Ledenbrief Stopdestank Deurne
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu
Nummer 71
maart 2018

Speciale editie
Interviews met alle Deurnese lijsttrekkers
Stopdestank nodigde de lijsttrekkers van alle partijen die op 21 maart
a.s. meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen uit voor een interview. Ze gingen allemaal op onze uitnodiging in. We zijn hen daarvoor
zeer erkentelijk.
Vragen en advies
Voor de vergelijkbaarheid stelden we iedere lijsttrekker ongeveer dezelfde
vragen. We vroegen hen ook of ze een advies hebben voor Stopdestank. Dat
laatste leverde een interessante verzameling tips op. In deze ledenbrief vindt u de samenvatting
van alle interviews en de adviezen aan Stopdestank. In de vorige ledenbrief presenteerden we de
partijen van groot naar klein. Deze keer draaien we de volgorde om.
Groot landbouwdebat
Door alle partijen zelf aan het woord te laten, willen we duidelijk maken waar de verschillende
partijen voor staan. In ledenbrief 70 stonden de uittreksels van de landbouwprogramma’s. De
interviews met de lijsttrekkers verduidelijken de standpunten. De informatie gebruiken we ook
voor de inhoudelijke voorbereiding voor het grote landbouwdebat van Stopdestank op 19 maart
a.s. Zorg dat u er bij bent.
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Lijsttrekker PvdA
Nick Thijssen

Kleven er gezondheidsrisico’s aan de intensieve veehouderij in Deurne?
PvdA maakt zich zorgen om de gezondheidsrisico’s die intensieve veehouderij met zich meebrengt:
risico’s op longziekten, op blijvende effecten van infectieziekten zoals de Q-koorts, zorgen over
uitbraken van nieuwe infectieziekten die worden overgedragen op mensen. Ook het ontstaan van
antibioticaresistentie is een groot gevaar. Uitkomsten van onderzoeken naar de relatie tussen
volksgezondheid en veehouderij zijn genuanceerd; voor- en tegenstanders zoeken in de conclusies
hun eigen gelijk. Als onderzoek meldt dat er gezondheidsrisico’s zijn, volgt altijd weer een rapport
dat beweert het wel meevalt. De politiek van Mansholt ‘Nooit meer honger’ leidde tot succes maar
ook tot onafgebroken groei. PvdA pleit voor verkleining van de veestapel. We zijn op het punt
aangekomen dat we keuzes moeten maken. We staan op een keerpunt en er zijn kansen op
verandering. Stopdestank heeft de problematiek in Deurne op de kaart gezet. Het wordt nu tijd
om die gezamenlijk te bespreken vanuit een breed perspectief en te zoeken naar het gemeenschappelijk belang. Er zijn zaken die boven de politiek uitstijgen. Gezondheid in relatie tot de
intensieve veehouderij hoort daar bij. De PvdA zoekt naar oplossingen en naar verbinding. Gezondheid staat voor de PvdA op nummer één. Bij strijdige belangen krijgt volksgezondheid altijd
het voordeel van de twijfel. Voor mensen die economisch gezien nauwelijks rond kunnen komen,
kan de keuze tussen volksgezondheid en economie dilemma’s opleveren. Voor de PvdA is dit een
zaak van voortdurende aandacht.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de Deurnenaren
last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
Met overlast valt niet te marchanderen. De geurnormen moet verder verlaagd worden.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel regels moeten
houden.
PvdA is tegen elke vorm van fraude. De regelgeving inzake veehouderij is ingewikkeld en uitgebreid maar minder regels is niet de oplossing. De oorzaak van frauduleus handelen moet worden
opgespoord. Fraudeert iemand omdat het water hem financieel gezien aan de lippen staat, dan is
hulpverlening de eerst aangewezen actie. In geval van criminaliteit uit winstbejag past maar één
reactie: aangifte doen. Subsidiesystemen moeten veranderen. In plaats van inkomenssteun moeten landbouwsubsidies worden ingezet voor omschakeling en voor aflossen van schulden van
agrariërs die geen toekomst hebben.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
In de intensieve veehouderij zullen de gezinsbedrijven verdwijnen. Omschakeling naar andere
verdienmodellen biedt kansen evenals de export van deskundigheid en van technische innovaties.
