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Volksvertegenwoordigers zwichten niet voor boerenlobby  

Provincie Brabant besluit tot stop op groei veestapel 
 

Stopdestank was intensief betrokken bij acties van het Brabants Burgerplatform Minder Beesten 
voor een stop op de uitbreiding van de veestapel in Brabant. In de nacht van 7 op 8 juli j.l. was het 
zo ver. Onze politieke vertegenwoordigers in Provinciale Staten in Den Bosch namen een historisch 
besluit: een stop op de uitbreiding van de veestapel in zwaar overbelaste gebieden in Brabant, waar-
onder de Brabantse Peel. Het aantal dieren mag dus ook in Deurne niet meer groeien. Het besluit 
geldt voor alle hokdieren, behalve voor koeien, schapen en nertsen. Bovendien is er een onmiddel-
lijke stop ingesteld op de bouw  van geitenstallen. Deze stop duurt tot tenminste 2020. Provinciale 
Staten wil die tijd gebruiken om te onderzoeken hoe het komt dat er in de buurt van geitenstallen 
meer longontsteking voorkomt. 
 

Welke partijen kozen  voor volksgezondheid, leefbaarheid en milieu? 
Veel boeren en hun organisaties protes-
teerden afgelopen maanden fel. Politici 
stonden onder zware druk. Toch hielden 
veel volksvertegenwoordigers hun rug 
recht. VVD, D66, SP, PvdA en Groen-
Links stemden vóór een stop op de groei. 
CDA en PVV stemden tégen, evenals de 
kleinere partijen (50plus, ChristenUnie / 
SGP en Lokaal Brabant). De Partij voor de 
Dieren vindt dat de plannen niet ver ge-
noeg gaan en stemde daarom tegen. De 
voorstellen werden aangenomen met 32 
Statenleden voor en 22 Statenleden te-
gen. 
 

Eerste stap 
Net als veel organisaties in Brabant is Stopdestank blij dat het merendeel van onze volksvertegenwoor-
digers  de voorstellen steunt. Maar onze idealen zijn nog ver weg. Met de bouw van grote mestfabrie-
ken (ook een onderdeel van het besluit) zijn we het faliekant oneens. Minder dieren, dat is de enige 
manier om het mestoverschot op te lossen! En de enige manier op weg naar de zorg voor volksgezond-
heid, leefbaarheid en milieu. 

 

Kijk voor publicaties over 7 juli op onze website www.stopdestank.nl   
 

Protest van Brabantse bewoners- en milieugroepen bij het provinciehuis 

 

 

 

http://www.stopdestank.nl/
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Deurnese zaken   
 

Afgelopen maanden heeft het bestuur van Stopdestank veel tijd en energie gestopt in het voorbe-
reiden van het belangrijke provinciale debat van 7 juli jl. De stop op de groei van de veestapel is een 
mijlpaal in onze strijd voor een gezonde samenleving. Ook voor de inwoners van Deurne. Een aantal 
Deurnese zaken zoals de 3e herziening van het bestemmingsplan buitengebied, het verzoek om een 
transparante aankondiging van vergunningaanvragen, het handhavingsbeleid en de voorbereiding 
voor de verkiezingen van de gemeenteraad moesten we vanwege tijdgebrek even parkeren. Maar 
we zetten na de zomervakantie weer vol in op Deurnese zaken. 
 

 3e Herziening Bestemmingsplan buitengebied 
Het ontwerp 3e herziening van het bestemmingsplan buitengebied ligt 
van 9 juni  tot en met 20 juli a.s. bij de gemeente ter inzage. U hebt 
dus nog een week tijd om een zienswijze in te dienen. Stopdestank zal 
ook een zienswijze indienen. Maar vanwege de drukke agenda lukt het 
ons niet om die op korte termijn te publiceren. De zienswijze ligt in het 
verlengde van onze inspraakreactie van 22 november 2016. Een ge-
zonde leefomgeving, ook voor volgende generaties. Dat was en dat 
blijft voor Stopdestank richtinggevend.  
Link naar de gemeentelijke pagina met ruimtelijke plannen: http://bit.ly/2sPeExm . Voor de toelichting 
op de 3e herziening: http://bit.ly/2sPbmtT   
 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeen-
teraad. Daaraan vooraf gaande interviewen we elke 
maand een lijsttrekker van een partij die meedoet  
aan de Deurnese raadsverkiezingen. De interviews 
publiceren we in de ledenbrief. Ook maken we uit-
treksels uit de verkiezingsprogramma’s   van de par-
tijen betreffende de toekomst van intensieve vee-
houderij en de gevolgen daarvan voor volksgezond-
heid, leefbaarheid en milieu. En we organiseren een 
openbaar politiek debat. 

 

Verkiezingsdebat Deurne 
Op maandagavond 19 maart 2018 organiseert Stopdestank een verkiezingsdebat in Zalen van Bussel 
in Deurne. Alle lijsttrekkers van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deurne 
worden uitgenodigd voor dit debat. Meer informatie volgt later. 
 

SCHRIJF DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA! 
 

 

Wij wensen u een fantastische zomer 
 

En als het stinkt…… bel de milieuklachtenlijn: 073 6812821 (dag en nacht bereikbaar) 
of ga naar: http://www.milieuklachtencentrale.nl/   

 
 

 

Als u ons steunt, gaan we samen door met de strijd. 
 

www.stopdestank.nl / stopdestank@gmail.com 
 

Rekeningnummer:  NL46TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank Deurne 
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