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Ledenvergadering in teken van omgevingswet

Waar gaat het heen met ons buitengebied?
Op 1 januari 2021 wordt de NIEUWE OMGEVINGSWET van kracht. De wet komt in de plaats
van 26 bestaande wetten waaronder: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet
ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer. Sommige gemeenten experimenteren al met de nieuwe wet.
Burgerparticipatie verplicht
Onze ledenvergadering van 10 april jl. stond in het teken van de
Nieuwe Omgevingswet. Frank v.d. Dungen van de Bernhezer Buitenwacht legde uit wat de wet inhoudt. Gemeente en provincie krijgen
een dikke vinger in de pap. Maar ze zijn verplicht om burgers te betrekken bij het opstellen van een visie en het uitwerken daarvan.
Frank van den Dungen adviseerde kritische burgers en organisaties
zichzelf te melden bij het gemeentebestuur. ‘Praten aan de voorkant
is effectiever dan procederen aan de achterkant’, aldus Frank. Voor
de PowerPoint van Frank, klik hier https://bit.ly/2HQ8ENa

Frank van den Dungen

Geen raadsleden aanwezig
We nodigden de gemeenteraad en B&W uit om de presentatie van de omgevingswet bij
te wonen en met leden van Stopdestank in gesprek te gaan. Helaas….. alle raadsleden en
wethouders lieten het afweten
Kritische burgers opgelet!
De toekomst van ons buitengebied staat op het spel! Het opstellen van een gemeentelijke visie gaat over
gebruik, beheer, bescherming en behoud. Uiteraard schuiven leden van agrarische organisaties, van het
waterschap en van ondernemersverenigingen graag bij dit overleg aan. Het is van groot belang dat ook
kritische burgers aan tafel zitten.

De gemeente is verplicht om burgers te betrekken
bij het opstellen van een visie voor het buitengebied.
Het is van groot belang dat ook kritische burgers meepraten.
We houden u op de hoogte.

Eén op de vier boerderijen in Brabant staat in 2030 leeg.
Bron: Anterra
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Stanknormen met bijna 300% overschreden

Luchtwassers leveren half werk

In de veehouderij rijgen de schandalen zich aaneen: mestfraude, fipronil, kalverfraude, bermfraude en dan nu de luchtwassers. Die stoten in de praktijk veel meer stank uit dan tot nu toe
werd aangenomen. Het betreft de z.g. combi-wassers. Zo’n 45% van alle luchtwassers op
stallen zijn combi-wassers. In werkelijkheid stoten deze stallen bijna 300% meer stank uit
dan waar in de vergunning van wordt uitgegaan.
In de zomer van 2017 gaf de regering de universiteit van Wageningen
opdracht om het rendement van luchtwassers te onderzoeken. Uit het
onderzoek blijkt dat z.g. combi-wassers geen 85% maar hooguit 40%
stank uit de lucht halen. https://bit.ly/2GX8ZAo De onderzoeksresultaten
werden door de overheid ‘onder de pet gehouden’ tot ná de gemeenteraadsverkiezingen.
Hoe zit het in Deurne?
In Deurne staan 41 veebedrijven met combi-wassers*. In deze stallen
worden nu 125.820 varkens gehouden. Uitgaande van de echte uitstoot
zouden dat er 33.317 mogen zijn. Dat betekent een overschrijding van
de uitstoot met 279%. Met andere woorden: als je uitgaat van de werkelijke stankoverlast zitten er in deze stallen 92.503 varkens te veel.

Brabant
Uitgaande van de werkelijke uitstoot is er in Brabant sprake van een overschrijding van de stanknormen
met 294%. Dat betekent dat er in stallen met combi-wassers ruim 1,7 miljoen (1.763.124) dieren teveel
gehouden worden.
Debat in de 2e kamer geblokkeerd
Op 4 april jl. zou er in de Tweede Kamer een debat plaats vinden over de slecht werkende luchtwassers.
Maar helaas: CDA, VVD, D66 en ChristenUnie blokkeerden dit. En de staatssecretaris…..die neemt
geen maatregelen maar stelt een commissie in om te bezien of nader onderzoek nodig is.
* Bron Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven).
Adressen van veehouderijen met combi-wassers zijn openbaar en bekend bij Stopdestank.

Conclusie
Een overheid die niet ingrijpt bij een overschrijding van bijna 300% van de normen,
is niet meer serieus te noemen.
Als daardoor de gezondheid wordt aangetast,
kan dat de overheid zwaar worden aangerekend.
Doe mee

Word lid van Stopdestank
Meld u aan op: stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl
Jaarlijkse contributie:
individuele leden 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro.
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank

Stopdestank ………
Samen in je eigen belang!
We krijgen geen subsidie.
Donaties zijn van harte welkom.
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