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Stopdestank vraagt gemeenteraad voor de zoveelste keer

Vergunningen veehouderijen in Weekblad voor Deurne
Al vanaf de oprichting in 2011 vraagt
Stopdestank
het
gemeentebestuur
regelmatig om duidelijke publicatie van
vergunningen voor veehouderijen die de
gemeente wil verlenen. Tevergeefs…… het
is nog steeds voor zowat iedereen
ondoenlijk om op tijd in de gaten te krijgen
welke vergunningen de gemeente van plan
is af te geven.
De letter en de geest
Volgens de letter van de wet voldoet het gemeentebestuur aan de voorwaarden. Op de
website staan werkelijk alle documenten en stukken in alle fasen van behandeling. Maar
inwoners kunnen geen wijs uit de enorme hoeveelheid informatie en uit het
ambtelijk/technisch/wettisch jargon. Stopdestank evenmin. Daarmee zondigt het
gemeentebestuur tegen de geest van de wet. Wij vinden dat de gemeente Deurne ernstig
tekort schiet in het informeren van haar inwoners.
In het Weekblad voor Deurne
Heel vaak hebben we het de raadsleden van Deurne al
gevraagd: zet de belangrijkste informatie over vergunningen
voor veehouderijen in het weekblad voor Deurne.
Publiceer:
voor veehouderijen
- adres van locatie
- soort dieren
- aantal dieren
- uitstoot van stank en fijn stof
- tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend
voor mestver(be)werking
- adres
- capaciteit
- procedé
- uitstoot van stank en fijn stof
- tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend
Gemeenteraadsverkiezingen
We hebben alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart as. hierover een brief gestuurd. Hun reactie
publiceren we in de volgende ledenbrief die eind oktober uitkomt. De
brief kunt u lezen in de bijlage (pagina 5).
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Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij
Over de relatie tussen volksgezondheid en veehouderij is door onderzoekers en wetenschappers veel geschreven. Een duidelijk overzicht ontbrak. Daarom gaf de Brabantse
Milieufederatie een arts (Mariken Ruiter) de opdracht om alle beschikbare informatie te
bundelen. Het geld dat daarvoor nodig was, bracht de BMF bijeen door crowdfunding.
‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ is een goed leesbare verzameling van
feiten en uitkomsten van onderzoek.

Rapport downloaden: http://bit.ly/2x4Kufw
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Uit het rapport

Zoönosen; ziektes die overgaan van dieren op mensen
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Meer dan de helft van het fijnstof in Nederland is afkomstig uit de veehouderij

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 Deurne
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Bijlage
Stopdestank Deurne
www.stopdestank.nl
stopdestank@gmail.com

Aan: Politieke partijen die op 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deurne
Betreft: publicatie vergunningen veehouderijen
Deurne, 25 september 2017
Al jaren is de ondoorzichtige en ingewikkelde manier waarop de gemeente Deurne voorgenomen
vergunningverlening voor veehouderijen publiceert, een bron van ergernis.
Mensen kunnen geen wijs uit de technische, ambtelijke documenten die de gemeente bij wijze van
voorlichting ter inzage legt. Dat geldt niet alleen voor inwoners die ver af staan van ambtelijke taal
en gebruiken; ook mensen die zich serieus verdiepen in deze publicaties kunnen er geen wijs uit.
Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, het tast ook het vertrouwen in de politiek aan.
Stopdestank stelt dit probleem al vanaf de oprichting aan de orde. Zonder resultaat. Vele gesprekken,
verzoeken en brieven later, is er nog niets ten goede veranderd. Het argument dat eenvoudige
aankondigingen vervelende juridische consequenties kunnen hebben, lijkt ons niet opportuun.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 willen we de inwoners zo goed
mogelijk informeren over de standpunten van de verschillende partijen. Het accent ligt op het dossier
veehouderij in relatie tot gezondheid, leefbaarheid en milieu. In de ledenbrief van oktober a.s. starten
we met de publicaties. Het eerste item is voorlichting.
Gesteund door onze leden en veel anderen vraagt Stopdestank al jaren om in geval van voorgenomen
vergunningverlening voor veehouderijen de volgende informatie kort, bondig en duidelijk te
publiceren in het Weekblad voor Deurne:
Veehouderij
- adres van locatie
- soort dieren
- aantal dieren
- uitstoot van stank en fijn stof
- tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend
Mestverwerking
- adres
- capaciteit
- procedé
- uitstoot van stank en fijn stof
- tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend
Van onze volksvertegenwoordigers verwachten wij dat zij aandacht hebben voor de wensen vanuit
de inwoners. Een van deze wensen is heldere en begrijpbare publicaties. De gemeenteraad kan er
voor zorgen dat het gemeentebestuur hieraan tegemoet komt. Uw partij kan hier aan bijdragen.
Is uw partij bereid hierop actie te ondernemen? Zo ja, welke. Zo nee, waarom niet.
We vragen u ons vóór woensdag 25 oktober as. te antwoorden. Uw reactie willen we opnemen in
onze ledenbrief van oktober. Als u besluit niet te reageren, zullen we dat eveneens vermelden.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging Stopdestank Deurne
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