Over 15 jaar is in het buitengebied de intensieve veehouderij teruggedrongen en exploiteren jonge
ondernemers natuurvriendelijke bedrijven. De stankoverlast is fors verminderd en de natuur herstelt zich. De mensen die er wonen zijn gelukkiger.
Hebt u een advies voor Stopdestank?
Bij Stopdestank is veel meer verantwoordelijkheidsbesef aanwezig dan anderen
vermoeden. De boodschap is veel genuanceerder dan het beeld dat bij velen bestaat. Zoek naar mogelijkheden om het hele verhaal te vertellen.
www.pvdadeurne.nl
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Lijsttrekker Burgerpartij Transparant Deurne
Frank van Tilburg

U wilt dat Deurne in 2035 klimaatneutraal is. Hoe wilt u de hogere bestuurscolleges beïnvloeden?
Wij willen onze doelen bereiken door de burgers bewust te maken van wat klimaat neutraal betekent. We leggen accenten op duurzaamheid. Daarbij horen thema’s als goed omgaan met elkaar,
hergebruik, second life, energiezuinig en verantwoord autogebruik. We zoeken verbinding met
groepen in de samenleving die dit nastreven. Het is een proces; we zijn voorzichtig gestart en
werken aan een compleet beeld.
- Kleven er gezondheidsrisico’s aan de intensieve veehouderij in Deurne?
Transparant Deurne erkent dat er gevaren kleven aan de intensieve veehouderij. Hoe meer dieren
bij elkaar, hoe groter het risico op overdraagbare ziekten (zoönose). Daarnaast is het varken een
mengvat van ziektekiemen. De enige manier om de risico’s te verkleinen is door het houden van
minder dieren en het vergroten van de afstand tussen de bedrijven. Daarnaast blijft hygiëne op
bedrijfsniveau belangrijk. Transparant Deurne is ambassadeur voor schone lucht, schone grond
en schoon water. Overlijden als gevolg van ongezonde lucht is niet acceptabel. In Deurne zijn te
veel vervuilingsrechten uitgegeven. Gezondheid staat altijd voorop; ook als er economische belangen in het geding zijn.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de Deurnenaren
last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
Wij vinden dat de geurnormen naar beneden moeten worden bijgesteld. De resultaten van de Tipenquête in het Weekblad geven een vertekend beeld. De juiste conclusie is dat 2/3 van de inwoners last heeft van stank en 1/3 niet.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel regels moeten
houden.
Er zijn niet te veel regels, maar de bedrijfsvoering wordt sowieso complexer. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor agrariërs. De dagen van de intensieve veehouderij in Nederland zijn sowieso geteld. Men heeft te lang gewacht met het omgooien van het roer. Betreffende agrariërs
zijn wel op de hoogte van de regels maar ze nemen het risico. Als je de regels niet kunt opvolgen
of ze niet begrijpt, dan moet je in die sector niet ondernemen.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
Er is in de intensieve veehouderij geen perspectief voor gezinsbedrijven. Er staat voor 17 miljard
aan schulden uit bij de banken. Die kan niet meer afgelost worden. Transparant Deurne wil alle
elementen van de agrarische sector in beeld brengen en zal de komende jaren accenten leggen
op schulden, productie en ontwikkelingen. Er zullen minder intensieve veehouderijbedrijven zijn
in een speciaal aangewezen gebied. In de overige gebieden worden veehouderijen gesaneerd,
ontstaat kleinschalige bedrijvigheid en zijn ook andere functies toegestaan. De komende jaren
wachten ons grote uitdagingen: de bodem en het grondwater zijn vervuild, asbest moet worden
gesaneerd en leegstaande stallen gesloopt. Er moet worden onderzocht of hiervoor landbouwsubsidies kunnen worden ingezet.
Hebt u een advies voor Stopdestank?
Onderhoud meer contacten met politici. Dit soort interviews zijn hiervan een goed
voorbeeld.
www.transparantdeurne.nl
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Lijsttrekker ProgressiefAkkoord/GroenLinks
Carly Arts

ProgressiefAkkoord/GroenLinks wil afbouw van de intensieve veehouderij en inkrimping van de
veestapel. Wetenschappelijk is niet onomstotelijk bewezen dat intensieve veehouderij schadelijk
is voor de volksgezondheid.
