Ledenbrief Stopdestank Deurne
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu
Nummer 70
februari 2018

Stem bewust op 21 maart a.s.

Visie van de Deurnese partijen op veehouderij en buitengebied
Op 21 maart aanstaande kiezen we een nieuwe gemeenteraad.
U bepaalt dan wie de komende vier jaar namens u de
beslissingen neemt in de gemeente. Stem bewust op 21 maart!
Standpunten van de partijen
We vroegen alle partijen die in Deurne meedoen aan de verkiezingen
om hun plannen op het gebied van veehouderij en buitengebied samen
te vatten. In deze ledenbrief publiceren we deze teksten. De volgorde is dezelfde als op de
stembiljetten. Wilt u reageren of meer weten, kijk dan op de website van de partij(en).
Uiteraard is ook Stopdestank benieuwd naar uw reactie.
www.stopdestank.nl of stopdestank@gmail.com
Interviews
We gaan alle lijsttrekkers interviewen. De belangrijkste vragen sturen we hen
van tevoren toe. In de volgende ledenbrief doen we verslag.
Landbouwdebat
In de aanloop naar de verkiezingen organiseren veel verenigingen en
organisaties politieke debatten. Stopdestank sluit de rij op maandag 19 maart a.s. in Zalen
v. Bussel met ‘Het Grote Landbouwdebat’. Het gaat over één thema: landbouw (veeteelt).
Schrijf de datum alvast in uw agenda.
Stopdestank organiseert

‘Het Grote Landbouwdebat’

Maandag 19 maart 2018
20.00u tot 22.30u
Zalen van Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne
Alle lijsttrekkers zijn aanwezig.
Debatleider:
Selcuk Akinci (directeur Brabantse Milieufederatie)
Iedereen welkom
Toegang gratis
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Positieve energie in het landelijke gebied
DOE! wil de verschillende visies over ons landelijk gebied,
zoals we deze in het debat veelvuldig tegenkomen,
omzetten in positieve energie om de gewenste
veranderingen - die goed zijn voor mens (gezondheid),
dier, milieu en ondernemer - te realiseren. Het doel is het realiseren van
een buitengebied waar het prettig wonen en leven is. In het buitengebied
zorgen duurzame (agrarische) ondernemers ervoor dat er geen overlast ontstaat. De
sociale draagkracht wordt hersteld en nieuwe knelpunten worden voorkomen.
(Jonge) duurzame agrarische ondernemers stimuleren
Er zijn in de afgelopen periode nieuwe kaders opgesteld. De (jonge) agrarische
ondernemers moeten de komende periode zorgen voor een gezond bedrijf. Gezond in de
zin van een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering én gezond voor mens, dier en
omgeving. We kijken naar nieuwe duurzame perspectieven voor ondernemers en de
aanpak van leegstaande bebouwing in een aantrekkelijk landschap. We vinden het
belangrijk de voortgang goed te monitoren.
DOE! wil een Relatiemanager transitie landelijk gebied. Hij/zij ondersteunt de agrariër in
het keuzeproces: ga ik duurzaam door, ga ik verbreden of specialiseren, ga ik een andere
economische activiteit uitvoeren, wonen, zorg mogelijk maken et cetera. De gemeente
komt daarmee naast de agrarische ondernemer te staan.
Sterk op blijven treden
Nog te vaak horen we over (overmatig) drugs- en alcoholgebruik (onder jongeren), van
(milieu)fraude, mensen die zich niet veilig voelen, of is er sprake van ondermijning (in het
buitengebied). Dit moeten we blijvend aanpakken. Wij gaan door met gestarte initiatieven
zoals het Peelland Interventie Team (PIT), Kijk-uit Koolhof/Zeilberg, de drugsaanpak onder
jongeren, grootschalige controles, Whatsapp-groepen en andere initiatieven.
https://www.deurnedoe.nl/

