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Komt er een stop op de groei van veestapel?
De vergadering van Provinciale Staten van vrijdag 7 juli as. wordt ongekend spannend. Onze
volksvertegenwoordigers stemmen dan over het voorstel van Gedeputeerde Staten om in zwaar
overbelaste delen van Brabant (Oost Brabant en de Kempen) de groei van de veestapel te stoppen.
Daarvoor moeten tenminste 28 van de 55 statenledenleden vóór het voorstel stemmen!
Ga mee naar Den Bosch
De boeren en hun organisaties (ZLTO en NVV) voeren
intensieve campagnes om de statenleden te bewegen tégen
te stemmen. Het wordt loei spannend. We hopen dat veel
mensen uit onze achterban naar Den Bosch komen om voor
een stop te pleiten. Als eerste stap naar Minder Beesten.
Spreekrecht
Burgers kunnen voorafgaande aan de vergadering de
statenleden toespreken. We vragen u dringend daar gebruik
van te maken. Er melden zich naar verwachting veel boeren die de statenleden vragen om tégen te
stemmen. Zorg dat ook de stem van de burgers gehoord wordt.

Wist u dat……
Het aantal varkensbedrijven sinds 2000 gedaald is met 56 procent? (CBS)
Niet ten gevolge van politieke besluiten maar vanwege de marktwerking.
Alle subsidies ten spijt.
Het aantal dieren daarentegen is toegenomen. (Schaalvergroting)

Ga op 7 juli as. mee naar ’s-Hertogenbosch
Meld u op stopdestank@gmail.com
We laten u dan weten hoe laat we bij de Ossenbeemd vertrekken. We gaan carpoolen.

Wilt u spreekrecht aanvragen?
Meld u dan VÓÓR DINSDAG 4 JULI as. 12.00 UUR bij de griffie.
U kunt bellen (073 6812278) of schrijven statengriffie@brabant.nl
De griffie stuurt u alle nodige informatie.
Voorbereiding op de besluitvorming van 7 juli a.s.
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Twintig insprekers bij Provinciale Staten op 23 juni jl.

kunstwerk vóór provinciehuis
geschonken door boerenorganisatie NCB

Op 23 juni jl. was er een openbare commissievergadering van
Provinciale Staten over de voorstellen waarover onze
volksvertegenwoordigers op vrijdag 7 juli as. een beslissing
nemen (zie blz. 1). Een delegatie van bewonersgroepen en
milieu-organisaties woonden de vergadering bij. Boeren hadden
massaal gevolg gegeven aan de oproep van ZLTO om naar het
provinciehuis te komen. Op volgorde van aanmelding kregen 20
mensen gelegenheid om het woord te voeren.

Twee minuten
Elke inspreker kreeg 2 minuten spreektijd. Namens Stopdestank voerde Maria Berkers het woord. Ze
vertelde het verhaal van de geheimzinnige poppenspeler (zie hieronder). Wim van Opbergen trad op
namens ‘Werkgroep Behoud de Peel’ en Geert Verstegen sprak vanuit het ‘Brabants Burgerplatform
Minder Beesten’. Ze steunden de voorstellen betreffende staldering en de stikstofmaatregelen. Maar
de plannen voor mestverwerking zullen volgens hen veel verzet van burgers opleveren. Er kwamen
veel boeren aan het woord. Zij schetsten de financiële gevolgen van de plannen van GS voor hun eigen
bedrijf. Ze riepen PS op om tegen de staldering en de stikstofmaatregelen te stemmen. De voorstellen
betreffende mestverwerking lieten ze onbesproken, evenals het lot van omwonenden en nietagrariërs.
Videoverslag
Op de website van de provincie staat het video-verslag van de inspraak. Ga naar http://bit.ly/2t5JpkU
Klik op het witte kruisje in het rode cirkeltje. Klik dan op de naam van de woordvoerder die u wilt
beluisteren. (Antoinette Knoet-Michels is de voorzitter.)
Spreekbeurt Stopdestank

