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Europees Hof vernietigend over het PAS 

Stop op uitbreiding aantal dieren in de Peelregio waarschijnlijk 
 

Het PAS ligt op z’n gat! Het PAS is het ‘Programma Aanpak Stikstof’. Een ingewikkeld rekenmodel 
waarmee de overheid berekent hoeveel stikstof een bedrijf mag uitstoten. Doel is om kwetsbare 
natuurgebieden te beschermen en tegelijkertijd bedrijven de ruimte te geven om uit te breiden.   
 

Dierlijke mest grootste bron van stikstof in Peelregio 
Over het algemeen pakt het PAS gunstig uit voor de veehouder. De winst voor de natuur is zwaar 
onvoldoende. De neerslag van stikstof op De Peel overschrijdt de norm met 300 %. Het PAS leidt tot 
een vermindering van de uitstoot met acht procent in vijftien jaar. Maar… de helft van die acht procent 
mag weer worden gebruikt voor uitbreidingen van veehouderijen. Blijft vier procent over. Vier procent 
vermindering in vijftien jaar in een gebied waar de norm met 300% wordt overschreden. Dat is geen 
serieus beleid!   
 

Veengebied 
 

             
 

Hard oordeel van Europees Hof 
Op 7 november j.l. velde de Europese rechter een hard oordeel over het Nederlandse beleid: het PAS 
deugt niet. Uitbreiding van veehouderijen wordt toegestaan op basis van beloftes; op basis van 
geplande technische aanpassingen waarvan de werking nooit wetenschappelijk is aangetoond. Dat 
mag niet. Bovendien gaat het PAS er vanuit dat alle technieken 100% werken. Ook dat klopt niet.  
 

Petje af voor Werkgroep Behoud de Peel  
Werkgroep Behoud de Peel voerde 40 jaar procedures bij de 
Raad van State om aan te tonen dat het beleid de Peel niet 
beschermt. Integendeel! Onlangs vroeg de Raad van State advies 
over het PAS aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. 
Begin 2019 besluit de Raad van State of zij dat advies overneemt. 
Dat is zeer waarschijnlijk. Dan is de overheid aan zet. Grote vraag 
is wat er gebeurt met vergunningen die op basis van het PAS zijn 
afgegeven of aangevraagd.  Wim v. Opbergen 

voorzitter Werkgroep Behoud De Peel 
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B&W verdoezelt toename aantal dieren  

Deurne telt in 2018 meer dan 2½ miljoen dieren 
 

Op 19 september 2018 stuurde B&W een ‘Raadsinformatiebrief’ (RIB) naar de gemeenteraad met 
als titel: BeterBuitenGebied. Ook Stopdestank kreeg een exemplaar. In de RIB staan de gegevens 
over de ontwikkeling van de veehouderij in Deurne. Vierentwintig pagina’s vol cijfers en statistieken.  
 

Data-analist 
Het bestuur van Stopdestank kan niet controleren of al die getallen 
kloppen. Gelukkig hebben we een data-analist in onze achterban. 
Hij vergeleek de cijfers van die de gemeente publiceerde met de 
gegevens in Web-BVB (‘Bestand Veehouderij Bedrijven’) van de 
provincie Brabant.  

 

Toename aantal dieren verdoezeld 
De gemeente schrijft dat het aantal dieren sinds 2006 vrijwel gelijk gebleven is. Als we de cijfers in de  
RIB natellen, blijkt dat het aantal dieren in Deurne tussen 2006 en 2018 met 400.000 gestegen is. Dat 
is 20%. ‘Nagenoeg gelijk gebleven’, noemt B&W dat.  Bovendien 
worden niet alle dieren meegeteld. Eenden, geiten, kalkoenen, 
konijnen, paarden, parelhoenders, pelsdieren, schapen, struis-
vogels, dekberen en categorieën runderen worden buiten be-
schouwing gelaten; totaal ruim 144.000 stuks. Er worden nu 
(2018) in Deurne meer dan 2½ miljoen dieren gehouden 
(2.559.656)! 
 

Tot drie keer meer stank door falende luchtwassers 
Combiwassers verminderen geen 85% stank zoals in de vergunningen staat 
maar gemiddeld slechts 59%. De uitstoot van stank is geen 15% maar 41%; 
bijna drie keer zoveel. In Deurne staan 145 stallen met combiwassers. Chemi-
sche luchtwassers verminderen geen 30% van de stank maar slechts 20%. Bo-
vendien blijkt stankoverlast in werkelijkheid groter dan waarvan in vergunnin-
gen wordt uitgegaan. Stanknormen gelden alleen voor varkens, vleeskalve-
ren, schapen, geiten en pluimvee. Uitrijden van mest telt niet mee en voor 
melkvee en nertsen zijn geen stanknormen maar afstandsnormen. 

