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Stopdestank organiseert Deurnes landbouwdebat op 19 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht

Op woensdag 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Stopdestank wil u zo goed mogelijk informeren over
de standpunten van de verschillende partijen wat betreft een
gezonde leefomgeving. Dan weet u wat u kunt verwachten
van de partij waarop u stemt.
Interviews met lijsttrekkers
In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen interviewen we alle lijsttrekkers van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deurne. De interviews publiceren
we in onze ledenbrief.
Partijprogramma’s
We vergelijken de verkiezingsprogramma’s op het thema landbouw en we publiceren dat.
Landbouwdebat
Op maandagavond 19 maart 2018 organiseren we een groot landbouwdebat. Alle Deurnese politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen
zijn daarvoor uitgenodigd. Het debat vindt plaats in Zalen van Bussel. Verdere informatie volgt. Zet de datum alvast in uw agenda!
Gemeente Deurne maakt er een potje van

Gemeentelijk toezicht op veehouderijen ver beneden peil
Gezondheid van omwonenden van veehouderijen is momenteel
een belangrijk thema. Daarom deed de afdeling Interbestuurlijk
toezicht van de provincie een onderzoek om na te gaan of het
toezicht van de gemeenten op uitstoot uit veehouderijen volgens
de regels gebeurt.
Dikke onvoldoende
De gemeente Deurne schiet in haar controle tekort op 4 van de 5 punten die de provincie
onderzocht: 1) het aantal controles 2) controle van de voorzieningen 3) controle op dieraantallen; 4) controle op de uitstoot.
Gemeentebestuur neemt rapport niet serieus
Het gemeentebestuur heeft laten weten dat ze het rapport van de provincie ‘met een korreltje zout neemt’. Schandalig! De gemeente heeft de mond vol van duurzaamheid en
volksgezondheid. Zie hier de werkelijkheid. We zullen de partijen in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen hierover ter verantwoording roepen!
Lees het rapport op: http://wqd.nl/6njH
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Het stinkt in Liessel
Kortgeleden kregen we onderstaand berichtje van iemand uit Liessel.
Klacht
‘Al dagenlang stinkt het in heel Liessel. Deze keer niet naar
varkens, gier of zogenaamde blubber maar naar een soort
mest die is uitgereden op akkers waarop prei heeft gestaan. Het gaat niet om één akker maar om meer akkers
die samen vele hectaren groot zijn. Overal in Liessel stinkt
het naar die mest. Ventileren of luchten betekent dat het
overal in je huis zo gaat stinken. Zeer onaangenaam.’
Stopdestank
De inwoner van Liessel belde de MilieuKlachtenCentrale maar werd van het kastje naar
de muur gestuurd. Nadat Stopdestank de MilieuKlachtenCentrale daarover belde, werd
zijn klacht opgenomen en werd hij teruggebeld.
Zie hieronder hoe de klacht over stankoverlast van een andere inwoner van Deurne werd
afgehandeld. Hij deed de melding onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
Reactie MilieuKlachtenCentrale (073 6812821)
Geachte heer XXXXX,
Uw melding met meldingsnummer XXXXXXX is in behandeling genomen.
Wijze van afhandeling:
Gesloten zonder nader onderzoek
Toelichting afhandeling: Enkel registratie. Anonieme melding en geen specifieke locatie/gebied aangegeven.

Om uit je vel te springen!
Ook afgescheept bij stankklachten? Meld het ons via www.stopdestank.nl
Aantal varkens per provincie

Helft van alle varkens in Nederland zit in Brabant
(Bron: CBS 2015)

1. Noord-Brabant (5.935.569)
2. Gelderland (2.006.204)
3. Limburg (1.949.081)
4. Overijssel (1.671.730)
5. Utrecht (266.734)
6. Drenthe (255.842)

7. Groningen (165.663)
8. Zuid-Holland (121.025)
9. Friesland (96.321)
10. Flevoland (56.285)
11. Zeeland (53.798)
12. Noord-Holland (24.636)
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Inspraak burgers in commissie- en raadsvergadering

