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We wensen u en allen die u dierbaar zijn een waardevol en liefdevol 
jaar op weg naar een veilige en natuurlijke wereld 

Bestuur Vereniging Stopdestank 
   
 

Neem deze feestdagen, waarin liefde en vrede worden gevierd, 
de tijd om het artikel van Dorien Pessers* te lezen.  

https://bit.ly/2PVcqY5 
 

 
 

‘We bouwen monumenten om onze voorvaderen te vereren, we houden de kunstschatten die we aan 
hen hebben te danken met uiterste zorg in stand. We schrijven biografieën, we maken films over het 
erfgoed. Maar waarom verwaarlozen we dan onze zorgplicht voor het enige écht onmisbare erfgoed: 
onze natuurlijke leefomgeving?’ 
Dorien Pessers, Rechtsfilosofe 

* Dorien is bestuurslid van het Brabants Burgerplatform  

https://bit.ly/2PVcqY5
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Brabants Burgerplatform waarschuwt voor risico’s mestfabrieken 

Gaat gemeente Deurne het potdichtprincipe toepassen? 
 

Het Brabants Burgerplatform schreef de Brabantse gemeenten 
een brief. Het platform maakt zich grote zorgen over de volks-
gezondheid in de buurt van mestfabrieken. Eerder vielen grote 
mestfabrieken onder het bevoegd gezag van de provincie. Als 
gevolg van een uitspraak van de Raad van State wordt deze be-
voegdheid steeds vaker overgedragen aan gemeenten. In te-
genstelling tot de provincie hebben gemeenten géén beleid om 
omwonenden te beschermen tegen uitstoot van virussen, bac-
teriën, endotoxine en andere ziekteverwekkers. Ze laten bur-
gers aan hun lot over. 
 

Potdichtprincipe 
Mestverwerkers die onder het gezag van de provincie vallen, moeten voldoen aan het zogenaamde 
‘potdichtprincipe’. Dat betekent dat op- en overslag van mest binnen moet plaatsvinden, dat de lucht 
extra gezuiverd moet worden en dat de mest tot minstens 70 graden moet worden verhit. De provincie 
vraagt de gemeentes dit beleid over te nemen. Maar die maken geen aanstalten om dit te doen. Bo-
vendien: mestfabrieken die onder het bevoegd gezag van een gemeente vallen, mogen harder stinken!  
 

Mestfabriek Kumac vraagt verandering van vergunning aan. 
B&W publiceerde op 3 december jl. een ontwerpvergunning 
waaruit blijkt dat ze Kumac, een mestfabriek aan de Lupinen-
weg, toestemming wil geven voor extra activiteiten. Kumac 
vraagt toestemming om ook de dikke fractie van mest te mo-
gen verwerken. Kumac valt onder gemeentelijk beleid. 
Voor vergunningaanvraag zie https://bit.ly/2R9b7JJ  
 

 

Potdichtprincipe in beraad 
De gemeente Deurne laat de journalist van het Eindhovens Dagblad weten, dat ze de brief van het 
Brabants Burgerplatform in februari als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering zet. 
Stopdestank vindt dat Deurne het potdichtprincipe moet opnemen in de vergunning voor Kumac. Het 
gemeentebestuur mag de kans om maatregelen te nemen ten gunste van de volksgezondheid niet 
laten liggen. Alle partijen in de raad zeggen dat volksgezondheid voor hen prioriteit nummer 1 is. We 
vragen onze volksvertegenwoordigers om het niet bij woorden te laten. Wacht niet tot het te laat is. 
Kom NU in actie!!!! 
 

 

Oproep aan onze volksvertegenwoordigers 
 

Potdichtprincipe met onmiddellijke ingang opnemen in vergunningen! 
Niet pas als de vergunning voor Kumac al verleend is. 

Laat de burgers niet in de steek. 
 

 

Brief van het Brabants Burgerplatform  http://wqd.nl/hk3c  
Artikel uit het Eindhovens Dagblad http://wqd.nl/YMh0  of  http://wqd.nl/01xw 

 
 

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 

Hepatitis E virus 

H1N1 virus (varkensgriep) 

https://bit.ly/2R9b7JJ
http://wqd.nl/hk3c
http://wqd.nl/YMh0
http://wqd.nl/01xw
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Berichten van het Brabants Burgerplatform 
  

De Stichting Brabant Burgerplatform ondersteunt Brabantse groepen en burgers die in actie komen 
tegen de risico’s van de intensieve veehouderij in Brabant. Het bestuur bestaat uit negen mensen 
die actief zijn in Brabant. Ook een bestuurslid van Stopdestank zit in het bestuur (secretaris). Regel-
matig zijn er bijeenkomsten van het netwerk Brabants Burgerplatform Minder Beesten. Daar ont-
moeten groepen en betrokken burgers elkaar, ze maken afspraken over samenwerken en worden 
door deskundigen geïnformeerd.  
 