De geheimzinnige poppenspeler
Bijna 40 procent van de begroting van de Europese Unie gaat naar landbouw. Nederland krijgt
jaarlijks 1 miljard. Driekwart daarvan gaat als inkomenssteun naar boeren. Dat moet een florerende
landbouw opleveren, zou je zeggen. Het tegendeel is waar. De situatie is desastreus: de biodiversiteit
holt achteruit; water en lucht raken vergiftigd; de bodem sterft.
GS stelt voor om de uitbreiding van de veestapel te beknotten en de dodelijke stikstofuitstoot aan
banden te leggen. En dan heb je de poppen aan het dansen. Boeren klagen steen en been en
presenteren zich collectief als slachtoffer van dit voorgenomen beleid. Bizar. De werkelijke
slachtoffers van de huidige landbouw zijn de burgers. Buitengebieden zijn onleefbaar; mensen
worden ziek van stank en fijnstof; ze overlijden ten gevolge van zoönosen; sociale cohesie wordt om
zeep geholpen.
Onze overheid faciliteert een industrie die in een normale markt al lang verdwenen zou zijn. Hoe kan dat? Wie is toch de
geheimzinnige poppenspeler die achter de schermen politiek aan de touwtjes trekt? Zouden het dan toch de banken zijn?
De voorzichtige eerste stap van dit college om de groei van de veestapel te beteugelen en de dodelijke stikstofuitstoot terug
te dringen verdient en krijgt onze steun. Met het mestbeleid zijn we minder blij. Het massale verzet tegen mestverwerking zal
de komende tijd alleen maar toenemen. Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: veel minder beesten! Dat lijkt zo
logisch, maar…. de geheimzinnige poppenspeler denk daar blijkbaar anders over.
Het wordt tijd om eens achter de gordijntjes van de poppenkast te kijken. Het wordt tijd voor ‘Follow the Money’.
Namens Stopdestank
Maria Berkers

Gelezen op twitter
Alexander Verbruggen @Alex_Verbruggen 24 jun.
(Verbruggen is lid van de VVD en voormalig raadslid van Deurne) Wat een genuanceerd standpunt van stop de stank! vanaf nu
wat mij betreft gediskwalificeerd voor elk serieus overleg, bah !!

Een lid van Stopdestank vraagt zich af
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Hoezo Gemeente Deurne voor haar bewoners?
In het handhavingsverslag 2016 schrijft B&W van Deurne dat er het afgelopen jaar minder klachten
over stankoverlast zijn binnengekomen. Het College denkt dat het handhavingsbeleid zijn vruchten
afwerpt. Wij denken dat inwoners niet (meer) klagen omdat het toch niks uithaalt. Bovendien vergt
het soms een ware speurtocht om er achter te komen hoe je een
melding kunt doen. Een van onze leden stuurde ons onderstaand
bericht.
Enorme varkenslucht
Bij dit mooie weer heeft men gisteren weer het kleine stukje weiland aan
de ….. (straatnaam) in Deurne weer eens goed (over) bemest. Het
weilandje ligt in een woonwijk. Het gevolg mag duidelijk zijn. Aan de N.O.
kant heerst een enorme varkenslucht waardoor we genoodzaakt zijn
deuren en ramen te sluiten. Ook s’ nachts. Buiten op het terras zitten is
ook ondraaglijk. En dan moeten we ook nog "begrip hebben" voor onze
boeren. De Gemeente Deurne schuift haar verantwoordelijkheid af naar
de NVWA ( Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Hoezo Gemeente
Deurne voor haar bewoners?
Relaas van Deurnenaar die stankoverlast wil melden
Ik heb eerst op de site van Deurne gezocht voor een melding en kwam na diverse stappen hier op uit:
https://www.deurne.nl/home/melding-woon-of-leefomgeving_42641/simform/form/step/meldingwoon-of-leefomgeving-deurne/geluidsoverlast-van-bedrijven-en-horeca-en-stankoverlast-21
Nadat ik de link had aangeklikt kwam ik hier op uit: https://www.odzob.nl/inwoners/milieuklachtenover-bedrijven Daarna de Milieu Klachten Centrale weer aangeklikt en kwam hier op uit:
http://www.milieuklachtencentrale.nl/ Vervolgens het nummer 073 681 2821 gebeld.
Milieuklachtenlijn
Ik kon op een nette manier mijn verhaal doen maar men kon
niets voor mij doen. Ik moet bij de NVWA zijn. Op mijn vraag
of iedereen alleen nog maar afschuift heeft de dame mijn
verhaal netjes naar het NVWA gestuurd met een kopie naar
mij.
Later op de middag ben ik gebeld door iemand van het
NVWA die mijn verhaal heeft aanhoord. De vraag was of ik
foto's had. Ik zei dat een foto van een weilandje weinig zin
heeft. Men kon (wilde) niets doen. Een volgende keer moet
ik foto's maken en het kenteken noteren en direct melden, bij het NVWA 09000388 dan sturen ze een
controleur. Ik vroeg of ik dus zelf "politieagentje" moest spelen met mogelijke gevolgen. Daarmee was
het afgedaan.
Aantasting leefgenot niet relevant
Mijn persoonlijke mening is dat het geen enkele zin heeft om aangifte te doen zonder een waterdicht
bewijs. Dat men het persoonlijk leefgenot van diverse aanwonenden aantast is blijkbaar niet relevant.
De eigenaar van het weitje woont waarschijnlijk niet binnen de stankcirkel.