3 Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Deurne
e

De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan buitengebied vast te stellen. Binnenkort wijzigt de raad van Deurne het bestaande plan op een aantal punten (de z.g. 3e herziening). In het huidige plan is een gigantisch Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) opgenomen. Deurne heeft een LOG van 1680 ha. De
meeste LOG’s in Brabant zijn kleiner dan 200 ha. In een LOG heeft uitbreiding
van intensieve veehouderij voorrang.
Het College stelt voor om het LOG te verkleinen en het voortaan Primag (Primair Agrarisch
Gebied) te noemen. Stopdestank pleit ervoor om geen gebied te bestemmen waar intensieve veehouderij voorrang krijgt. Mocht de gemeenteraad toch een Primag willen, dan zo
klein mogelijk. Geen nieuwvestigingen; geen bedrijven van buiten Deurne. In het gebied
mogen geen burgerwoningen staan. Als dat in een enkel geval toch zo is, moet de gemeente die burgers schadeloos stellen; zij mogen niet de dupe worden van dit beleid.
Burgers kunnen spreekrecht aanvragen in commissie- en raadsvergadering.
Dit najaar staat de vaststelling van de 3e Herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied op de agenda’s van de commissievergadering en de raadsvergadering.
Informatie over het ontwerp 3e Herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied kunt u
vinden op http://bit.ly/2vSApli
Raadsvoorstel 3e herziening
Zodra het raadsvoorstel tot vaststelling van de 3e Herziening van het Bestemmingsplan
Buitengebied beschikbaar is en de data van de vergaderingen bekend zijn zullen wij u
informeren.

What’s in a name?

Elk gezinsbedrijf is een familiebedrijf,
maar niet elk familiebedrijf is een gezinsbedrijf
Nederland telt ruim 270.000 familiebedrijven. Ruim 3.500 daarvan hebben meer
dan 50 mensen in dienst; in 365 bedrijven werken meer dan 250 mensen. De
intensieve veehouderij telt veel familiebedrijven. Maar hoeveel daarvan zijn gezinsbedrijven?
Familiebedrijf
De Nederlandse varkenshouderij kent gigantische familiebedrijven; bijvoorbeeld v. Gennip
/ van Asten (Asvam), Straathof en anderen. Zij hebben veel en grote stallen in en buiten
Nederland. Door zich familiebedrijf te noemen, wekken ze de indruk van klein en knus. De
politiek trapt er in en roept dat het familiebedrijf in stand moet blijven.
Gezinsbedrijf
Een gezinsbedrijf is een bedrijf waarin één of twee gezinnen
samen de kost verdienen en waar geen of nauwelijks personeel
in dienst is. Stopdestank vraagt de politiek om in alle stukken
en discussies duidelijk te zijn: is er sprake is van een gezinsbedrijf of van een industrieel familiebedrijf?
Nederlands familiebedrijf in Duitsland
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Minder dieren? Geen sprake van!

Weer belastinggeld naar varkenssector en Rabobank
Per 1 september jl. stelde de overheid 8 miljoen euro belastinggeld beschikbaar voor het
opkopen van varkensrechten en het betalen
van vergoedingen aan varkenshouders die
willen stoppen. Het gaat om bedrijven in de
buurt van burgerwoningen. Het is een proef;
als de regeling aanslaat, wordt hij verbreed.
Minder dieren? Geen sprake van!
Het plan komt uit de koker van de ‘Coalitie Vitalisering Varkenshouderij’. Daarin werken
de varkenssector (POV), de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken nauw
samen. Ze richtten een z.g. ‘ontwikkelbedrijf’ op. Directeur is Paul Jansen, voormalig directeur van VION*. Het ontwikkelbedrijf koopt de rechten op van stoppende boeren en
geeft die uit aan bedrijven die wel kunnen uitbreiden. Ook krijgt de
stoppende boer een vergoeding per varken. ‘Van het uit de markt
nemen van varkensrechten is geen sprake’, zegt directeur Jansen
met klem. Niet minder varkens, dus!
Wie schiet hier iets mee op?
De burgers? In tegendeel. Zij betalen het gelag en er komen niet
minder varkens. De stoppende boeren? Zij kunnen in elk geval hun
schuld aan de bank grotendeels afbetalen. De Rabobank? De Rabobank is de lachende derde. De overheidssubsidie die de stoppende boer krijgt, gaat rechtstreeks naar de bank om de schulden
af te lossen. Omdat de varkensrechten op de markt blijven, kan de
bank nieuwe kredieten verlenen aan kapitaalkrachtige bedrijven
die deze rechten kopen.
Lees meer op http://bit.ly/2eOuCm8
* Internationaal opererend bedrijf dat vooral slachterijen en vleesverwerkende bedrijven exploiteert voor varkens- en rundvlees. Enige aandeelhouder ZLTO (NCB)