Bijeenkomsten van het Brabants Burgerplatform Minder Beesten 
Deze bijeenkomsten ‘reizen’ door Oost-Brabant en de Kempen. Natuurlijk zijn 
leden en sympathisanten van Brabantse groepen op alle bijeenkomsten wel-
kom. Maar door steeds op andere plaatsen bij elkaar te komen, krijgen zoveel 
mogelijk mensen de kans om in hun eigen omgeving een bijeenkomst bij te 
wonen. We geven data, plaatsen en programma’s via de ledenbrief aan u 
door. De volgende bijeenkomst is op woensdag 23 januari 2019 in D’n Einder 
Sluitappel 17a Sint-Oedenrode. Thema is ‘mestfabrieken’. Jan Hoevenaars, 
voormalig huisarts, spreekt over risico’s van mestfabrieken voor de volksge-
zondheid. De agenda volgt nog.  
 
 

Verkiezingen voor Provinciale Staten 
Het Brabants Burgerplatform is bezig met de voorbereiding van de 
campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 
2019. Het provinciebestuur heeft veel invloed op het  landbouw- / 
veehouderijbeleid. Toch is de opkomst bij verkiezingen voor Provin-
ciale Staten meestal laag. Dat moet veranderen! Het Burgerplatform 
gaat Brabanders informeren en hen oproepen om toch vooral te 
gaan stemmen. In hun eigen belang! 
 
 

Juridisch inloopspreekuur 
In het nieuwe jaar organiseert het Brabants Burgerplatform, samen met groepen uit 
Limburg en Gelderland, een juridisch inloopspreekuur in Venray. Zodra de voorberei-
ding klaar is, krijgen groepen en hun achterban nadere informatie. Stopdestank infor-
meert u via de ledenbrief. 

 
 
 

 

 
 

Brabants Burgerplatform op twitter 
 

Mestverwerking in het Ontwerp Klimaatakkoord. 
‘Locaties worden aangewezen en snel vergund’.  

Meer grote mestfabrieken; ze duwen het ons gewoon door de strot. 
 

 

 
Voor onze leden en sympathisanten 

Wil je persoonlijk uitgenodigd worden 
voor bijeenkomsten van het Brabants Burgerplatform? 

Stuur een berichtje naar stopdestank@gmail.com 

Jan Hoevenaars 

mailto:stopdestank@gmail.com
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Onze leden schrijven 

 

Soms krijgen we ingezonden stukken van onze leden. Daar zijn we blij mee. Leden kunnen hun erva-
ringen en opvattingen delen en het houdt het bestuur scherp. We nodigen u uit om een bijdrage te 
sturen.  
 

 

Overpeinzing na een persoonlijke ervaring 

Agrarisch verkeer in het zo waardevolle platteland 
 

 

In de schemering naar huis rijden over een smalle weg in agrarisch gebied; het is vaak geen sinecure. 
Zeker niet als je met de fiets of brommer of motor onderweg bent. Ik was gelukkig met de auto 
onderweg van Leunen naar Deurne.  
 

Grote gaten, scherpe randen 
Naast de geasfalteerde straat aan beide zijden een strook puin, 
die door verkeer is voorzien van grote gaten, scherpe randen naar 
het asfalt en daarnaast de graskant met af en toe een boom. De 
kuilen en randen die naast de weg zijn ontstaan, vormen een in-
teressante uitdaging want daar moet je je weg vinden als er te-
genliggers komen. Dus opgelet voor tegenliggers. En daar komt er 
al een!! Een grote truck met oplegger! Dat betekent voor beiden: 
de puingaten naast het asfalt in. Ik zet mijn auto stil om niet vast 
te komen zitten. Dan moet ik denken aan fietsers die zoiets kan 

overkomen. Het wordt nog 
spannender als de gaten gevuld zijn met regenwater.  Mijn vrouw 
en ik zien die gaten dan zeker niet als we met de fiets zijn! Weer 
optrekken en al snel duikt het volgende gevaarte op. Een grote 
trekker met daarachter een grote machine. Uit fatsoen en respect 
voor dat geweld (de chauffeur heeft blijkbaar haast) ga ik ruim aan 
de kant. Over een afstand van minder dan een kilometer ontmoet 
ik vier grote tegenliggers. Zij zijn alle onderweg voor agrarische be-
drijven die hier in groten getale aanwezig zijn.  
 
