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In Deurne 41 bedrijven met combi-wasser

Stanknormen met 300% overschreden
Uit onderzoek van de universiteit van
Wageningen blijkt dat z.g. combiwassers geen 85% maar hooguit
40% stank uit de lucht halen. Dat
betekent dat die bedrijven bijna
300% meer stank uitstoten dan in de
vergunning staat. Het stinkt dus veel
erger dan de berekeningen aangeven. (Maar dat wisten we al lang.)
Staatsecretaris Stientje van Veldhoven (D66) kondigde maatregelen
aan.
Maar
de
regeringspartijen
(VVD-CDA-D66-CU) en de boerenorganisaties liggen dwars.
Sandra de Haan
Verzet tegen maatregelen
De staatssecretaris had plannen om naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek onder andere
de ‘Geurregeling Veehouderijen’ aan te passen. Maar een debat daarover in de 2 e Kamer werd door
VVD – CDA- D66 – CU geblokkeerd. Boerenorganisaties, adviesbureaus en fabrikanten van luchtwassers protesteren gezamenlijk tegen de plannen van de staatssecretaris. Zij eisen nieuw onderzoek en
vooraf overleg met het ministerie.

Burgergroepen bundelen krachten
37 Burgergroepen uit Brabant, Limburg, Drenthe en Overijssel
schreven samen de regering een brief. Ze willen dat de geurnormen
per direct worden aangepast, dat de uitstoot snel wordt herberekend
en dat de overheid er voor zorgt dat bewoners geen juridische procedures hoeven te starten om van onrechtmatige stankhinder verlost
te worden. De groepen willen ook dat mensen in de buurt van bedrijven met een combi-wasser actief worden geïnformeerd. Ook
Stopdestank ondertekende de brief. Voor meer informatie:
www.max5odeur.nl
Deurnese bedrijven
In Deurne staan 41 bedrijven met een combi-luchtwasser. De adressen zijn openbaar en staan op Web-BVB*. Als u wilt weten of er ook
bedrijven in uw buurt op staan, zoek dan op Web-BVB Brabant of
stuur Stopdestank een berichtje. We hebben een lijstje. stopdestank@gmail.com
*Wat is Web-BVB?
Web-BVB is een Web-applicatie gevuld met het Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB). Het bestand wordt online door de gemeenten geactualiseerd en aangevuld wanneer veehouderijbedrijven in de betreffende gemeente een nieuwe vergunning of
melding hebben gekregen. Web-BVB is een openbare applicatie; iedereen kan de gegevens in het bestand raadplegen. In het
Web-BVB zijn de aard en de ligging van alle veehouderijbedrijven (inclusief het type luchtwasser) opgenomen. Op dit moment
hebben 4 provincies een BVB-bestand: Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel.
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Samenwerking met andere Brabantse groepen steeds belangrijker

Stopdestank en het Brabants Burgerplatform Minder Beesten
Steeds vaker komt provinciale en nationale politiek in beeld als het gaat over het oplossen
van problemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt. Ook in Deurne. Stopdestank wil
dat wetten worden veranderd. Daarvoor moeten we volksvertegenwoordigers aanspreken in
Den Bosch en Den Haag. Dan is samenwerken met andere burgergroepen heel belangrijk.
Deurne
Ons werk in Deurne verandert niet. We blijven onze raadsleden aanspreken op stanknormen en ruimtelijke ordening en we blijven de inwoners van Deurne informeren en ondersteunen. Maar steeds vaker
zijn problemen niet door het gemeentebestuur op te lossen. Dan is actie nodig richting Den Bosch, Den
Haag en soms richting Brussel. In het belang van de inwoners van Deurne!
Netwerk Brabants Burgerplatform Minder Beesten
www.minder-beesten.nl
Een aantal jaren geleden werd op initiatief van de Milieuvereniging Land van Cuijk
het ‘Brabants Burgerplatform Minder Beesten’ opgericht. Stopdestank was er vanaf
het begin bij. Op dit moment telt dit netwerk ruim 20 groepen. Ze informeren en
ondersteunen elkaar en spreken samen het provinciebestuur aan. Het burgerplatform heeft een website en een facebook- en twitteraccount en het groeit nog
steeds. Ook bezorgde artsen en provinciale en landelijke milieugroepen bezoeken
de vergaderingen. In Limburg en Gelderland zijn ook netwerken ontstaan.
Stichting Brabants Burgerplatform
Activiteiten organiseren en deelnemen aan overleggen kost geld. De
provincie doet geregeld een beroep op mensen uit het netwerk. Maar
al het werk moet gebeuren door vrijwilligers; het netwerk heeft geen
budget. Voor elke bijeenkomst of actie moeten ze eerst ‘met de pet
rond’. Dat kost meer tijd en energie dan het organiseren van activiteiten. Onlangs besloot de provincie dat het netwerk een begroting mag indienen voor projecten. Voorwaarden voor financiele ondersteuning zijn onder andere dat de provincie de ingediende
projecten goedkeurt en dat er een rechtspersoon wordt opgericht.
Binnenkort gaan vertegenwoordigers van enkele groepen naar de
notaris en daarna is de ‘Stichting Brabants Burgerplatform’ een feit. Het bestuur zal bestaan uit ongeveer tien mensen. Vereniging Stopdestank Deurne levert de secretaris. Het netwerk ‘Brabants Burgerplatform Minder Beesten’ blijft bestaan. De werkwijze verandert niet.
De toekomst van ons buitengebied staat op het spel