Ondernemen
Ondernemers moeten kansen hebben om hun bedrijven te
ontwikkelen. Jonge ondernemers moeten volop kansen
krijgen om bedrijven te starten. Het strenge provinciale
beleid maakt het steeds moeilijker om in de toekomst een
agrarisch bedrijf te ontwikkelen. Voor deze bedrijven moet
ontwikkelingsruimte zijn. De gemeente moet deze ondernemers steunen
door een goed ondernemersklimaat te creëren. Vereenvoudiging van
regelgeving en procedures helpen daarbij. De gemeente moet meedenken in
mogelijkheden door maatwerk te bieden, zoals in Neerkant is gebeurd bij het omzetten
van een witlofkwekerij naar een mechanisatiebedrijf. Iemand die een initiatief heeft, moet
één aanspreekpunt hebben bij de gemeente. Ambtenaren moeten direct bereikbaar en
beschikbaar zijn voor initiatiefnemers. Signaleren van kansen, meedenken met
initiatiefnemer en faciliteren zijn hierbij belangrijke pijlers.
Buitengebied
Door veranderende regelgeving op provinciaal en landelijk gebied, gaat de transitie van
het buitengebied steeds sneller. De gemeente moet hier op inspelen. DeurneNU vindt dat
agrarische ondernemers een plek hebben in Deurne. We hebben de laatste jaren de
geurverordening aangepast en de derde herziening bestemmingsplan buitengebied
vastgesteld. Uitwerking heeft tijd nodig. In het Primair Agrarisch Gebied (primag) is alleen
plaats voor agrarische bedrijvigheid. Daarbuiten is herbestemming van een agrarische
locatie mogelijk. Dit kan een burgerbestemming zijn of kleinschalige (ambachtelijke)
bedrijvigheid maar ook recreatie- of horecavoorzieningen. In gemengd landelijk gebied
liggen ook mogelijkheden voor agrarische bedrijven.
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Milieu en klimaat
Wat DeurneNU betreft komen er in Deurne geen windmolens! Het is een flinke opgave
voor de gemeente om in 2050 al onze energie duurzaam op te wekken. Wij moeten aan
de slag met zonne-energie en aardwarmte. De gemeente moet het goede voorbeeld
geven. Er moeten investeringen gedaan worden. Investeringen in klimaat verdienen
zichzelf vaak terug. Er liggen aanvragen om onder andere in het buitengebied
zonnepanelen te plaatsen. We ondersteunen dit soort initiatieven. We moeten wel zorgen
dat zonnepanelen/een zonneveld past in de omgeving.
https://www.deurnenu.nl

VVD Deurne staat voor iedereen die vooruit wil
We zijn gedreven, serieus en enthousiast. Altijd positief.
Wij hebben dan ook een ontzettende hekel aan de
polarisatie die in Deurne vaak plaats lijkt te vinden rondom
het buitengebied. Wij geloven in het gesprek. Hard
schreeuwen kunnen we allemaal, maar zoeken naar
oplossingen en besluiten nemen is wat nodig is.
VVD Deurne kiest nadrukkelijk voor één agrarisch industrieterrein (primag).
Een plek waar boeren ongestoord kunnen boeren. Ook mestverwerking past hier prima.
Andere activiteiten horen ergens anders. Buiten dit terrein moet alles mogelijk gemaakt
worden. Je kunt daar wonen, werken, zorgen of recreëren.
In het buitengebied staan Boer en burger vaak lijnrecht tegenover elkaar.
Voor ons een reden om keihard te handhaven op rotte appels. Hou je je niet aan de regels,
dan word je aangepakt!
Wij willen gezonde familiebedrijven de ruimte geven.
De landelijke en vooral de provinciale politiek leggen regel na regel op. Voor ons is het
simpel. Wij willen geen aanvullende regels. Regels die door ons als gemeente eerder
opgelegd zijn moeten geschrapt worden.
VVD Deurne blijft keihard vechten voor ontwikkeling van een duurzaam glastuinbouwgebied.
Samen met ondernemers en provincie gaan wij voor 650 FTE werkgelegenheid en 75
miljoen euro productie.
https://www.vvd-deurne.nl