Iedereen weet dat er een probleem is met de intensieve veehouderij en iedereen vindt dat het
anders moet. Wij kiezen er voor om de problemen bij de oorsprong aan te pakken. Dat betekent
veel minder dieren houden. Als veel dieren dicht op elkaar gehouden worden bestaat het risico
van een uitbraak van een infectieziekte, een zoönose. Dit geldt zeker voor de keuze die de gemeenteraad nu gemaakt heeft om veehouderijen te concentreren in het primag. Het niet de vraag
óf maar wanneer er een nieuwe uitbraak komt. Er is maar één manier om dit risico te verkleinen:
minder dieren houden. Vanwege de gezondheidsrisico’s wil PA/GL sowieso geen grootschalige intensieve veehouderij. Gezondheid heeft altijd prioriteit; ook als daardoor economische belangen
in het geding komen. Boeren die gedwongen zijn te stoppen, willen we ondersteunen.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de Deurnenaren
last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
De geurnormen moeten naar beneden worden aangepast. We hopen dat het binnenkort mogelijk
wordt iets te doen aan bestaande rechten. De huidige geurwetgeving is geen stimulans om de
uitstoot snel te verminderen.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel regels moeten
houden.
Fraude kan niet en frauderen mag niet. Er is veel te veel mest; dat werkt frauderen in de hand.
Als we spreken over fraude, hebben we het ook over georganiseerde fraude waarbij veel partijen
betrokken zijn en waarbij het doel louter financieel gewin is. Er ligt teveel macht bij partijen als
ZLTO en de banken. Er moet onderzocht worden welke regels er zijn en of ze uitvoerbaar zijn.
Regels zijn bedoeld om te reguleren.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
Nederland produceert voor de wereldmarkt. Gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij in Nederland kunnen de concurrentie op de wereldmarkt onmogelijk aan en zullen dus verdwijnen.
Daarom is het noodzakelijk dat agrariërs onderscheidend worden, zowel in bedrijfsvoering als in
producten. De huidige landbouwsubsidies houden een sector op de been die geen perspectief heeft
of ze verrijken kapitaalkrachtige ondernemingen die geen subsidie nodig hebben. Het geld kan
beter worden ingezet voor transitie naar onderscheidende bedrijven en voor het ondersteunen
van agrariërs voor wie faillissement dreigt. Over 15 jaar biedt het Deurnese buitengebied een heel
andere aanblik. PA/GL stuurt aan op een prachtig Peelgebied waarvan we kunnen genieten en wat
beperkt toegankelijk is. Een buitengebied met natuur inclusieve bedrijven en een mooie toeristische sector. Een buitengebied waar de seizoenen weer te beleven zijn, waar het lekker ruikt en
waar weer vlinders vliegen. Een buitengebied met koeien in de wei en varkens in de modder.
Hebt u een advies voor Stopdestank
Doorgaan, niet stoppen. Mensen beginnen in te zien dat de doelen waarnaar gestreefd wordt, haalbaar zijn. Ze beginnen te luisteren; de toon van
het debat verandert.
www.progressiefakkoord-groenlinks.nl
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Lijsttrekker CDA
Leo Cuijpers

CDA wil problemen met de leefomgeving aanpakken en werken aan haalbare oplossingen. Op
welke problemen doelt u en welke oplossingen zijn haalbaar?
We willen de problematiek in het buitengebied aanpakken door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat
agrariërs die stoppen, in de boerderij kunnen blijven wonen terwijl er toch sprake is van een goed
leefklimaat. CDA is een middenpartij en heeft een hekel aan polarisatie en wil samenwerken. Er
is nog geen draaiboek voor werken aan haalbare oplossingen. Eerst is onderzoek nodig naar oplossingen die breed gedragen worden.
Kleven er gezondheidsrisico’s aan de intensieve veehouderij in Deurne?
Ja. Het CDA maakt zich zorgen. We willen maatregelen nemen om risico’s te beperken. Gezondheid
staat bij ons op één; dat hoort bij het gedachtegoed van het CDA. Als economische belangen
strijdig zijn met belangen van volksgezondheid willen we goed onderzoeken wat er aan de hand
is. We willen de gezondheid stap voor stap verbeteren. Neem bijvoorbeeld de Q-koorts. CDA zegt
niet: het risico is te groot, dus weg met die geiten. We willen er voor zorgen dat het risico minder
wordt. De balans moet in evenwicht zijn.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de Deurnenaren
last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
De geurnormen op nul zetten, lost niets op. De maximale norm loslaten evenmin. Wij willen investeren in maatregelen die stapsgewijs leiden tot vermindering van stank. We zijn tegen het
stapelen van maatregelen. De overheid moet betrouwbaar zijn en een consequent beleid voeren.