 

 

De veestapel in Nederland moet krimpen.  
Alleen zo kan de grootschalige mestfraude worden aangepakt. 

Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) in NRC. 
Artikel in de bijlage http://wqd.nl/tWRS 

(Met dank aan Sandra de Haan) 
 

 

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 
 

http://wqd.nl/tWRS


3 
 

Gemeentebestuur reageert niet op klachtenmelding 

Bewoners ‘De Rijtse Vennen’ klagen over stankoverlast 
 

 
 

Het stinkt in nieuwbouwwijk ‘De Rijtse Vennen’. Van het in 2012 beloofde ‘levenslang woonplezier’ 
komt weinig terecht. Bewoners dienden op 10 oktober jl. een klacht in bij de gemeente. Het ant-
woord daarop was een ontvangstbevestiging. Meer niet!   
 

De klacht 
Onderstaande klacht stuurden bewoners van ‘De Rijtse Vennen’ op 10 oktober jl. aan de gemeente. 
 

 

Betreft:                Melding aan Klachtenloket. 
 

Indiener:  Wijk "de Rijtse Vennen". 
Soort klacht: Penetrante ammoniak, mest, stal, lucht. Veroorzaakt bij diverse bewoners gezondheidsklach-

ten. 
Waar:   Wijk "de Rijtse Vennen". 
Wanneer: Met enige regelmaat vanaf 23.00 uur tot ???  
Bijzonderheden:  Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheid. 
 

Vermoeden waar de overlast vandaan komt: 
Het vermoeden bestaat dat de oorzaak ligt bij een varkensbedrijf in de buurt (tussen Helmondsingel, Bruggen-
seweg en Strijpsebaan naast het Hippisch centrum). Lijkt op mestlozing, stallen ventileren zonder luchtwasser. 
 

Doordat het altijd laat in de avond plaatsvindt en een meldpunt dan niet aanspreekbaar is, is het lastig direct 
actie te ondernemen. De volgende ochtend is de stank weg. 
 

Kan b.v. bij stankmelding, de politie een acute controle doen? Is het mogelijk deze melding te doen zonder tus-
senkomst van de centrale meldkamer zodat er snel gereageerd kan worden? 
 

Graag reactie op bovenstaande. 
 

Namens: Wijk "de Rijtse Vennen" 
(Naam bij ons bekend) 
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Geen reactie 
De gemeente stuurde de bewoners van de Rijtse 
Vennen een ontvangstbevestiging van de klacht. 
Verder hoorden ze niets!  Op 3 november liet de 
woordvoerder ons het volgende weten:  

 

 

Heb nog niets gehoord van de gemeente. 
Ik ga er van uit dat zij een vertragingstactiek toepassen. (ont-
moedigingsbeleid) 
Heb inmiddels alweer enkele keren overlast ondervonden (4x). 
In onze buurt wordt gesproken over het feit dat er vergunning 

verleend is voor nog eens 1000 varkens. 
Voor een bedrijf ergens tussen Hippisch centrum en Bakelsedijk. 
Als dat zo is krijgen we waarschijnlijk nog meer overlast. 
De mensen waar ik mee spreek hebben de moed tot klacht indienen veelal verloren. 
 

Hoe kan het dat er bedrijven zijn die geen overlast veroorzaken en anderen juist wel? 
 

Ik wacht de reactietermijn van de gemeente af. 
Indien geen tijdig antwoord dan ga ik opnieuw naar de gemeente met hernieuwde klacht  
en een klacht over "onbehoorlijk bestuur". 
 

 

Ontmoedigingsbeleid 
Door zo’n opstelling van de gemeente ligt het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur binnen 
de kortste keren aan diggelen! De mensen hebben gelijk: klagen haalt niks uit. Klachten worden niet 
serieus genomen. Van handhaving is geen sprake. In gesprek gaan met klagers is iets waar binnen de 
muren van het gemeentehuis waarschijnlijk nog nooit aan gedacht is. Hoezo dialoog? 
 

Daling huizenprijzen? 
Stopdestank heeft de bewoners aangeraden om contact op te nemen 
met de raadsleden waarop ze gestemd hebben. Behalve stankoverlast 
en risico’s voor de volksgezondheid kan er voor de bewoners ook een 
financiële kant aan zitten. Ze kochten een huis met ‘levenslang woon-
plezier’. De vraag is of er sprake is van waardedaling vanwege de door 
stank verpeste woonomgeving! 
 