Praat mee over de nieuwe omgevingswet
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. Elke gemeente moet een visie opstellen over gebruik,
beheer, bescherming en behoud van hun buitengebied.
Burgerparticipatie verplicht
De gemeente is verplicht om bij het opstellen van die visie burgers
te betrekken. We vragen het gemeentebestuur om ALLE BURGERS
goed te informeren en IEDEREEN de kans te geven om mee te
praten. Stel u op de hoogte van de manier waarop onze gemeente
de inspraak regelt. En doe mee!

Burgerparticipatie verplicht
We vragen het gemeentebestuur om ALLE INWONERS goed te informeren
en IEDEREEN de kans te geven om mee te praten.

Zienswijze Brabants Burgerplatform Minder Beesten op concept Omgevingsvisie provincie Brabant zie:
http://wqd.nl/CcLr
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De overheid let niet goed op

Veel varkens- en kippenboeren houden (veel) te veel dieren
227 Kippen- en varkensboeren zijn de afgelopen drie jaar betrapt omdat ze te veel dieren
hielden. In 164 gevallen was de overtreding zo ernstig dat proces-verbaal werd opgemaakt.
Er zijn in totaal ongeveer zevenduizend varkens- en pluimveebedrijven in Nederland. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is zwaar onderbezet en kan elk jaar maar
zo’n drie procent inspecteren. In totaal bezochten inspecteurs de afgelopen drie jaar 539
bedrijven; 42% daarvan hielden te veel dieren.

Foto: De Groene Amsterdammer

Forse overschrijdingen
Vanwege verwachte sterfte mogen veehouders vijftien procent meer dieren hebben dan in hun vergunning staat. Als er dus proces-verbaal wordt opgemaakt gaat het om forse overschrijdingen. Het Openbaar Ministerie bracht afgelopen drie jaar honderd zaken voor de rechter. Dat leidde tot boetes van
enkele duizenden euro’s tot vele tienduizenden euro’s, tot taakstraffen en ook tot beperkte gevangenisstraffen. Ook heeft Nederland veel meer grote industriële varkens- en kippenbedrijven dan we jarenlang aan Europa doorgaven. Het zijn er geen 49 maar 110. Illegale dieren betekent ook illegale uitstoot van stank en fijn stof, illegale mest en een nog grotere bedreiging van volksgezondheid, lee fbaarheid en milieu.

Foto: De Groene Amsterdammer

De zoveelste affaire!
De ‘fipronilaffaire’, de mestfraude, de kalverfraude, de bermfraude, de affaire met de luchtwassers en
nu de fraude met dieraantallen. Allemaal binnen één jaar. Vorige maand ging onze minister van Landbouw naar Brussel en vroeg om verlenging van de z.g. ‘derogatie’; toestemming voor Nederlandse
boeren om méér mest te produceren dan andere Europese boeren. Ze vroeg een verlenging met vier
jaar en kreeg twee jaar als ze beloofde voortaan onmiddellijk op te treden tegen fraude. De fraude met
aantallen kippen- en varkens is de testcase.
Bron: De Groene Amsterdammer

https://www.groene.nl/artikel/kip-ik-heb-je-niet
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De stal van de toekomst………
is een BOERDERIJ!

Afbeelding: Frank v.d. Dungen

Word lid van Stopdestank
Stopdestank ………
samen in uw eigen belang
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
We krijgen geen subsidie.
Donaties zijn van harte welkom.
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