CDA wil ruimte bieden aan brede ontwikkelingen. Het is nog niet duidelijk wat er concreet mogelijk
is. De huidige coalitie nam allerlei conflicterende maatregelen. Het CDA gelooft in de kracht van
samenwerken, ook als coalitiepartij.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel regels moeten
houden.
Frauderen moet aangepakt worden. Wel dient zorgvuldig te worden beoordeeld of er echt sprake
is van fraude. Regels moeten worden bestudeerd om te zien of ze strijdig zijn met elkaar. Regels
zijn er om te reguleren en niet om te straffen. Landelijke regels zijn de basis. CDA wil geen extra
gemeentelijke regels. Acties en de maatregelen die de laatste tijd naar aanleiding van incidenten
zijn genomen, waren volgens ons vaak overdreven.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
Drs. Veerman zegt van niet en als we zo doorgaan, dan krijgt hij gelijk. De Nederlandse economie
drijft op een krachtig midden- en kleinbedrijf (MKB). Ook voor de agrarische sector bestaat er
perspectief door zo te ondernemen. De overheid moet de voorwaarden scheppen. Om los van de
wereldhandel te opereren is Nederland te klein. De agrarische sector moet streven naar een aantal
grote bedrijven die produceren voor de wereldmarkt en een MKB dat zich richt op de nationale
markt. In 2030 hebben we dan een buitengebied dat levendig is. Bedrijven zijn milieutechnisch in
orde, er zijn meer gereguleerde recreatiemogelijkheden en alles ziet er netjes uit. Landbouwsubsidie inzetten voor de transitie en voor hulp aan agrariërs die willen stoppen kan een mogelijkheid
zijn. Maar het is een feit dat velen vastzitten in het bestaande stramien van subsidiëring.
Hebt u een advies voor Stopdestank?
De manier waarop Stopdestank naar buiten treedt, wordt door velen ervaren als
‘tegen de boeren’. Ga na wat de beleving van anderen is over jullie rol en zorg dat
je met andere partijen (agrariërs en bestuurders) aan tafel komt. Zoek naar echte
oplossingen en breng niet alleen negatieve aspecten naar voren.
www.cda.nl/noord-brabant/deurne
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Fractievoorzitter VVD
Jeroen van Lierop

De VVD zegt dat ze een hekel heeft aan de polarisatie die er in Deurne plaats vindt in de discussie
over het buitengebied. Kunt u daar voorbeelden van geven?
In een raadsvergadering diende ProgressiefAkkoord / GroenLinks een motie in naar aanleiding van
uitspraken van de burgemeester. De partij deed dit vanwege het gebruik van het woord ‘hype’.
De echte boodschap, de oproep om samen te werken, werd genegeerd. Ook tussen boeren en
Stopdestank is sprake van polarisatie. We streven naar samenwerking van alle partijen. Laten we
van Deurne het voorbeeld maken van de manier waarop boeren een toekomst geboden wordt
waar we allemaal trots op zijn.
Kleven er gezondheidsrisico’s aan de intensieve veehouderij in Deurne?
De gezondheidsraad stelt dat luchtvervuiling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Luchtvervuiling komt van intensieve veehouderij maar ook van verkeer en industrie en van bronnen in het
buitenland. Zolang we geen breder zicht hebben op de problematiek, komt de oplossing niet dichterbij. Boeren moeten maatregelen treffen maar de politiek gaat niet over aantallen dieren. In
dichtbevolkte gebieden bestaat het risico op uitbreken van infectieziekten. We moeten goed opletten. Maar zonder duidelijk wetenschappelijk bewijs, kan de politiek niet sturen op dierenaantallen. Volksgezondheid gaat vóór het economisch belang, maar we moeten wel elke situatie altijd
goed beoordelen.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de Deurnenaren
last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
Absoluut niet. Verlaging heeft op korte termijn geen enkel effect; de lagere norm geldt alleen voor
nieuwe aanvragen. De VVD wil in overleg met alle bedrijven die nog niet aan de huidige normen
voldoen, bekijken hoe ze aan die norm gebracht kunnen worden. Dit is veel effectiever dan het
generiek verlagen van de norm. Bovendien: door de geurnormen te verlagen, worden de verschillen met de bestaande situatie bij bedrijven alleen maar groter en dus moeilijker te overbruggen.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel regels moeten
houden.
