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Stopdestank doet mee aan beïnvloeding van provinciaal en nationaal beleid  

Schaken op drie borden tegelijk 
 

Ook Provinciale Staten in Den Bosch en de Tweede Kamer in Den Haag 
nemen besluiten die van groot belang zijn voor de toekomst van de (inten-
sieve) veehouderij in Deurne. Regelmatig krijgen we de kans om ook pro-
vinciaal en nationaal een rol te spelen. Politici en journalisten weten in-
middels waar Deurne ligt. We worden benaderd door de pers en door an-
dere bewonersgroepen. Deurne, Den Bosch, Den Haag; soms lijkt het scha-

ken op drie borden tegelijk. Samen met actieve leden doet het bestuur regelmatig mee aan provin-
ciale en nationale activiteiten als we zeker weten dat het ook in het belang van de inwoners van 
Deurne is. De laatste tijd staat vooral volksgezondheid vaak op de agenda’s. 
 

 

EÉN DING IS ZEKER:  
HET VERZET TEGEN DE OVERLAST DOOR INTENSIEVE VEEHOUDERIJ IS NIET MEER TE STOPPEN. 

 

 

 
Nationaal Debat Veehouderij en Volksgezondheid 

9 maart 2017 in Deurne 
 
 



Wethouder Biemans sprak met Stopdestank over communicatie  

Bouw- en milieuvergunningen weer in Weekblad voor Deurne? 
 

Wethouder Marinus Biemans nodigde het bestuur van Stopdestank uit 
voor een gesprek. Aanleiding was de ledenvergadering van 11 april j.l. 
Daar legde een ambtenaar uit welke informatie over aangevraagde 
vergunningen op de website van de gemeente te vinden is. De uitleg 
was zeer uitgebreid. Maar de informatie op de site is niet toegankelijk. 
Die is óf zo technisch en overvloedig dat geen ‘normaal’ mens er wijs uit 
kan óf zo vaag en nietszeggend (‘verandering van inrichting of verande-
ring van de werking van een inrichting’) dat van zinvolle informatie 
geen sprake is. Bovendien zijn er mensen die moeilijk met een compu-

ter over weg kunnen of er geen hebben. 
 

Weekblad voor Deurne 
Stopdestank heeft wethouder Biemans een wensenlijstje overhandigd. We willen dat vergunningen 
die de gemeente wil verlenen voor intensieve veehouderijen en mestverwerking kort in het Week-
blad voor Deurne gepubliceerd worden. We willen dat van elke aanvraag wordt vermeld: 
- adres 
- soort dieren 
- aantal dieren 
- uitstoot van stank en fijn stof 
- tot wanneer zienswijzen ingediend kunnen worden 
Als B&W een vergunning voor mestverwerking wil verlenen, willen we kunnen lezen hoe groot de 
capaciteit is en welk procedé wordt toegepast. Inwoners die naar aanleiding van de bekendmakingen 
gedetailleerde informatie willen, kunnen contact opnemen met de gemeente.  
 

Raadsleden beloven actie 
Ook de gemeenteraadsleden van Deurne waren uitgenodigd voor de 
ledenvergadering. De fracties van DOE!, PvdA, Progressief Ak-
koord/GroenLinks en Deurne Transparant waren vertegenwoordigd. 
CDA en DeurneNU reageerden niet op de uitnodiging. VVD stuurde 
bericht van verhindering.  De volksvertegenwoordigers die aanwezig 
waren, beloofden samen actie te ondernemen om de voorlichting door 
de gemeente op dit punt te verbeteren. We gaan er van uit dat ze, als 
dat nodig is, geld vrijmaken voor duidelijke voorlichting.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Dan vragen politieke partijen weer om uw 
stem!  We zijn benieuwd welke partijen het voor ons opnemen. We houden u op de hoogte. 
 

 

Conclusie handhavingsverslag 2016 

Gemeente denkt dat het in Deurne minder stinkt! 
 

Burgemeester Mak laat de gemeenteraad weten dat in er 2016 minder mensen ge-
klaagd hebben over stank door intensieve veehouderijen. Hij denkt dat de controles 
effect hebben. Zou het ook kunnen zijn dat mensen niet meer klagen omdat het 
toch niks uithaalt!  

Meer weten? Lees het handhavingsverslag 2016: klik op http://wqd.nl/J5yO  
 
 

Meld stank altijd 
Provincie Brabant tel. 073-6812821 (dag en nacht bereikbaar) 

 

Wethouder Biemans 

http://wqd.nl/J5yO


Provinciale Staten Brabant beslist 7 juli as. over mestbeleid 

Gedeputeerde Staten stelt onze volksvertegenwoordigers in 
Provinciale Staten voor om mestfabrieken te bouwen op indu-
strieterreinen. Die mogen  ook mest verwerken die van buiten 
Brabant wordt aangevoerd. In het buitengebied krijgen boeren 
toestemming op hun erf de mest van hun eigen dieren te ver-
werken. Veehouders mogen in het buitengebied ook samen 
een mestverwerkingsinstallatie bouwen op voorwaarde dat de 
mest met pijpleidingen wordt aangevoerd.  