 

Vrachtwagens, tractoren en machines 
Het is mij duidelijk dat de infrastructuur hier niet is ingericht voor de moderne, intensieve, agrarische 
bedrijfsvoering. Om een veilige verkeerssituatie te verkrijgen zou deze weg veel breder moeten zijn en 
voorzien van fietspaden, want een directe confrontatie van fietsers met het geweld dat onderweg is 
(en altijd haast heeft) is levensgevaarlijk. Dan denk ik: dit probleem moet Nederland oplossen. Niet 
wachten tot er slachtoffers vallen. Wat een gigantische investering zal er nodig zijn om de infrastruc-
tuur in agrarische gebieden in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg (ook elders in het land zijn er ver-
gelijkbare situaties) verkeersveilig te maken. Voor alle wegge-
bruikers en zeker voor de zo gewenste fietstoeristen die 
steeds meer geld in het laatje brengen en die ook werk ver-
schaffen. Voor welke activiteiten zijn zulke grote vrachtwa-
gens en tractoren nodig? Voor loonwerkers (zij racen van be-
drijf naar bedrijf en hebben vaak heel jeugdig personeel), voor 
melktransport, aanvoer van voer, aan- en afvoer van varkens, 
koeien, kalveren en kippen, afvoer van mest.  
 

Wie zal dat betalen? 
Hoeveel transportbewegingen leveren een nieuwe stal op? Is het niet logisch om dat op te nemen in 
de vergunningsaanvraag zodat ook dit aspect beoordeeld kan worden door zowel ambtenaren als om-
wonenden? Is die verkeerstoename voor de betreffende locatie acceptabel en in overeenstemming 

Veetransport 

Loonwerker 

Mesttransport 
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met de eisen in de verkeerswetgeving? Is het wegdek geschikt? Is de breedte van de weg voldoende 
in relatie met ander verkeer (bijvoorbeeld schoolgaande jeugd)? Wie betaalt de aanpassing van de 
infrastructuur? De belastingbetaler? Is het wel rendabel om een bedrijfstak die de concurrentie met 
grote landen als Polen, Rusland en Oekraïne gaat verliezen zo’n infrastructuur te bieden? Deze infra-
structuur is overbodig nadat deze bedrijfstak hier is verdwenen.  
 

Intensieve veehouderij intomen 
Ik vraag mij af of de mensen die de intensieve veehouderij hier 
steunen, zich realiseren welke gevolgen dat heeft voor de infra-
structuur. De ontwikkeling van de intensieve veehouderij gaat 
stapje voor stapje steeds verder. Steeds ontstaan er door de 
schaalvergroting nieuwe problemen die dringend opgelost 
moeten worden. Op kosten van de staat! Voor mij is het duide-
lijk: gezien alle andere problemen die zich in deze bedrijfstak 
voordoen, moet de intensieve veehouderij worden ingetoomd. 
Alle aandacht en geld moet gaan naar kleinschaligere bedrijven 

met hoogwaardige producten. Bedrijven waarbij voer hoofdzakelijk op eigen locatie wordt geteeld en 
mest op eigen locatie wordt gebruikt. De grootte van de transportmiddelen wordt drastisch ingeperkt. 
En er kan worden bespaard op aanpassingen van infrastructuur. 
 
 

 
 

 

Verzoek aan Stopdestank 

Breng ook problematiek industrieterrein “Kranenmortel” onder de aandacht 
 

 

In ledenbrief 78 onder hoofdstuk “Wist u ….” had de overlast, veroorzaakt door industrieterrein De 
Kranenmortel, één van de aandachtspunten kunnen zijn. 
 

Wat is er aan de hand 
Industrieterrein De Kranenmortel grenst aan meerdere woonwijken, t.w. Koolhof, St. Jozef en Zeilberg. 
Sinds jaren heeft de firma Aldenzee hier een puinverwerking en een mest- hygiëniseerbedrijf. Afhan-
kelijk van de windrichting hebben de bewoners hiervan veel overlast vanwege de stank. Enkele jaren 
geleden is op enkele meters afstand van dit bedrijf ook de firma Biemans met dezelfde werkzaamhe-
den gestart. Logischerwijze zijn de klachten alleen maar toegenomen. 
 

Eigen waarneming 
Meerdere keren ben ik tijdens verschrikkelijke stank bij Biemans polshoogte gaan nemen. In het begin 
kon je daar nog het terrein op, inmiddels zijn hier hoge muren omheen gebouwd. Grote hoeveelheden 
gier liepen in de buitenlucht over de betonvloer. De chauffeur van één van de vrachtauto’s was dan 
met een trekker de drab naar een putje aan het trekken. Ook stond er geregeld een mobiele mestver-
werker met transportband een berg mest te produceren in de open lucht. Bij Aldenzee is de mestver-
werking op hun terrein gelegen, ver van de openbare weg. Daardoor kun je niets waarnemen behalve 
de stank. 
 

Meldingen leveren geen resultaten op 
De afgelopen jaren hebben we bij zeer ernstige overlast 
regelmatig de politie en milieu-instanties benaderd. 
Ondanks hun inspanningen heeft dit nog niets opgele-
verd. Tijdens bijeenkomsten van de gemeenteraad en 
op inspreekavonden hebben wij dit onderwerp ook aan 
de orde gesteld. Helaas zonder resultaat. 
 

Stopdestank 
Het zou goed zijn als ook Stop de Stank hierop focust. De ledenbrief wordt in het gemeentehuis gretig 
gelezen! 

Bulkvervoer 


