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Ledenbrief Stopdestank Deurne 
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 

 

Nummer 80 
Februari 2019 

 

 

Brabants Burgerplatform organiseert in samenwerking met Stopdestank 

“HET DEBAT OVER DAARBUITEN” 
voor leden en sympathisanten 

 

Op 20 maart a.s. mogen we weer stemmen. We bepalen dan welke mensen namens ons de 
beslissingen nemen. Dit keer in de provincie. Thuis blijven is geen optie want ook al u bemoeit u zich 
niet met de politiek, de politiek bemoeit zich wél met u. Neem dus uw verantwoordelijkheid en ga 
stemmen. Het Brabants Burgerplatform organiseert in samenwerking met Stopdestank op maandag 
11 maart a.s. een verkiezingsdebat in Deurne. 
 

Debat over daarbuiten 
Een belangrijk thema waarover de provincie veel te zeggen heeft, is ruimtelijke ordening en milieu. 
Het provinciebestuur heeft een grote stem in de toekomst van het buitengebied. Daarom gaat ons 
debat over de inrichting van uw leefomgeving; over de veestapel, over volksgezondheid, mestbeleid, 
handhaving etc. Behalve politici nemen deskundigen, waaronder Greenpeace, deel aan de discussies. 
Op bijgaand affiche ziet u wie er aan het woord komen. 
 

Help ons en help elkaar 
Het debat is bedoeld voor leden en sympathisanten. Het is belangrijk dat politici naar ons luisteren. 
We hopen dus dat het druk wordt. Geef dit bericht daarom door aan vrienden en bekenden die 
sympathiseren met Stopdestank en met het Brabants Burgerplatform. Help ons en help elkaar! 
 

  

Klik op  http://wqd.nl/ko9M voor de hele poster.  
Vóór 11 maart a.s. sturen we u het programma van het debat. 

 

http://wqd.nl/ko9M
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Tot de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart a.s. 

Elke dag een nieuwe STEMMEN-TREKKER 
Nieuwsgierig? 

Kijk dan elke dag op www.stopdestank.nl  

 

(STEMMEN-TREKKER van  23 februari) 
 

 

Noteer in uw agenda 

Ledenvergadering Stopdestank 
 

 
 

Dinsdag 9 april 2018 
19.30u Gerardushuis Parkstraat 2 Deurne 

 

Ook dit jaar staat in het tweede deel van de vergadering een interessant thema op de agenda. U 
ontvangt tijdig de agenda en alle informatie. Vergaderingen van Stopdestank zijn openbaar.  
 

 

 
De gemeente laat weten 

Gesprek met de wethouder 
 

Op 17 januari jl. ging het bestuur van Stopdestank op uitnodiging van wethouder 
Biemans met hem in gesprek. Het thema was de ‘transitie van het buitengebied’. 
Ook  ambtelijk werd deelgenomen aan dit gesprek. Het was de eerste keer dat we 
zo met wethouder Biemans spraken. We hebben een vervolgafspraak gemaakt. 
 

Handhaving en stoppende boeren 
Aan de orde kwamen o.a. hoe de gemeente de handhaving van milieuvergunningen regelt en wat het 
beleid is nu veel boeren noodgedwongen stoppen met hun bedrijf. Een uitleg hierover heeft de 
gemeente ons ook schriftelijk toegestuurd (zie pag. 3). Naast post van onze leden, publiceren we ook 
ingekomen stukken van de gemeente. 

http://www.stopdestank.nl/
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Toezicht op veehouderijen 
 

De gemeente Deurne neemt sinds vorig jaar deel aan het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ van 
provincie Noord-Brabant. Deelname aan dit project, dat drie jaar duurt, leidt tot kwalitatief nog betere controles. 
Met het project wil de provincie een totaalbeeld creëren van de gehele veehouderijsector, door op uniforme 
wijze alle veehouderijen te controleren en de bevindingen eenduidig te registreren. Daardoor worden op 
provincieniveau de resultaten inzichtelijk en vergelijkbaar. Dit biedt goede informatie over naleefgedrag en 
wordt het risicogericht toezicht houden en handhaven beter mogelijk. 
 