Milieuklachtencentrale
Tel. 073 681 2821
Dag en nacht bereikbaar
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Ingekomen post

‘Op 24 juni jl. stond er in Trouw een artikel waar ik van schrok’.
Dat mest de bodem diep vervuilt was mij al lang
bekend. Toen ik jaren geleden bodemonderzoek liet
uitvoeren t.b.v. een van onze zandwinningen
(Helmond) kwamen we op 15 m diepte de
uitspoelingen van varkensmest tegen in de vorm van
een millimeters dik koperlaagje. Koper was vele
jaren lang onderdeel van het varkensvoer. Op die
locatie was meer dan 20 jaar mest uitgereden.
Reden te meer om door te blijven gaan met onze
activiteiten. Hoe meer vee in een geconcentreerd
gebied, hoe meer risico's voor ons water, en dus
onze gezondheid.
Enige zinvolle oplossing is: rigoureuze afname van
intensieve veehouderij. Mestverwerkingsfabrieken
verplaatsen alleen maar de problemen en zijn uiterst
fraudegevoelig. Daarover in "Nieuwsuur" binnenkort
meer.
C.N.
http://bit.ly/2sl0qrI
Petje af voor Werkgroep Behoud de Peel

Vergunning voor grote geitenhouderij in Bakel geweigerd
De vestiging van een grote geitenhouderij op de grens van Bakel en
Helmond, vlak bij de wijk Dierdonk, gaat vooralsnog niet door. Dit
besloot de provincie nadat Werkgroep Behoud de Peel een zienswijze
had ingediend tegen de ontwerp-vergunning. De werkgroep stuurde
ons onderstaand bericht.
Brief van Werkgroep Behoud de Peel
In februari van dit jaar diende Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) een zienswijze in betreffende de
ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming van provincie N.-Brabant voor een grote geitenhouderij
(2500 stuks) aan Muizenhol 1 in Bakel.
Voor dit bedrijf was nog niet eerder een vergunning Wet natuurbescherming (verder: Wnb) verleend.
Met het Programma Aanpak Stikstof mag dan de situatie worden gelegaliseerd die tussen 1-1-2012 en
1-1-2015 volgens een vergunning van de gemeente aanwezig was.
In die periode was er op dit adres een gemeentelijke vergunning voor varkens. De ammoniakuitstoot
daarvan was volgens de provincie hoger dan die van de nu aangevraagde geiten. De Wnb-vergunning
kon daarom worden verleend.
Na een tip deed WBdP navraag bij de gemeente. Daarbij bleek dat vergunning waar de provincie zich
op baseerde grotendeels vervallen was. Met de nieuwe Wnb-vergunning zou de ammoniakuitstoot en daarmee de stikstofneerslag op de Peel- duidelijk toenemen.
In haar zienswijze wees WBdP er op dat de informatie van de
provincie onjuist was.
Op 30 mei heeft de provincie in een nieuw ontwerpbesluit de Wnbvergunning voor de geitenhouderij geweigerd. De provincie
vermeldt niet dat dit is gebeurd vanwege de ingebrachte
zienswijze(n). Ze schrijft slechts: 'er is gebleken dat er is gerekend
met een verkeerde uitgangssituatie'.
Maar goed: het gaat om het resultaat.
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Korte berichten
Nog geen berichten over heldere publicaties vergunningaanvragen
Afgelopen ledenvergadering (11 april 2017) waren ook enkele raadsleden aanwezig (waarvoor dank).
Zij beloofden actie te ondernemen voor heldere publicatie van vergunningaanvragen, het liefst in het
Weekblad voor Deurne. We wachten nog op het resultaat.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De plaatselijke politieke partijen lopen zich al warm voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Enkele
partijen hebben al een lijsttrekker gekozen. Alle partijen zijn
druk
bezig met het
samenstellen van een
verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst. Stopdestank
zal in aanloop naar de verkiezingen alle lijsttrekkers
uitnodigen voor een interview. Die interviews publiceren we
in de ledenbrief, evenals de belangrijkste punten uit elk
programma die betrekking hebben op landbouw (veeteelt)
en duurzaamheid.
Natuurlijk organiseren we vlak voor de verkiezingen ook weer een openbare avond waarop de
inwoners in debat kunnen gaan met de lijsttrekkers.
Het Stopdestank verkiezingsdebat 2018 zal plaatsvinden op donderdag 15 maart.
Interessante websites

www.stopdestank.nl

www.knakdeworst.nl

www.minder-beesten.nl/

www.max5odeur.nl

www.duurzaamdeurne.net

Word lid of donateur

Steun Stopdestank
Stopdestank wil mensen informeren en mobiliseren door bijeenkomsten te organiseren,
de publiciteit te zoeken en samen de volksvertegenwoordigers aan te spreken. In
tegenstelling tot de agrarische sector krijgen organisaties van burgers nul euro subsidie
van de overheid. We zijn volledig afhankelijk van contributies en giften.
Samen in uw eigen belang
Als u het werk van Stopdestank waardeert en wilt steunen, word dan lid of donateur. Het lidmaatschap
kost 10 euro per jaar (gezins- en jeugdleden 5 euro). Samen.......in uw eigen belang!

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