9 miljoen ton) In de Peel zelfs 
70%. Volgens landbouw-organisaties wordt 30 tot 40% (+ 3 miljoen ton) 
van het overschot illegaal uitgereden. 
 

Er maar één oplossing voor het mestoverschot: 
VEEL MINDER DIEREN  
Teken de petitie op:  

www.meerveestopermee.petities.nl 
 

http://www.meerveestopermee.petities.nl/
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Staldering  
Nieuwbouw in ruil voor sloop 

 

In de ‘Verordening Ruimte’ staat naast het beleid over mestbewerken, ook een voorstel om de groei 
van het aantal dieren in Brabant te beperken. De provincie wil dat doen door middel van het zoge-
naamde ‘stalderen’. Dat betekent dat in de zwaarbelaste gebieden van Brabant voor de bouw van 
elke vierkante meter nieuwe stal er 1,1 vierkante meter oude stal gesloopt moet worden. 
 

 

Zes stalderingsgebieden in Brabant (gekleurd) 
 

Kleine krimp aantal dieren in stalderingsgebieden 
In Brabant zijn 6 stalderingsgebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waarbinnen een veehouder oude 
stallen moet afbreken als hij er een nieuwe stal wil bouwen. Elk stalderingsgebied omvat 5 tot 11 ge-
meenten. De gemeente Deurne maakt deel uit van het stalderingsgebied Asten, Someren, Helmond, 
Laarbeek, Gemert-Bakel. Omdat in een stalderingsgebied het staloppervlak van nieuwe stallen met 
10% vermindert, kan dat leiden tot een kleine krimp van het aantal dieren in  dat gebied.  
 

 

Eindelijk een aanzet tot een begin van een stop op uitbreiding? 
 

 

Investeringsfonds 
Citaat uit mededeling provincie: ‘Om de meerkosten voor boeren draagbaar te maken en praktische 
belemmeringen die volgen uit de aangepaste regelgeving weg te nemen willen GS een investerings-
fonds en een servicepunt in het leven roepen. De provincie zet samen met de sector het investerings-
fonds op om boeren te ondersteunen bij hun investeringen in het verduurzamen van hun bedrijf of de 
omschakeling te maken naar een ander type onderneming. Het servicepunt helpt boeren met onder 
meer de sloop, asbestsanering en herbestemming van de locatie. De provincie werkt in de komende 
maanden deze instrumenten verder uit samen met de sector en gemeenten’. (Einde citaat) 

Het is maar dat u het weet. 
 

Meer ruimte voor extra inspanningen 
Op dit moment mag een agrarisch bouwblok maximaal 1,5 ha zijn. Daarvoor is een 
aantal jaren geleden door MegastallenNee succesvol actie gevoerd. Gelijk met de 
staldering wil GS nu het maximum van 1,5 ha weer loslaten en ‘bedrijven die extra 
inspanningen leveren op gebied van duurzaamheid belonen met een groter bouw-
blok tot een maximum van 2,5 ha’.  

Een stal van 2,5 ha duurzaam??? Dan snapt de provincie niet wat duurzaam betekent. 
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Veel  burgers bang voor financiële strop 

Deurne gaat toch verder met aparte agrarische gebieden 
 

DEURNE - Deurne gaat toch door met de procedure om aparte agrarische gebieden aan te wijzen, 
de zogenoemde 'primags'*). DOE!, DeurneNu en VVD dienden dinsdag 21 maart tijdens de raads-
vergadering een motie in om de procedure te vervolgen. Alle raadsleden van de DOE!, DeurneNu 
en VVD (coalitiepartijen) stemden  vóór.  De oppositiepartijen (CDA, ProgressiefAkoord / Groen-
Links, Deurne Transparant en PvdA) stemden tegen.  
 

De macht van het getal 
De week daarvoor stemde de meerderheid van 
de commissie ‘Ruimte en Economie’ tegen het 
voorstel van B&W om de criteria vast te stellen 
waaraan een Primag moet voldoen. Maar in de 
commissie telt het aantal partijen; in de raad 
het aantal raadsleden. De drie partijen die ver-
tegenwoordigd zijn in het College van B&W (de 
coalitie), hebben in de gemeenteraad meer ze-
tels dan de vier partijen die in de oppositie zit-
ten. 