Opzet project 
In de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021 worden alle veehouderijen in de deelnemende gemeentes 
één keer gecontroleerd op zowel naleving van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) als de Wet 
Natuurbescherming. Daarnaast wordt bij de controle informatie verzameld over asbesthoudende daken, 
vrijkomende agrarische bebouwing en mogelijke stoppers. 
 

Handhavingsprogramma gemeente Deurne 
Toezicht en handhaving op veehouderijen heeft een hoge prioriteit binnen het handhavingsprogramma van de 
gemeente Deurne. Alle veehouderijen in de gemeente Deurne worden eens per drie jaar gecontroleerd. Dit was 
ook al het geval voordat het project van de provincie startte. Een aantal bedrijven wordt binnen het 
handhavingsjaarprogramma zelfs vaker gecontroleerd. Zo worden bijvoorbeeld veehouderijen met een 
chemische luchtwasser jaarlijks gecontroleerd. De gemeente Deurne voert dus zelf meer controles uit dan de 
provincie met het project beoogt. De controles die de provincie in haar project voorstelt, zijn echter wel 
uitgebreider. 
 

Kosten en evaluatie 
Voor de deelname aan het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ investeert de gemeente Deurne in 
2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 50.000 extra in de controles bij veehouderijen. Het project wordt na afloop 
geëvalueerd. 
 
 

 
 

Onafhankelijke erfbetreders in gesprek met boeren 
 

Er zijn in de gemeente Deurne 393 veehouderijlocaties. Naar verwachting stopt een groeiend aantal veehouders 
in de komende jaren. Een aantal gaat door en een aantal koerst op een andere vorm van bedrijfsvoering 
(kleinschalig, specialisatie of anderszins). Uit gesprekken met boeren en verschillende organisaties bleek dat 
stoppen, omschakelen en slopen van leegstaande agrarische bebouwing vaak niet op gang komt. Het probleem 
daarbij zit niet (alleen) in de stenen zelf, maar in een breed scala aan oorzaken, waardoor men niet tot actie 
komt. 
 

“Later is nu!” 
De gemeente, ZLTO, provincie Noord-Brabant en de Rabobank zijn samen het project “Later is nu!” gestart. Doel 
van het project is om stoppende en gestopte boeren op weg te helpen richting een toekomstperspectief. Het 
project wordt gefinancierd met geld van het rijk. Zij volgt dit project met grote belangstelling. 
 

Onafhankelijke erfbetreders 
Twee erfbetreders bezoeken stoppende en gestopte boeren. Samen met de boeren gaan zij in gesprek over hun 
locatie en hun toekomst. Deze erfbetreders zijn onafhankelijk van alle betrokken partijen. Doel van de 
gesprekken is om te komen tot een punt waarop de betreffende boer goed in beeld heeft wat zijn of haar 
mogelijkheden zijn, daarin zelf een keuze maakt en stappen zet in die richting. 
 

De erfbetreders gaan in eerste instantie in gesprek met veehouders die zich met een locatie hebben aangemeld 
voor de Stoppersregeling en zonder aanpassingen van de stal in 2020 moeten stoppen. In de gemeente Deurne 
gaat het om 50 locaties. Gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Ook andere boeren die voor een verandering 
staan kunnen het gesprek aangaan met een van de erfbetreders.  
 

De erfbetreders zijn in augustus 2018 begonnen. Inmiddels hebben met bijna alle stoppende of gestopte boeren 
die zich hebben aangemeld voor de Stoppersregeling, gesprekken plaatsgevonden. 
 

In februari 2019 wordt de pilotfase van “Later is nu!” afgerond en geëvalueerd. 


