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Campagne voor gemeenteraadsverkiezingen in volle gang

Aan wie vertrouwt u de toekomst van Deurne toe?
Op 21 maart a.s. kiezen we een nieuwe gemeenteraad.
Komende weken zoeken politici de burgers op. Ze gaan
met hen in gesprek en proberen stemmen te winnen.
Vertellen ze helder en concreet waar ze voor staan? Of
blijven ze steken in mooie woorden en vage beloftes? En
wat zijn de echte verschillen tussen de partijen?
Programma’s, interviews en debat
Stopdestank wil duidelijkheid scheppen over de plannen van de
partijen t.a.v. intensieve veehouderij. In de komende ledenbrieven informeren we u over
de verkiezingsprogramma’s; we interviewen lijsttrekkers en organiseren een verkiezingsdebat. In deze ledenbrief staan op pagina 2 en 3 cijfers die u misschien kunt gebruiken in
debatten met politici.
Bijlage
Op pagina 4 een kopie van een artikel uit De Boerderij dat we u in deze tijden van fraude,
list en bedrog in de veehouderij, niet willen onthouden.

Verkiezingsdebatten in Deurne
De komende weken gaan Deurnese politici op pad om zoveel mogelijk mensen
over te halen om op hen te stemmen. Er staan nog 8 verkiezingsdebatten op het
programma. Alle debatten zijn openbaar.
Lijst met debatten
- 20 februari 2018 KBO Liessel (Kastanje) 14:00 uur
Ondernemers café (Plein 5) 21:00 uur
- 22 februari 2018 KBO Deurne (Gerardushuis) 14:00 uur
Neerkant (De Moost) 20.00 uur
- 1 maart 2018
Dorpsraad Zeilberg (Den Draai) 20:00 uur
- 12 maart 2018
ZLTO (Reizende Man) 20:00 uur
- 14 maart 2018
Liessel (Kastanje) 20:00 uur
- 19 maart 2018
Stop de Stank (Zalen van Bussel) 20:00 uur
Stopdestank organiseert

‘Het grote landbouwdebat’
Maandag 19 maart a.s. 20.00 uur
Zalen v. Bussel, St. Jozefstraat 77
Debatleider: Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie
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Fraude aan de orde van de dag
Mestfraude
- De schatting van de jaarlijkse hoeveelheid illegaal uitgereden /
gedumpte mest varieert van 25% tot 40% van het overschot.
- In Zuid-Oost Brabant: tussen de 3 en 5 miljoen ton per jaar.
- In Deurne waarschijnlijk een half miljoen ton.
Bermfraude
˗ Boeren trekken stukjes berm bij hun land en claimen daar Europese subsidies en mestruimte voor. Naar schatting een kwart van de boeren doet dit . Het gaat over een totale
oppervlakte van zo’n 100 ha. De ‘verdiensten’ lopen op tot 1.500 euro per ha.
Fosfaatfraude
˗ Exacte getallen over fosfaatfraude melkveehouderij zijn nog niet beschikbaar. Waarschijnlijk knoeien zo’n 5.700 melkveehouders met de fosfaatboekhouding en de registratie van kalveren.
http://bit.ly/2rEhdWW (NRC) http://bit.ly/2GhrknQ Interview Radio 1.

Nóg meer dieren?
In Brabant worden ruim 35 ½ miljoen (35.559.746) dieren gehouden. De
overheid heeft in het verleden vergunningen verleend voor bijna 48 miljoen (47.938.342)dieren.
Als alle verleende vergunningen worden ingevuld, stijgt het aantal dieren
met meer dan 12 miljoen ofwel met bijna 35%.

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen
In 2020 staat in Deurne naar verwachting 300.000 vierkante meter
aan stallen leeg. Dat is 30 hectare; de oppervlakte van 60 voetbalvelden. Het betreft veel stallen met asbestdaken.
Foto :Foodlog

Economie
Vier jaar geleden beweerde het CDA tijdens het verkiezingsdebat
van Stopdestank dat in Deurne 20% van de mensen voor hun inkomen afhankelijk is van landbouw / veeteelt. DeurneNU schatte
het later op 25%. Vergeleken met de landelijk cijfers zijn die percentages zeer onwaarschijnlijk.
Wat Nederland betreft: het aandeel van de intensieve veehouderij aan de werkgelegenheid
is minder dan 1%. De toegevoegde economische waarde aan de Nederlandse economie
bedraagt minder dan 0,9%. De import van agrarische producten groeit net zo hard als de
export.
Banken hebben in totaal zo’n 17 miljard aan niet te innen leningen uitstaan in de landbouw. Dat is 1000 euro per Nederlander. 17 Miljard is twee keer zoveel als de rijksbegroting voor defensie in 2018. De Rabobank is de grootste schuldeiser.
* Bronnen: CBS, web BVB, IBT, LEI, Foodlog, Knakdeworst

Failliet
De huidige intensieve veehouderij is economisch, ecologisch en moreel failliet.
De burgers en het milieu zijn de klos.
We eisen wet – en regelgeving waarmee onze gezondheid, de leefbaarheid en het milieu
beschermd worden. registratie

Veel minder beesten!
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Einde van de intensieve veehouderij
Volgens drs. Dick Veerman, hoofdredacteur van het gezaghebbende forum
‘Foodlog’ is er over 15 jaar in Nederland geen sprake meer van intensieve
veehouderijen, op een paar hele grote bedrijven na. De rest is failliet of gestopt. Nederland produceert voor de wereldmarkt. Daar gelden de wetten
van de vrije markt. De huidige Nederlandse vee-industrie zal de concurrentieslag verliezen van landen die goedkoper produceren.