Te veel regels werkt fraude in de hand, daar zijn we het mee eens. De administratie die boeren
moeten bijhouden is uitgebreid en ingewikkeld. Minder regels maken dat eenvoudiger. De meeste
boeren zijn van goede wil. Er moet verschil worden gemaakt tussen vergissingen / slordigheden
en frauduleuze zaken. Echte fraude moet streng worden aangepakt en bestraft. De gemeente mag
alleen omgevingsvergunningen controleren. Het zou goed zijn als ze meer mogelijkheden zou
krijgen om op te treden.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
Moeilijk te zeggen. Er gaat veel veranderen: in 2022 moet de sector voldoen aan strengere milieuregels en voor 2024 aan de besluiten betreffende asbestsanering. Veel IV-bedrijven zullen het
niet redden. Andere zullen overgaan op andere bedrijfsvoering. Over 15 jaar hebben we in Deurne
een mooi buitengebied met veel activiteiten; met zorgwoningen, recreatie, agrarische bedrijvigheid en natuur. Het algemene beeld is dan: minder stallen, meer beweging en meer natuur.
Hebt u een advies voor Stopdestank
Goed dat mensen energie steken in belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals
deze. Complimenten. Maar voer discussies wel fair en op basis van feiten. Rapporten
die Stopdestank aanhaalt, geven een erg eenzijdig beeld van de materie. Ook de
manier van vragen stellen is suggestief. Dat leidt tot verharding van de discussie. In
essentie willen we bijna allemaal hetzelfde. Advies: ga door met de discussie maar
voer hem fair. Dan komen oplossingen van onderop en ontstaat breed draagvlak.
www.vvd-deurne.nl
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Lijsttrekker DeurneNU!
Helm Verhees

Wat is uw boodschap aan niet-agrariërs die in het buitengebied wonen?
We willen niet alleen agrarische bedrijven in het buitengebied maar ook nieuwe ideeën de
kans geven. Er komen grote veranderingen aan. In 2022 moeten veehouderijen voldoen
aan strengere milieuregels. Sommige agrariërs stoppen bij gebrek aan een opvolger. Ook
de komende asbestsanering heeft grote impact.
U gebruikt de term ‘duurzaam’ alleen in relatie tot energie-opwekking. Heeft DeurneNu
meer duurzame plannen voor het buitengebied?
Duurzaam ondernemen betekent betere en zuinigere stallen, slimmer vervoer en
deelverkeer. Duurzaam bouwen vraagt extra investeringen. Wij pleiten voor een
financiering waarbij er een relatie bestaat tussen maandlasten en hypotheek. We willen
geen windmolens in Deurne. We promoten zonnepanelen op daken en staan welwillend
tegenover agrariërs met plannen voor velden met zonnepanelen.
Kleven er gezondheidsrisico’s aan de intensieve veehouderij in Deurne?
De agrarische sector staat bij ons hoog in het vaandel. Moderne stallen geven minder
uitstoot en grote bedrijven verminderen de kans op het uitbreken van ziektes. Niet het
terugbrengen van het aantal dieren vermindert de gezondheidsrisico’s maar het inzetten
van de beste technieken en het maximaal benutten van innovatie. Dat zorgt voor verdere
beperking van uitstoot. Gezondheidsrisico’s moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten meetellen in de besluitvorming. De
vraag of gezondheid altijd zwaarder weegt dan economische belangen is moeilijk te
beantwoorden. Bij grote uitbraken staat het belang van de volksgezondheid voorop. Bij de
Q-koortsuitbraak van een aantal jaren geleden ging dit erg fout.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de
Deurnenaren last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
Nee. In het buitengebied gaat veel veranderen. Die ontwikkelingen hebben gevolgen voor
de hoeveelheid geur die wordt uitgestoten. De normen nu aanpassen heeft weinig zin; we
moeten de geurbelasting op een later tijdstip evalueren.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige
agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel
regels moeten houden.