Buitengebied












 Geen leugens of ja-nee-discussies over de transitie van
het buitengebied maar werken aan haalbare oplossingen
met aandacht voor de leefomgeving. We zijn trots op
Deurne en dus ook trots op onze boeren.
Primair Agrarisch gebied (Primag) vervangen door accentgebied
landbouw waarbij huidige geurcontouren de basis vormen waarin meer
ontwikkelingsruimte is.
Eenvoudigere en goedkopere omschakelmogelijkheden. Ontwikkelmogelijkheden voor
boer en burger worden versterkt!
Duurzaamheid verhogen en werken aan groene energie.
Problemen met leefomgeving aanpakken.
Vergunde rechten respecteren.
Waarde van woningen in buitengebied moet behouden blijven.
Inwoners beter faciliteren door gebruik maken van veegplan-methode om legeskosten
te verlagen in plaats van hoge legeskosten voor individuele ‘postzegelplannen’ te
vragen. Leges voor bestemmingsplan wijzigingen; goedkoper maken.
Actief groenonderhoud van bermen en sloten en verwijderen dode bomen.
https://www.cda.nl/noord-brabant/deurne
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Wij willen afbouw van de intensieve veehouderij
Intensieve veehouderijbedrijven in Deurne houden in
totaal ruim 1,8 miljoen beesten. Dat aantal stijgt nog
steeds. De gevolgen zijn bekend: stankoverlast,
mestoverschot, mestfraude, aantasting van het
grondwater, gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien blijft er niks over
van ons eens zo mooie buitengebied.
Minder dieren
We kiezen nadrukkelijk voor minder dieren als directe oplossing voor de problemen die de
intensieve veehouderij met zich meebrengt.
Progressief Akkoord–GroenLinks stimuleert duurzame manieren van boeren.
Wij kiezen voor biologische en natuurinclusieve landbouw. Voor ondernemingen die
kwaliteitsproducten leveren voor de regio. Bedrijven die het natuurlijk evenwicht niet
verstoren; die de grond, het water en de lucht niet verpesten en die minder overlast geven
door bijvoorbeeld fijnstof en stank. Voedselbossen, experimenten met natuurinclusieve- of
biologische landbouw en andere vormen van landbouw zijn voorbeelden die ook in Deurne
zichtbaar moeten worden. Wij kiezen voor landbouw die zorgt voor veilig, lekker en
gevarieerd eten. VOOR NU…EN LATER.
We kiezen voor aanpakken van bedrijven die frauderen met mest.
In samenwerking met de provincie en het rijk moet een actieplan opgesteld worden om
fraude te voorkomen en om geconstateerde fraude actief aan te pakken.
Wij willen de verstening van het buitengebied tegengaan.
Sterker nog, het is ons heel wat waard als oude schuren afgebroken worden en als
stoppende boerenbedrijven verplicht worden om hun bedrijfsgebouwen af te breken. Ook
startende boerenbedrijven en andersoortige bedrijven willen wij graag bij aanvang
verplichten om opgetuigde bedrijfspanden af te breken in geval van bedrijfsbeëindiging of
verhuizing. Dit is op voorhand bij de vergunningverlening te regelen. Daarnaast geven we
landbouwgrond graag terug aan de natuur door er bijvoorbeeld bos op te realiseren. Dit
komt de biodiversiteit ten goede.
www.progressiefakkoord-groenlinks.nl

