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Besluit van de gemeenteraad van Deurne 

Vergunningen veehouderijen weer in  
Weekblad voor Deurne! 

 

Op dinsdag 7 november 2017 nam de gemeenteraad van Deurne unaniem een 

motie aan  van Transparant Deurne (http://bit.ly/2htPwvz). Vergunningen die de 

gemeente van plan is te verlenen, worden vanaf 1 januari 2018 weer 

gepubliceerd in het Weekblad voor Deurne. Volksvertegenwoordigers bedankt! 
 

Heldere informatie, duidelijke taal 

Vanaf de oprichting van Stopdestank in 2011 hebben we de gemeenteraad 

daar regelmatig om gevraagd. We hopen op heldere informatie in duidelijke 

taal. In onze brief van 21 maart 2017 hebben we de gemeenteraad laten 

weten wat we daaronder verstaan: 
 

- adres van locatie 

- soort dieren 

- aantal dieren 

- uitstoot van stank en fijn stof 

- tot wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend 
 

Inwoners die meer informatie willen of een zienswijze willen indienen, kunnen de officiële, 

rechtsgeldige documenten inzien op het gemeentehuis of inzien op de website van de 

gemeente onder: http://bit.ly/2zzkuZI 
 

 

Nieuwe kabinet besluit…. 

Wet veedichte gebieden de prullenbak in 
 

Het vorige kabinet had een wet in voorbereiding die provinciebesturen de 

bevoegdheid geeft om grenzen te stellen aan het aantal dieren in een bepaald 

gebied of op een specifieke locatie; de zogenaamde ‘Wet Veedichte Gebieden’. 

Het nieuwe kabinet (VVD / CDA / D66 / ChristenUnie) besloot het plan in de 

prullenbak te laten verdwijnen. 
 

Economie belangrijker dan gezondheid 

Vooral het provinciebestuur van Brabant had de wet 

hard nodig om paal en perk te kunnen stellen aan 

de uitbreidingen van veehouderijen in zwaar 

overbelast gebied. Maar de verkiezingsuitslag 

maakte een kabinet mogelijk dat economische 

belangen zwaarder laat wegen dan 

volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. De weg 

naar een gezond leefmilieu voor ons en onze 

kinderen is lang en vol hindernissen! 

http://bit.ly/2htPwvz
http://bit.ly/2zzkuZI


2 
 

 
Stopdestank en de Deurnese gemeenteraadsverkiezingen 
  

Op 21 maart 2018 kiest u een nieuwe gemeenteraad. Stopdestank is benieuwd 

naar de plannen van de Deurnese partijen op het gebied van landbouw / 

veehouderij in relatie tot volksgezondheid en milieu.  
 

Activiteiten Stopdestank 

Er staan drie dingen op ons programma: 

˗ we publiceren in de ledenbrief uittreksels van het thema landbouw / veehouderij uit 

de verkiezingsprogramma’s van alle partijen. Ter wille van de objectiviteit vragen we 

elke partij om zelf dat uittreksel te maken. 

˗ in januari en februari van het nieuwe jaar interviewen we alle lijsttrekkers. We  

publiceren de interviews in de ledenbrief.  
˗ op 19 maart a.s. organiseren we een openbare debatavond met de lijsttrekkers. Ook 

dan is het thema landbouw / veehouderij onderwerp van discussie (nadere informatie 

volgt). 
 

 

Schokkend artikel in het NRC van 10 november 2017 

Grootschalige mestfraude in Brabant en Limburg 
 

Boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaren in Brabant en Limburg 

frauderen op grote schaal met mest. Ze rijden met lege vrachtwagens heen en 

weer, vervalsen administratie en omzeilen gps-controles. NRC bracht de omvang 

van de fraude in kaart.  
 

Bedrijven op de Interactieve kaart en lijst met bedrijven*) waren in 2016 en 2017 de 

belangrijke spelers in de mestsector in Zuidoost-Nederland. Van de 56 transporteurs, 

handelaren, verwerkers en bemiddelaars van dierlijke mest is 64 procent (36) door NVWA 

of OM beboet, verdacht of veroordeeld. De veehouderijen die de mest produceren zijn op 

de kaart niet weergegeven. Ook van hen is een deel beboet of veroordeeld. 

 
 

 
 

Voor de NRC reportage “Het Mestcomplot”: http://bit.ly/2miklVU 

 

*) Interactieve kaart en lijst met bedrijven: http://bit.ly/2zBqDCK 

 

 Bron: NRC  

http://bit.ly/2miklVU
http://bit.ly/2zBqDCK
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Het is maar dat u het weet 
 

Uit het laatste reclamespotje van de Rabobank:  
“Stel je eens voor dat er genoeg voedsel is voor iedereen. Dat we meer voedsel produceren zonder de 

aarde uit te putten. En stel je voor dat het een bank is die hiervoor opstaat.” 

Bizar! 
 

 

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 
 

Stopdestank krijgt geen subsidie.  

Donaties zijn van harte welkom. 

 

Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank 
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