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Verkiezingsuitslag Provinciale Staten cruciaal 

Alle ballen op de provincie 
 

De komende tijd spitsen de activiteiten van Stopdestank zich ook toe op de provincie. Op 20 
maart a.s. kiezen de inwoners van Brabant het nieuwe provinciebestuur. Wij informeren u 

over de standpunten van de verschillende politieke partijen aangaande veehouderij. We 
gaan in gesprek met onze provinciale volksvertegenwoordigers en betrekken de burgers van 

Brabant in de discussies. Dat doen we in samenwerking met een 

twintigtal burgergroeperingen in Brabant.  
 

Gebruik uw stemrecht 
Veel mensen gaan er ten onrechte van uit dat stemmen voor het provin-
ciebestuur niet belangrijk is. Maar ons provinciebestuur speelt een grote 

rol in beslissingen over de veehouderij. Bovendien kiezen Provinciale 
Staten de leden van de Eerste Kamer. Daarmee hebben ze belangrijke invloed in de Haagse politiek; 
daar waar wetten en regels gemaakt worden. In Deurne mochten bij de laatste verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten (2015) bijna 25.000 mensen stemmen. Minder dan de helft van hen (43,5%) ging naar 

de stembus. Doodzonde want zo laten de thuisblijvers de mogelijkheid onbenut om invloed uit te oefe-
nen op hun leefomgeving. 
 

 

Onderzoek naar problemen vanwege falende luchtwassers 

‘Commissie Geurhinder Veehouderij’ nodigt omwonenden uit 
 

Op verzoek van staatssecretaris van Veldhoven is  de ‘Commissie Geurhinder Veehouderij’ 

ingesteld. Veel veehouderijen hebben vergunningen gekregen op basis van berekende uit-
stoot met combi-luchtwassers. In de praktijk blijken deze luchtwassers veel minder stank 
weg te nemen dan waarvan in de vergunning werd uitgegaan. De commissie wil met betrok-

kenen in gesprek gaan om meer inzicht te krijgen in de problematiek. De Belangrijkste 
vraag is welke maatregelen de geurhinder voor omwonenden kunnen verminderen. 
 

Veel combi-wassers in Deurne 
In Deurne zijn meer dan 40 veehouderijen die zijn uitgerust met een combi-

wasser. Dat is veel vergeleken met andere gemeenten.  Hebt u last van stank 
en wilt u weten of er bij u in de buurt bedrijven zijn met combi-wassers, stuur 
ons dan een berichtje en wij sturen u de adressen. 
 

Uitnodiging 
De voorzitter van de commissie nodigt omwonenden van bedrijven met combi-

wassers uit om deel te nemen aan een kort groepsgesprek op maandag 1 ok-
tober 2018 óf op vrijdag 5 oktober 2018. Beide bijeenkomsten zijn in ‘De 
Zandkamer’, Koninginnelaan 3 in ’s-Hertogenbosch. De gesprekken duren van 16.15u tot 17.00u. U 
kunt zich aanmelden bij Judith Klungers, judith.klungers@minienm.nl. Geef de datum van uw voorkeur aan. 

Een afschrift (cc-tje) van uw aanmelding aan Stopdestank, stellen we op prijs stopdestank@gmail.com. 
 

 

Interessante websites 
www.stopdestank.nl    www.minder-beesten.nl   www.wbdp.nl 

www.max5odeur.nl   www.knakdeworst.nl   www.foodlog.nl 
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VVD, CDA en PVV afwezig 

Stichting Brabants Burgerplatform start activiteiten 
 

Negen Brabanders* vormen het bestuur van de Stichting Brabants Burgerplatform. Doelstel-
ling van de stichting is onder meer de afbouw van de intensieve veehouderij.  Op dinsdag 25 
september jl. startte de stichting haar activiteiten. Ze organiseerde een bijeenkomst in ’s-

Hertogenbosch in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019. Alle 
partijen die meedoen aan de verkiezingen waren uitgenodigd. 
 

Informatie en debat over landbouw 
Aanleiding voor de bijeenkomst: de komende verkiezingen van Provinciale Sta-
ten. Drs. Geert Warringa van CE Delft en drs. Dick Veerman van Foodlog hiel-

den een inleiding. Ook de pers was uitgenodigd. De gesprekken hadden tot 
doel politici te infomeren en met hen te discussiëren over de toekomst van de 
landbouw in Brabant, in het bijzonder van de intensieve veehouderij. De ko-

mende tijd houden we u op de hoogte van de activiteiten van de Stichting. 
Ook de inhoud van de spreekbeurten van Geert Warringa en Dick Veerman 
zullen we publiceren. 
 

VVD en CDA hadden geen tijd 

Hoewel de uitnodigingen al in juni jl. waren verstuurd en de stichting daarna de politici herhaaldelijk en 
nadrukkelijk heeft benaderd, schitterden drie partijen door afwezigheid: de PVV heeft gemeld dat zij 
niet kwamen, de VVD en het CDA (de twee grootste partijen) lieten weten niet mee te praten. Reden: 

geen tijd. Hoezo dialoog? 
 

*Geert Verstegen (voorzitter); Maria Berkers (secretaris); Ad van Son (penningmeester); Cyril Hoeve-
naars; Frank v.d. Dungen; Dorien Pessers; Gert v. Dooren; Bert Zwiers; Michiel Visser. 
De statuten van de ‘Stichting Brabants Burgerplatform’ vindt u op: https://bit.ly/2MZzQtz 
 

 

Wist u dit… ??? 
 

- Er is een enorm verschil in de inkomenspositie van agrariërs.  
- Terwijl gezinsbedrijven het hoofd soms nauwelijks of niet boven water 

kunnen houden, was in 2016 één op de 5 werkende miljonairs actief in de 
landbouw. (CBS). 
- De meeste hiervan (de helft) zijn actief in de melkveehouderij. 

- In de periode 2006-2016 nam het aandeel miljonairs, actief in land-
bouw/bosbouw/visserij, toe van 12% naar 19%.  
- In de vermogensklasse van 2 tot 3 miljoen steeg dat aandeel van 9 naar 

23% en in de vermogensklasse van 3 tot 5 miljoen van 6 naar 18%. 
- Wij vinden dit bijzonder schrijnend en pleiten voor radicale veranderingen 
in de landbouw. 

 

 

Alle getallen op een rij 
 

Eén van onze leden heeft in een digitale database een schat aan informatie over de 

Brabantse veehouderij bij elkaar gezet in getallen en beelden. Op de schaal van pro-
vincie, gemeente en zelfs op straat- en bedrijfsniveau kan hij in een oogwenk alle ge-
tallen tevoorschijn toveren over aantallen dieren, soorten dieren, uitstoot van ammo-
niak en fijnstof, soorten luchtwassers etc. Binnenkort maken we die informatie voor 

onze leden toegankelijk. 
 

 

 

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 
We krijgen geen subsidie; giften zijn welkom. 
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