 

Mest importeren …… hoe halen ze het in hun hoofd 
Gedeputeerde Staten wil  mest importeren en verwerken. Dat 
betekent meer gezondheidsrisico’s, meer stank en meer gevaar-
lijke verkeerssituaties. Alsof Brabant niet al diep genoeg in de eigen shit zit!  Stopdestank heeft fel 
geprotesteerd. Ook andere Brabantse groepen tekenden verzet aan.  
Voor de zienswijze Verordening Ruimte 2014, beleidsrijke wijziging 2017 van Stopdestank, klik op: 
http://wqd.nl/Ut9X  
 

 
HELLUUUP – FALEND MESTBELEID © Jan Houdijk – BENEGORA 

Stalderen en stikstof 
Behalve over het mestbeleid neemt Provinciale Staten op vrijdag 7 juli a.s. ook een besluit over het 
z.g. ‘stalderen’ (zie voor uitleg ledenbrief 61). Ook besluit PS over het voorstel om bestaande stallen 
niet pas in 2028 maar al in 2020 te verplichten veel minder stikstof uit te stoten. Bewoners- en mili-
eugroepen juichen het voorstel toe. Agrarische organisaties zijn woedend.  
  
 

Dat gaat weer naar Den Bosch toe 
 

De vergadering van Provinciale Staten van 7 juli as. wordt loei-spannend.  

Natuurlijk gaat Stopdestank dan naar Den Bosch. 
Ga met ons mee! Een snipperdag was zelden zo goed besteed. 

Informatie over programma en vervoer in de volgende ledenbrief. 
 

 

Beeld op het plein voor het provinciehuis. In 
1979 geschonken door de Vereniging van 
Varkenshouders t.g.v. hun 10-jarig bestaan. 

http://wqd.nl/Ut9X


Symposium voor huisartsen in concentratiegebieden van intensieve veehouderij 

Nationaal Netwerk in actie voor volksgezondheid 
 

De voorzitter van Stopdestank is één van de vier coördinatoren van het Nationaal Netwerk (betere 
gezondheid door minder vee). Het werd afgelopen december opgericht en bestaat uit provinciale 
netwerken in (voorlopig) Brabant, Limburg en Gelderland.  De coördinatiegroep organiseert acties 
en activiteiten gericht op beïnvloeding van volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.  
 

Vliegende start 
De eerste actie van het Nationaal Netwerk  vond plaats op 9 maart jl. in Deurne: een politiek debat in 
het kader van de 2e Kamerverkiezingen met aspirant Kamerleden en artsen. Het thema was ‘Volksge-
zondheid en intensieve veehouderij’. Een vliegende start; er zaten meer dan 1.000 mensen in de zaal. 
Artsen en staatssecretaris Van Dam hielden inleidingen en beantwoordden vragen. Politici debat-
teerden met de aanwezigen. Een enerverende bijeenkomst waarvan de echo ook landelijk lang heeft 
nageklonken. 
 

Symposium voor huisartsen 
Samen met de artsen die betrokken waren bij het Nationaal Debat in Deurne, organiseert het Natio-
naal Netwerk in oktober a.s. een symposium voor huisartsen. Deskundigen houden lezingen over 
zoönosen en over andere gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij en er zijn workshops. 
Het symposium is alleen toegankelijk voor artsen. Er wordt accreditatie aangevraagd. 
 

 
 
 

Werkbezoek leden 2e Kamer  
De coördinatoren van het Nationaal Netwerk zijn van plan om in het najaar een werkbezoek te orga-
niseren voor leden van de 2e Kamer. Doel is om volksvertegenwoordigers duidelijk te maken wat het 
betekent om te wonen in een overbelast gebied. De bus met Kamerleden gaat door Oost-Brabant en 
Noord-Limburg. Zodra de plannen vastere vorm hebben, krijgt u meer informatie. 
 

 

Help ons; word lid van Stopdestank 
 

Het werk van Stopdestank, het Brabants Platform en het Nationaal Netwerk is 
vrijwilligerswerk. Er is geen budget voor activiteiten van de platforms. In tegenstel-
ling tot de agrarische sector krijgen organisaties van burgers nul euro subsidie van 
de overheid. Als we een activiteit  organiseren, moeten we steeds eerst ‘met de 
pet rond’!  
 

Samen in uw eigen belang 
Stopdestank wil ook letterlijk een duit in het zakje doen. We roepen u op om leden te werven. Het 
lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom.  

 

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

Artsen aan het woord tijdens het Nationaal Debat op 9 maart 2017 

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