Geen spandoeken; niet klappen 
Bewoners van met name de Walsberg, zijn bang dat ze straks met een onverkoopbaar huis zitten om-
dat ze in het Primag wonen. In de commissievergadering zaten velen van hen met spandoeken op de 
tribune. In de raadsvergadering werd dit verboden door burgemeester Hilko Mak. Hij verwees naar 
een artikel in een verordening. De spandoeken moesten worden opgerold, anders zou de burgerva-
der de mensen door de bode laten verwijderen. Ook klappen als ze het met een spreker eens waren, 
mocht niet. 'Wat mag er hier nog wel', riep één van de aanwezigen. 'Gewoon luisteren', antwoordde 
Mak. 

Bron: Eindhovens Dagblad 22 maart 2017 

* Primag = Primair Agrarisch Gebied 
In een Primag staat het belang van de intensieve veehouderij voorop. Niets mag er de ontwikkeling van 
agrarische bedrijvigheid belemmeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat stoppende agrariërs niet kunnen 
overschakelen op andere activiteiten en dat huizen onverkoopbaar worden. 
 

 

In de media 
Regelmatig worden vertegenwoordigers van Brabantse burgergroeperin-
gen benaderd door regionale en landelijke dagbladen en omroepen. Op  7 
maart jl. was de voorzitter van Stopdestank kort aan het woord in een uit-
zending van Nieuwsuur. Zaterdag 25 maart 2017 was de beurt aan Jos v.d. 
Sande voor een lang interview. Jos is voormalig GGD-arts uit Brabant en 
zeer bezorgd over de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij. 
Hij is gespecialiseerd in infectieziekten.  
Uitzending  http://bit.ly/2opzGzP het item begint de 8e minuut 

 
Opmerkelijke strip in Trouw.  

(vergroten > http://wqd.nl/dyFY ) 
  

Jos van de Sande in Nieuwsuur 

http://bit.ly/2opzGzP
http://wqd.nl/dyFY
file:///C:/Data III SdS/STOP de STANK/Website/Blogger bijlagen II/dingeman-varkenshouderij.jpg
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Oproep voor financiële steun 

Werkgroep Behoud de Peel in actie tegen uitbreiding veehouderijen  
 

Werkgroep Behoud de Peel heeft 38 beroepen lopen bij de Raad van State tegen uitbreiding van 
veehouderijen in de Peel. De werkgroep maakt bezwaar op grond van de PAS (Programmatische 
Aanpak Stikstof). De PAS is sinds 1 juli 2015 van kracht. Vergunningen in het kader van de Wet Na-
tuurbescherming worden op basis van de PAS verleend aan (o.a.) veehouderijen.  
 

 
 

Meer procedures nodig om vergunningverlening te stoppen 
Omdat de Raad van Staten eerst advies vraagt bij het Europese Hof kan nog maanden of zelfs jaren 
duren voordat een Raad van State uitspraak doet. Maar in de tussentijd worden er door de provincies 
vergunningen verleend voor (vaak forse) uitbreidingen en legalisaties. Wanneer WBdP daar niks tegen 
zou ondernemen, dan valt tegen die uitbreidingen straks niets meer te doen, ook niet wanneer de 
eerste beroepen gewonnen zouden worden. Om die reden heeft WBdP van enkele instanties  subsidie 
gekregen (plus giften van privé personen), waarmee de griffierechten voor een dertigtal beroepen 
kunnen worden bekostigd. Er worden echter zoveel vergunningen voor uitbreidingen en legalisaties 
verleend waartegen beroep ingesteld zou moeten worden dat er een tekort dreigt aan financiële mid-
delen.  

 

 

Het griffierecht voor een PAS-beroep bedraagt € 334,- 
Een oproep om te steunen met een gift op NL25 TRIO 0338 4953 47  

t.n.v. Werkgroep Behoud de Peel te Deurne, met als vermelding 'PAS-gift'. 
 

 

Meer informatie over de PAS en de beroepen van Werkgroep Behoud de Peel vindt u in hun Nieuws-
brief  http://wqd.nl/DRN3  en op de website van de Werkgroep www.wbdp.nl  

 

http://wqd.nl/DRN3
http://www.wbdp.nl/