Vlees produceren voor de wereldmarkt

De waanzin van de intensieve veehouderij
Europees varkensvlees wordt geëxporteerd naar landen over de hele wereld.
Veevoer wordt voor een belangrijk deel ingevoerd en bestaat voor ruim driekwart
uit sojaproducten, vooral afkomstig uit Zuid-Amerika. Europa (Nederland voorop)
zit opgescheept met de stank, de mest, de risico’s voor de gezondheid en milieu.
De waanzin van de intensieve veehouderij.
Export naar alle delen van de wereld
Zo’n 40% van het Europese varkensvlees gaat naar China. Belangrijke afzetmarkten zijn ook de Verenigde Staten en Australië.
De export naar Zuid-Korea en de Filipijnen neemt toe en binnenkort wordt ook Mexico een afzetmarkt.

In mei 2017 arriveerde
26,2 ton diepgevroren Nederlands varkensvlees per
spoor in Chengdu (China).

De Nederlandse consument
Nederlandse consumenten krijgen geregeld de schuld van het
voortbestaan van de intensieve veehouderij. Maar 80 % van het
bulkvlees is voor de export. Een kwartje meer betalen in de Nederlandse supermarkt helpt niet. Er zijn andere maatregelen nodig. Politieke maatregelen!
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Nederlands veen stoot steeds meer stikstof uit
Hans Joosten
Oud Liesselnaar Hans Joosten waarschuwde er meer dan dertig jaar geleden al voor: als het veen op aarde opdroogt, heeft dat enorme consequenties voor het klimaat. Hans is één van de oprichters van de Werkgroep Behoud de Peel. Momenteel werkt hij als hoogleraar veenkunde en
paleo-ecologie aan de universiteit in Greifswald (Duitsland) en hij is secretaris-generaal van de internationale ‘Mire Conservation Group’ (internationale organisatie voor behoud van moeras). http://bit.ly/2xFFf2S
(tekst is in het Engels)

prof. dr. Hans Joosten

Verdroging gevolg van landbouw
Een grote bedreiging voor ‘De Peel’ vormt nu de uitstoot van stikstof uit de intensieve
veehouderij. Al meer dan 35 jaar timmert Werkgroep Behoud de Peel aan de weg om dit
hoogveengebied van de ondergang te redden. Vooral in de persoon van Wim van Opbergen. Dank en hulde!

Geknipt
- Kalverboeren voor 92 procent afhankelijk van Europese subsidies.

Deze bijna terloopse opmerking van staatssecretaris Van Dam blijkt
overeen te komen met de onderliggende data waar hij naar verwees.
Zijn stelling is waar. Bron: Nrc.nl
- Rendement van luchtwassers ter discussie -> http://bit.ly/2vTNruX

Word lid van Stopdestank
Samen………in je eigen belang
Jaarlijkse contributie
individuele leden 10 euro
gezins- en jeugdleden 5 euro
Meld je aan via
stopdestank@gmail.com
of
www.stopdestank.nl
Ook donaties zijn van harte welkom
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12
t.n.v. Stopdestank
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