 

Wist u … 
 

* dat in Deurne 393 veehouderijen zijn waarvan 216 intensieve veehoude-
rijen met varkens en/of kippen? 
* dat er in Deurne 145 stallen staan met combiwassers? 
* dat die stallen bijna 3 keer meer stank uitstoten dan op papier staat? 
* dat Stopdestank een lijst heeft met adressen waar deze stallen staan? 
* dat er naast de Helmondse wijk Brouwhuis een veevoederfabriek en een 
mestfabriek staan? 
* dat de mensen die daar in de buurt wonen enorm last hebben van stank? 
https://bit.ly/2JLT3iM 
* dat mestvergisting duurder is dan warme sanering? Zie pagina 162-164-
165 van https://bit.ly/2SVaaCS 

  
* dat 279 agrarische bedrijven in Deurne in 2017 in totaal ruim 3 miljoen euro inkomenssteun kregen 
    van de Europese Unie? (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)  
* het Brabants Burgerplatform Minder Beesten blijft groeien? 
* de Stichting Brabants Burgerplatform is opgericht? 
* dat Stopdestank vertegenwoordigd is in het bestuur? 

https://bit.ly/2JLT3iM
https://bit.ly/2SVaaCS
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Commissieleden schrokken zich een ongeluk 

Commissie Biesheuvel vroeg burgers naar stankoverlast 
 

Dat het stinkt in Brabant is wel duidelijk. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Gesjoemel met 
de gecombineerde luchtwassers is het laatste stinkende feit. Er werden vragen gesteld aan de rege-
ring. Het antwoord ligt dan voor de hand: we stellen een commissie in! Aldus geschiedde. 
 

De Commissie Biesheuvel 
De ‘Commissie Geurhinder Veehouderijen, (de Commissie 
Biesheuvel) stuurde een plan van aanpak naar staatssecretaris 
van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur en Water-
staat.  De commissie organiseert gesprekken met omwonen-
den, veehouders, producenten van luchtwassers, gemeenten, 
provincies, het Rijk, natuur- en milieuorganisaties en ‘andere 
belanghebbenden’. Hierna zullen er een aantal casestudies 
gedaan worden, waarna de commissie het advies naar de 
staatssecretaris stuurt. 
 

Burgers aan het woord 
De eerste gesprekken met omwonenden vonden plaats op 1 en 5 oktober 
2018 in ‘s-Hertogenbosch.  In eerste instantie meldden zich weinig mensen 
maar toen het Brabants Burgerplatform tussenbeide kwam, veranderde 
dat. In vier groepen hebben burgers hun hart gelucht. De gespreksleiders 
schrokken zich een ongeluk. De mensen maakten heel duidelijk dat de over-
heid de burgers laat stikken; de verstrengeling tussen met name gemeente-
besturen en de landbouwlobby geven burgers het nakijken. Geen wonder 
dat de kloof tussen burgers en politiek zo groot is. Soms waren de gesprek-
ken tamelijk emotioneel. Wat indringend duidelijk werd, is hoezeer het le-
ven en de gezondheid van Brabanders die in een concentratiegebied van 

intensieve veehouderij wonen, verpest wordt. Jaren geterroriseerd worden door stank die doordringt 
in je privéleven; gedwarsboomd worden in je verzet door je eigen gemeentebestuur; misselijk en ziek 
worden van de stank; Q-koorts oplopen… dat doet wat met mensen. De voorbeelden waren indruk-
wekkend en schrijnend. Over falende luchtwassers is maar kort gesproken. Geen van de omwonenden 
zag heil in technische oplossingen. Er is volgens hen maar één oplossing: veel minder vee. 
 

Kom ruiken, kom kijken, kom praten 
Over het algemeen vonden de omwonenden dat de 
commissie goed naar hen luisterde. Verschillende 
mensen boden aan om een excursie te organiseren 
voor de commissieleden, voor Haagse politici en voor 
ambtenaren. Zodat ze met eigen ogen kunnen zien, 
met eigen neus ruiken en met eigen oren kunnen ho-
ren wat het betekent te wonen in een concentratiege-
bied van intensieve veehouderij.  De commissie rea-
geerde welwillend. Nu maar afwachten!    
 

 

Ook Stopdestank was van de partij 
We hebben aangeboden een excursie te organiseren voor 

Haagse politici en ambtenaren 
 
 

 