Bakken subsidies
Bakken subsidies en fraude zullen de sector niet redden. Doormodderen
betekent nog meer gezondheidsschade en verdere aantasting van bodem, lucht, water, flora en fauna. De belastingbetaler betaalt altijd het
gelag. Daarom kunnen overheden ons belastinggeld beter inzetten voor
een verantwoorde voedselpolitiek; voor het saneren van huidige intensieve veehouderij. Snelheid is geboden om mensenlevens te sparen en
het ecosysteem te redden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Overheid.nl
&nbsp;

E-mailservice Berichten over uw buurt
Geïnformeerd worden over vergunningen en plannen in uw buurt dat kan via Overheid.nl.
Op deze website publiceert de gemeente haar vergunningen en plannen en is informatie
te vinden over de inhoud en de termijnen waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend. Door een abonnement te nemen op de E-mailservice Berichten over uw buurt krijgt
je elke week een e-mail met informatie over de in die week gepubliceerde omgevingsvergunningen en (bestemmings)plannen.
Aanmelden is eenvoudig. Je kunt daarbij kiezen voor informatie in je directe omgeving of
uit de gehele gemeente. Ga naar Overheid.nl. Klik onder bij het kopje “Berichten over uw
buurt” op het gekleurde vlakje met wisselende informatie. Dan kom je op de pagina om
aan te melden. Dat kan via e-mailservice of door een App te downloaden.

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

3

BOERDERIJ Commentaar 25 jan 2018
Robert Bodde
Chef rundveehouderij en varkenshouderij
In de publieke opinie ligt de melkveehouderij onder vuur. Je kunt nu wachten op ingrepen in de
sector.
Na de 'kalverfraude' die afgelopen dinsdag aan het licht kwam, schrijven de algemene media zonder
mededogen over de melkveehouderij. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp vergelijkt de LTOwoordvoerder met de woordvoerder van een wielerploeg na een dopinggevalletje. ‘Het waren geen
individuele boeren die op het idee voor de fraude kwamen, het waren er een paar duizend die allemaal hetzelfde deden. Het systeem stond nog net niet met geuren en kleuren in weekblad Boerderij.’
In 2011 schreef Boerderij zelf al: ‘De rundveesector zet zijn goede imago op het spel door niet te
doen wat hij zegt.’
‘In de publieke opinie is de melkveehouderij nu een door en door rotte sector’
Dat imago is nu op zijn minst verslechterd. Aan barrels is een betere omschrijving. Nog even terug
naar Wagendorp: ‘De boeren gaan helemaal los; als ze de boel kunnen flessen, zullen ze het niet laten’. In de publieke opinie is de melkveehouderij nu een door en door rotte sector. Dat gaat grote effecten krijgen. Het klimaat is rijp voor grote veranderingen.
5 mille aan bespaarde heffing
Dat verergert de sector zelf ook nog eens. LTO-melkveehouderij-voorman Wil Meulenbroeks noemt de
affaire 'gerommel in de marge' en noemt de behaalde winst ‘marginaal’. Zeker, het gaat ‘slechts’ om
enkele koeien extra per bedrijf. Tel dat eens door en je komt, bij een fosfaatheffing van € 240 per koe
per maand, op een 5 mille aan bespaarde heffing voor het gemiddelde bedrijf met 100 koeien waar
het percentage tweelingen ineens verdubbelde. Melkgeld erbij, beetje voerkosten eraf; dat brengt de
totaalwinst op een duizend of tien.
‘Laat burgers niet horen dat de gemiddelde melkveehouder elk jaar ruim 20 mille uit Brussel krijgt’
Meneer Meulenbroeks, laat dat de gemiddelde burger die zo’n €2.150 netto per maand verdient niet
horen. Voor hem is dat heel veel geld, bijna een half jaarloon. En laat die burger ook niet horen dat de
gemiddelde melkveehouder, die vaak al miljonair is, elk jaar zo rond Kerstmis ruim 20 mille uit Brussel krijgt. Dat is het 35-voudige van de kerstgratificatie van de gemiddelde verpleegster.
Als die burger dan ook nog eens hoort dat de melkveesector voorstelt dat Brussel de interventievoorraad melkpoeder – melkpoeder dat is opgekocht om de melkprijs te steunen – maar moet verbranden
en daarmee zo’n €600 miljoen verbrandt, dan denkt die burger: stuur die klagende fraudeurs met
hun teveel aan mest, te veel fraude en te veel praatjes maar de boom in!
‘Verkleining van de melkveesector ligt op de loer’
En daarmee is de tijd rijp voor ingrepen in de sector. Verkleining ervan ligt op de loer. Al was het maar
omdat het grootste deel van de geproduceerde melk uiteindelijk de grens over gaat. En alle mooie
verhalen ten spijt, de productiewaarde van de melk (€6,4 miljard in 2016) en de toegevoegde
waarde ervan (€3,5 miljard in 2015) is niet echt toonaangevend in het Bruto Binnenlands Product
van €732,5 miljard in 2017.

Meer weten? Links naar interessante websites
Knakdeworst - www.knakdeworst.nl , Max 5 Odeur – www.max5odeur.nl
Foodlog – www.foodlog.nl , Minderbeesten – www.minder-beesten.nl en
www.stopdestank.nl
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