Fraudeurs moeten worden aangepakt maar iemand is pas schuldig als hij veroordeeld is.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen fraude en kleine overtredingen. Dubbele
regels moeten worden afgeschaft. Het is niet nodig om het aantal controles uit te breiden
maar wij willen bredere controles, uitgevoerd door één instantie. Europese regels worden
niet in alle landen op dezelfde manier toegepast en in Nederland verschillen sommige
regels per provincie. Voor DeurneNU is de bedrijfsvoering belangrijk. Als ook andere
uitstoot (bv het uitrijden van mest) in de geurnormen meegerekend wordt, dan moeten
ook andere stankbronnen meetellen, zoals bijvoorbeeld oude dieselauto’s.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
Misschien niet. Een aantal gezinsbedrijven gooit de handdoek in de ring vanwege het
ontbreken van een opvolger. Grotere bedrijven zijn efficiënter. Verhees weet niet of het
een goed plan is om landbouwsubsidies in te zetten voor sanering. Mogelijk is het voor een
aantal ondernemers een oplossing. Ook subsidie voor omschakeling kan helpen.
Hebt u een advies voor Stopdestank?
Zoek samenwerking met de agrarische sector en ga in overleg. Met elkaar
levert meer op dan tegenover elkaar. Hoe denkt Stopdestank de kloof
met de agrariërs te overbruggen’?
www.deurnenu.nl
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Lijsttrekker DOE!
Marinus Biemans

U pleit voor een duurzaam buitengebied. Wat verstaat u daar onder?
We streven naar een buitengebied waar sprake is van gezonde bedrijfsvoering en dat gezond is
voor mens, dier en milieu. Duurzaam betekent dat we de aarde op een nette manier overdragen
aan het nageslacht. Wij streven naar een buitengebied waarvan een deel is ingericht voor agrarische bedrijvigheid, het primag, en de rest breder gebruikt wordt voor natuur-inclusieve landbouw
en andere functies zoals wonen, zorg, kleine ambachtelijke bedrijvigheid. Wij pleiten voor een transitie die leidt tot een gemeente waarin het goed wonen en werken is. We roepen iedereen op,
agrariërs en niet agrariërs, om rekening te houden met elkaar. De gemeente heeft nauwelijks
invloed op het aantal dieren; als aanvragen voor veehouderijen voldoen aan de bestaande wetgeving moet de gemeente de omgevingsvergunning verlenen. Instrumenten waarmee de gemeente kan sturen zijn bestemmingsplannen en de geurverordening.
Kleven er gezondheidsrisico’s aan de intensieve veehouderij in Deurne?
Het VGO en de gezondheidsraad tonen aan dat er risico’s zijn. We beamen de stelling van deskundigen dat veel dieren dicht op elkaar een hoge infectiedruk geeft. We gaan uit van deze bevindingen maar er is ook meer onderzoek nodig. We streven ernaar om risico’s zoveel mogelijk te
beperken. Daarom kiezen we voor een primag; een ruim opgezet gebied waarin uitsluitend agrarische bedrijven staan, dat ver weg ligt van de kernen en met voldoende afstand tussen de bedrijven. Decennia lang was schaalvergroting vanzelfsprekend. Nu moeten we de situatie gaan
beheersen. Provinciale Staten heeft besloten om door middel van staldering de groei van het
aantal dieren in overbelaste gebieden te stoppen. We zijn het daar mee eens, maar het moet wel
verantwoord gebeuren. Volksgezondheid staat bij ons op één. Om dat te realiseren, spelen ook
economische factoren een rol.
Volgens een opiniepeiling van het Weekblad voor Deurne heeft twee derde van de Deurnenaren
last van stank. Moeten de geurnormen worden aangepast?
Het is duidelijk dat er in Deurne sprake is van geuroverlast. De geurnormen zijn afgelopen jaar
opnieuw vastgesteld. Dat proces is niet prettig verlopen. Nu moeten we de voortgang goed monitoren op de effecten: op afname van geuroverlast. Ook willen we de geurverordening evalueren.
Er zijn de laatste tijd in de veehouderij veel fraudezaken aan het licht gekomen. Sommige agrariërs beweren dat fraude in de hand gewerkt wordt omdat ze zich aan veel te veel regels moeten
houden.
