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Vijfenzeventigste ledenbrief van Stopdestank
Vereniging Stopdestank Deurne werd opgericht in januari 2011. In april
van dat jaar kwam de eerste ledenbrief uit. In ruim 7 jaar verschenen er
75 ledenbrieven; gemiddeld 10 per jaar. Naast onze leden staan ook sympathisanten, politici, journalisten, agrarische organisaties en milieuorganisaties op de verzendlijst.
Werkwijze
Het was najaar 2010. Het stonk in Deurne en mensen die klaagden, vonden geen
gehoor bij de gemeente. Dat was de aanleiding voor de oprichting van Vereniging
Stopdestank Deurne. Dat deed veel stof opwaaien: reuring op het gemeentehuis
en stukken van boze agrariërs in de krant. Stopdestank is altijd heel duidelijk geweest over haar werkwijze: de vereniging informeert de inwoners, ondersteunt hen als ze daarom vragen en spreekt de volksvertegenwoordigers aan. We streven naar verandering van wetgeving en daarvoor moeten we bij de
politiek zijn. Soms bij de gemeenteraad van Deurne, soms bij Gedeputeerde Staten in ’s-Hertogenbosch
en soms in Den Haag.
Meer dan stank alleen
We zijn nu bijna 8 jaar verder. Stopdestank bestrijdt inmiddels naast stankoverlast ook andere negatieve gevolgen van
de intensieve veehouderij; ook verzet tegen gezondheidsrisico’s en vergiftiging van het milieu staan op onze actieagenda. Stopdestank is inmiddels een begrip en bekend bij
veel organisaties, politici en (landelijke) media. Daarom veranderen we onze naam niet.
Samen in je eigen belang
Niet alleen de gemeenteraad maar ook Provinciale Staten en
de Tweede Kamer bepalen de spelregels van de intensieve
veehouderij. Daarom werkt Stopdestank samen met andere
groepen uit Brabant en soms van daarbuiten. Samen trekken
we op naar Den Bosch en Den Haag. In de ledenbrieven doen
we verslag van die acties en activiteiten.
Geld en macht
Actie voeren tegen de intensieve veehouderij is niet eenvoudig. Het gaat meestal niet om argumenten;
het gaat om geld en macht. Geld hebben we niet; macht hebben we alleen als we met velen zijn en als
we samenwerken. Daarom werkt Stopdestank samen met andere groepen. We hopen dat veel mensen
zich bij ons aansluiten. Word lid. Het kost maar een tientje per jaar.

Word lid van Stopdestank
stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl
Jaarlijkse contributie: 10 euro
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank
Ook donaties zijn van harte welkom.

1

Stopdestank en de omgevingswet
In de vorig ledenbrief maakten we melding van de nieuwe omgevingswet. Een wet die super
belangrijk is; die bepaalt hoe ons buitengebied er de komende tientallen jaren uit gaat zien.
Hieronder enkele zaken die we belangrijk vinden.
Inspraak van burgers
Als voorbereiding op de wet maken de landelijke overheid, alle provincies en elke gemeente een z.g.
omgevingsvisie; een stuk waarin de uitgangspunten worden vastgelegd. Het is verplicht om burgers te
betrekken bij het opstellen daarvan. De gemeente Deurne zegt dat ze burgers meer invloed wil geven.
Politieke partijen, dit is een dot van een kans! Informeer de burgers, organiseer dialogen, en luister…
luister goed! Laat een onafhankelijk deskundige dit proces begeleiden. Laat zien dat invloed van burgers
u ernst is. Daar hebt u nog jaren plezier van!
Provinciale omgevingsvisie
De provincie Brabant heeft al een concept versie van de omgevingsvisie gemaakt. Stopdestank heeft samen met andere Brabantse burgergroeperingen daarop een zienswijze ingediend. (Zienswijze Brabants Burgerplatform: https://bit.ly/2N1C50Z ) Kern daarvan is dat de
basis op orde moet zijn; dat de lucht, het water en de bodem schoon
moeten zijn. Anders blijft het dweilen met de kraan open. We moeten
dus grote schoonmaak houden en het buitengebied zo inrichten dat
het voor ons en de generaties na ons gezond en leefbaar is.
Wie zijn gat verbrandt ….
Het schoonmaken van ons buitengebied… wie zal dat betalen? Zowel het Brabants Burgerplatform als Stopdestank hebben de provincie laten weten dat de zwarte piet niet bij
de boeren thuis hoort. Dat het compleet uit de hand is gelopen is het gevolg van politieke besluiten. De politiek heeft de boeren de ruimte gegeven. De meerderheid van de
Nederlanders heeft kennelijk jarenlang bij de verkiezingen het verkeerde hokje rood
gemaakt. En ook wie democratisch zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. Ook
Stopdestank pleit er in haar zienswijze voor om alle landbouwsubsidies vanaf nu alleen
nog te gebruiken voor het saneren van familiebedrijven die willen stoppen, voor het
ondersteunen van boeren die grondgebonden willen werken en voor het herstellen van het ecologisch
evenwicht. Geen subsidie voor technieken die bedoeld zijn om overlast te verminderen; geen cent gemeenschapsgeld naar mestverwerking of naar grote, industriële veehouderijen. De enige duurzame oplossing is MINDER DIEREN. (zienswijze SDS: https://bit.ly/2lIyc4y )
‘De veehouderij is zo goed als failliet’
Dat is de titel van een ingezonden stuk in de Volkskrant, ondertekend door 28 Nederlandse hoogleraren.
Daarin stellen ze dat de veehouderij de maatschappij veel minder opbrengt dan gedacht en alleen kan
voortbestaan omdat ze de milieurekening niet betaalt. (artikel Volkskrant: https://bit.ly/2yNiRZG )
Brabants Burgerplatform start campagne

Verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart a.s.
Verkiezingen voor Provinciale Staten spreken niet erg tot de verbeelding; de
opkomst is doorgaans laag. Toch hebben Provinciale Staten enorme invloed;
zeker ook op terreinen van ruimtelijke ordening en milieu. Daarom start het
Brabants Burgerplatform, waartoe ook Stopdestank behoort, na de zomervakantie een campagne. Om u te informeren zodat u in het stemhokje het goede
cirkeltje rood maakt.
Verkiezingsprogramma’s en publiekscampagne
In september gaan we met alle partijen die meedoen aan de verkiezingen in gesprek. We vragen hen
om zoveel mogelijk van onze doelen op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Als de programma’s
klaar zijn, informeren we op allerlei manieren de inwoners van Brabant over de plannen van de verschillende partijen. In maart sluiten we de campagne af met een groot verkiezingsdebat. We houden u via
onze ledenbrief op de hoogte.

Follow the money
https://bit.ly/2pWvGu5
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Lezers reageren
Stopdestank krijgt regelmatig post van leden en sympathisanten. Ze sturen informatie, tips,
vragen, tekeningen en commentaar. We stellen dat zeer op prijs. Deze keer een vraag van
iemand die in de Houtenhoek woont en een tekening van een sympathisant.
Vraag uit de Houtenhoek
‘Wat is er de laatste weken toch de oorzaak van dat het zo ontzettend stinkt s ‘avonds. De vieze lucht
gaat in het hele huis zitten en met het raam open slapen is niet te doen. Ik krijg er koppijn van en
word misselijk. Dat het af en toe eens gebeurt begrijp ik maar dit is voortaan elke avond te doen’.
Antwoord van Stopdestank
‘Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Mest mag worden uitgereden in de periode tussen
1 februari en 1 september. Als het veld erg nat is of bevroren, kan niet worden uitgereden. Hoeveel mest
een boer in die periode uitrijdt, hangt dus ook van het weer af. Als het veel geregend of gevroren heeft,
raken mestputten overvol en dan worden de dagen dat er wel kan worden uitgereden, optimaal benut.
Zeker als het lang licht is zoals nu. Daar komt nog bij dat ongeveer een kwart van het mestoverschot
dat wettelijk niet mag worden uitgereden, illegaal wordt gedumpt. Bovendien werken veel luchtwassers
maar half’.
Post van lezers is van harte welkom!

Jan Willems

Gemeente Deurne… neem een voorbeeld aan Uden en Boekel!
Zie: https://bit.ly/2lwLCAn

Meld stankoverlast
Stankoverlast kunt u telefonisch melden bij de MilieuKlachtenCentrale: 073 6812821
24 uur per dag bereikbaar.
Of via internet bij www.milieuklachtencentrale.nl
Overlastsituaties en verdachte situaties kunt u ook melden bij het PIT(Peelland Interventie Team) .
Anoniem 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl
Stopdestank blijft graag op de hoogte van de meldingen
www.stopdestank.nl of stopdestank@gmail.com
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Ruim driekwart van het Nederlandse vlees gaat naar het buitenland

Nederlandse consument kan de problemen niet oplossen
Als Nederlandse consumenten en supermarkten de boeren een eerlijke prijs betalen, zijn de
problemen opgelost. Dat beweren niet alleen een aantal veehouders en sommige politieke
partijen; er zijn zelfs milieuorganisaties die dat denken.
Ruim driekwart voor de export
Minder dan 25% van het vlees dat in Nederland
wordt geproduceerd, wordt ook hier geconsumeerd. Ruim 75% wordt geëxporteerd en komt terecht bij meer dan 100 miljoen mensen in ongeveer 140 landen. Daar heeft de Nederlandse consument geen invloed op. Natuurlijk draagt ook de
Nederlandse consument verantwoordelijkheid voor
de producten die hij koopt; een grote verantwoordelijkheid zelfs. Maar de Nederlandse consument
verantwoordelijk houden voor de lage prijzen op
de wereldmarkt, is onterecht.
Ketenaanpak
Gelukkig produceren steeds meer boeren kwaliteitsvlees en zuivelproducten voor de Nederlandse markt.
Ze sluiten contracten met supermarkten en krijgen een eerlijke prijs. Deze z.g. ‘ketenaanpak’ verdient
steun; niet alleen van consumenten maar vooral ook van de politiek. Het is waanzin om te denken dat
Nederland de wereld moet voeden. Het wordt tijd dat Nederland een voedselpolitiek gaat voeren in plaats
van een handelspolitiek. Het wordt tijd voor VEEL MINDER BEESTEN!

Het bestuur van Stopdestank
wenst u een fantastische zomer!
De volgende ledenbrief verschijnt in augustus.
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