Naar een gezonde democratie
Een
voorbeeld
is
het
derde
bestemmingsplan
Buitengebied. De onevenredig forse druk vanuit het
College leidde tot weinig aandacht voor zowel boeren als
inwoners.
Voor
de
eigenaren
van
voormalige
bedrijfswoningen is het plan rampzalig – hun huizen zijn zo goed als
onverkoopbaar. Het is het aan te bevelen om voor dit soort ingrijpende
besluiten een referendum in te stellen.
Duurzaamheid
Deurne is er ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – ook als ze
nog niet geboren zijn. Daarom willen we een gezonde, duurzame gemeente zijn. Minder
intensieve veeteelt, minder uitgereden mest, schoner grondwater en een schonere lucht.
Deurne moet in 2035 klimaatneutraal zijn.
Vijftien jaar eerder dan bedacht door het College. Het zorgt ervoor dat we ruim voor de
deadline van 2050 klaar zijn. Het betekent dat Deurne versneld gaat inzetten op zonneen windenergie en aardwarmte. Impopulaire maatregelen mogen we niet schuwen. Het
aantal dieren in de intensieve veehouderij moet worden teruggedrongen. We zijn tegen de
komst van nieuwe megastallen en bestaande stallen moeten beter worden ingepast in het
landschap. Nog liever zien we ze elders op industrieterreinen, heel ver van woningen.
Biologische en andere ecologisch verantwoorde agrarische bedrijven kunnen op onze steun
rekenen. Landbouw met respect voor volksgezondheid, landschap en milieu.
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Grondwater
Ons grondwater in Deurne is vervuild. Dit moet duidelijker worden gecommuniceerd naar
de inwoners.
Tenslotte
In het buitengebied van Deurne bevindt zich de grootste problematiek van Deurne. Er dient
een eind te komen aan de korte termijnpolitiek van de laatste jaren, die de overbelasting
accepteert en de problemen voor zich uitschuift. De kloof tussen boer en burger wordt
veroorzaakt door ongelijke behandeling. Daar werkt Deurne volop aan mee.
Transparant Deurne wil dat we de moed tonen om gebaande wegen (de macht van ZLTO,
adviesbureaus etc.) te verlaten en wil de relatie tussen aarde, boer en consument na
tientallen jaren dwalen gaan herstellen.
http://transparantdeurne.nl

Onze veehouderij
De kwaliteit van lucht, bodem en water wordt in de
landelijke gebieden bedreigd door de omvang van de
veehouderij. Intensieve veehouderij heeft naast risico’s
voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten:
stankoverlast, overschot aan mestproductie, verlies van
biodiversiteit en te veel uitstoot van fijnstof en CO2. Intensieve veehouderij
is een vorm van industrie die te dominant is geworden in ons buitengebied.
Wonen, recreëren en natuur staan hierdoor onder druk.
PvdA Deurne werkt niet mee aan verdere schaalvergroting van veebedrijven, maar streeft
naar een houdbare balans tussen de belangen van bewoners, natuur en boeren.
Wij steunen de plannen van de provincie om alle stallen vóór 2022 aan strengere eisen te
laten voldoen. We sturen op afname van het aantal veedieren. Boeren die door de extra
maatregelen onredelijk worden geraakt, steunen we met sociaal, eerlijk flankerend beleid.
Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:
 Een kleinere veestapel. Geen verdere uitbreiding en in overleg werken aan een plan
voor afname van de veestapel.
 In overlastgebieden intrekken van vergunningen van stoppende boerenbedrijven. De
omvang van de veestapel controleren met zogeheten dierrechten.
 Geen vestigingen in het buitengebied van bedrijven die thuis horen op
bedrijventerreinen. Volksgezondheid staat voorop en moet gegarandeerd zijn. Plannen
voor grote bedrijven worden voorgelegd aan de GGD. Het GGD advies is
doorslaggevend.
 Boeren krijgen/houden ruimte voor duurzame economische ontwikkelingen zoals
natuur inclusieve of biologische bedrijfsvormen.
 Boeren die willen stoppen of hun bedrijfsvoering willen veranderen kunnen op ons
rekenen door bijvoorbeeld medewerking aan bestemmingsplannen voor zorg-,
educatie- en recreatieboerderijen en steun in het vinden van ander werk.
 Strengere geurnormen.
 Strenger toezicht en handhaving op veebedrijven en mestverwerkers. Fraude altijd
keihard aanpakken.
http://www.pvdadeurne.nl

Word lid van Stopdestank
Meld je aan via www.stopdestank.nl of stopdestank@gmail.com
Jaarlijkse contributie: individuele leden 10 euro; gezins- en jeugdleden
5 euro.
Stopdestank krijgt geen subsidie. Donaties zijn van harte welkom.
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank
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