Fraudeurs moeten aangepakt worden. Dat staat buiten kijf. Het is wel zo dat de oplossing van
problemen vaak gezocht wordt in het stellen van meer regels. Door regel op regel te stapelen zijn
zaken heel complex geworden. Bovendien spreken de verschillende overheden niet dezelfde taal.
Wij pleiten voor meer samenwerking tussen controlerende instanties en voor heldere kaders. Wereldwijd gezien is er geen mestoverschot. Wij pleiten voor het sluiten van kringlopen op noordwest
Europese schaal.
Zijn er over 15 jaar in Nederland nog gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij?
Misschien niet. Maar gezinsbedrijven moeten behouden blijven. Agrariërs moeten keuzes maken;
stil zitten is geen optie. Ze kunnen hun bedrijfsvoering verbreden. De sector kan ook toegevoegde
waarden benutten door bijvoorbeeld te onderhandelen met supermarkten en mest te verwaarden.
Doel is een gezond bedrijf in een gezonde omgeving.
Hebt u een advies voor Stopdestank?
Stopdestank voert discussies en legt knopen. Advies: ga in gesprek met agrarische
organisaties en bestuurders en zoek samen naar oplossingen. Steek je energie in het
gezamenlijk aanpakken van de opgaven die er liggen.
www.deurnedoe.nl
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Stop de derogatie
Waar gaat het over?
Binnenkort besluit de Europese Commissie of Nederland de komende vier jaar opnieuw een ontheffing krijgt om meer mest te
produceren dan andere Europese landen. Nederland heeft een uitzonderingspositie in de EU en mag daardoor ongeveer 50 procent
meer mest uitrijden dan andere landen. Deze ontheffing wordt ‘derogatie’ genoemd. Die heeft in Nederland geleid tot een explosieve
groei van de vee-industrie. ‘Dier en Recht Amsterdam’ wil Brussel laten weten dat we schoon
genoeg hebben van het soepele mestbeleid en start een campagne en een petitie.
Onderteken deze petitie en verspreid hem zo breed mogelijk.
https://www.dierenrecht.nl/derogatie

Samenvatting adviezen politieke partijen aan Stopdestank
DOE!
Stopdestank voert discussies en legt knopen. Ga in gesprek met agrarische organisaties en bestuurders en zoek samen naar oplossingen. Steek je energie in het gezamenlijk aanpakken van
de opgaven die er liggen.
DeurneNU
Zoek samenwerking met de agrarische sector en ga in overleg. Met elkaar levert meer op dan
tegenover elkaar. Hoe denkt Stopdestank de kloof met de agrariërs te overbruggen’?
VVD
Goed dat mensen energie steken in belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals deze. Complimenten. Maar voer discussies wel fair en op basis van feiten. Rapporten die Stopdestank aanhaalt, geven een erg eenzijdig beeld van de materie. Ook de manier van vragen stellen is suggestief. Dat leidt tot verharding van de discussie. In essentie willen we bijna allemaal hetzelfde. Advies: ga door met de discussie maar voer hem fair. Dan komen oplossingen van onderop en ontstaat breed draagvlak.
CDA
De manier waarop Stopdestank naar buiten treedt, wordt door velen ervaren als ‘tegen de boeren’.
Ga na wat de beleving van anderen is over jullie rol en zorg dat je met andere partijen (agrariërs
en bestuurders) aan tafel komt. Zoek naar echte oplossingen en breng niet alleen negatieve aspecten naar voren.
ProgressiefAkkoord/GroenLinks
Doorgaan, niet stoppen. Mensen beginnen in te zien dat de doelen waarnaar gestreefd wordt,
haalbaar zijn. Ze beginnen te luisteren; de toon van het debat verandert.
Burgerpartij Transparant Deurne
Onderhoud meer contacten met politici. Dit soort interviews zijn hiervan een goed voorbeeld.
PvdA
Bij Stopdestank is veel meer verantwoordelijkheidsbesef aanwezig dan anderen vermoeden. De
boodschap is veel genuanceerder dan het beeld dat bij velen bestaat. Zoek naar mogelijkheden
om het hele verhaal te vertellen.

Volgende ledenbrief
Binnenkort komt ledenbrief 72 uit. Daarin het programma van het landbouwdebat en
uitgebreide informatie over de ledenvergadering op 10 april a.s.
Meld je aan als lid van Stopdestank via:
stopdestank@gmail.com of ww.stopdestank.nl
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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