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Deurne mestput van Brabant!
Drie mestfabrieken aan de Langstraat in Deurne
De provincie wil in samenwerking met de gemeenten het mestoverschot in Brabant oplossen door
de bouw van grote mestfabrieken. Deurne heeft al drie mestfabrieken: twee op de Kranenmortel en
één op de Lupinenweg (Kumac). In de ambtelijke schetsen staan in Deurne nog 3 grote mestfabrieken ingetekend op het voormalig glastuinbouwgebied aan de Langstraat.

HOUDT HET DAN NOOIT OP???

De sterretjes zijn de vergunde mestfabrieken; de vierkantjes de aangevraagde.
(Voor de kaart van heel Brabant zie bijlage, blz 4)
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B&W sorteren voor op besluitvorming

Gemeenteraad op excursie naar mestfabriek Kumac
Plannen voor de bouw van mestfabrieken moeten door de provinciale en de lokale politiek worden
goedgekeurd. Onlangs verscheen de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’, een concept voor ambtelijke bespreking. Hierin staan 3 nieuwe mestfabrieken in Deurne. B en W van Deurne zijn kennelijk
enthousiast.
Werkbezoek gemeenteraad
De burgemeester nodigde raads- en commissieleden uit voor een werkbezoek bij de mestfabriek op
de Lupinenweg (Kumac) op 15 mei jl. Citaat uit de uitnodiging: ‘… Dit is een nieuwe uitdaging om mest,
dat nu als afvalproduct gezien wordt, weer een toegevoegde waarde te geven als energie en op maat
meststof’. Op twitter laat wethouder Biemans weten: ‘Erg waardevol bedrijfsbezoek met raadsleden
bij mestverwerker…’. Toeval dat dit werkbezoek juist nu plaats vindt? Wij geloven het niet!

Foto: twitter Marinus Biemans

STOP DE MESTFABRIEKEN
Deurne ligt in een concentratiegebied van intensieve veehouderij met alle problemen van dien: gezondheidsrisico’s, stankoverlast, verloedering van het buitengebied, vergiftiging van water, lucht en
bodem, verdwijning van biodiversiteit, veel zwaar verkeer en gevaarlijke verkeersituaties.
Zwaar overbelast
Er wonen in Deurne ruim 32.000 mensen. Er worden 3 miljoen landbouwdieren gehouden; ½ miljoen
grote dieren zoals varkens en koeien en 2½ miljoen kleine dieren (pluimvee, nertsen, konijnen etc.)
Dat betekent voor elke inwoner 18 grote dieren en 78 kleine. Die dieren produceren per jaar 580.000
ton mest. Drie keer zoveel als er mag worden uitgereden op de akkers. Er staan drie mestfabrieken.
Daarmee is Deurne een van de zwaarst belaste gemeenten van Nederland. Geen nieuwe mestfabrieken! Concentratiegebieden nog zwaarder belasten is onacceptabel. Dat is vragen om verzet!

Er is maar één oplossing:
VEEL MINDER DIEREN!

STEUN HET VERZET
Zowel de gemeenteraad van Deurne als Provinciale Staten van Brabant moet
duidelijk gemaakt worden dat Deurne niet nog een keer de klos mag zijn.
Hebt u ideeën voor acties?
stopdestank@gmail.com
Ook voor meer informatie
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Mestfabrieken frauderen op grote schaal met afval en subsidies
Mestfabrieken zijn de spil in omvangrijke fraude met afval en subsidies. De fabrieken verwerken
vaak illegaal chemisch afval. Dat kan grote risico's opleveren voor mens en milieu. Dat blijkt uit onderzoek van het NRC.
Giftige stoffen
De fabrieken moeten mest, vermengd met maïsafval, gras en
schillen verwerken tot biogas en mestkorrels (co-vergisting).
Maar in de praktijk worden vaak slachtafval, zware metalen,
afvalwater, verfslib en drugsafval toegevoegd. Die giftige stoffen belanden in de bodem, het grondwater en het voedsel.
Foto: Energienieuws 2012

Gesjoemel met subsidies
In een rapport dat is opgesteld door de politie, het Openbaar Ministerie en provincies staat dat er
structureel en op grote schaal wordt gefraudeerd met subsidies. Mestfabrieken zijn vaak niet rendabel
en worden overeind gehouden met overheidsgeld. Het ministerie van Economische Zaken subsidieerde in tien jaar de eigenaren van 15 mestfabrieken met in totaal een kwart miljard euro. (Belastinggeld!)
Bron: NOS
Opnieuw schokkende onthullingen over mestfraude

NRC legt fraude met mestfabrieken bloot
In november 2017 publiceerde het NRC ‘Het mestcomplot’; een reportage van onderzoeksjournalisten Joep Dohmen en Ester Rosenberg over fraude bij mesthandel en mestverwerking. Ook bedrijven in
Deurne stonden op de lijst van frauderende bedrijven. Op 15 en 16
mei 2019 publiceerde het NRC de resultaten van een groot onderzoek
naar fraude door eigenaren van mestfabrieken. Het gaat in de mestwereld al lang niet meer over het verwerken van het mestoverschot.
Het gaat om geld; om heel veel geld. Ten koste van volksgezondheid,
voedselveiligheid en milieu; ten koste van alles en van iedereen!

https://tinyurl.com/yy97473a

LEES EN HUIVER!
https://tinyurl.com/yybvjx92
https://tinyurl.com/yx9ept4o

WIST U DIT?
-

-

Groot deel Europese inkomenssteun gaat naar Nederlandse boeren die bovenmodaal verdienen
https://tinyurl.com/y5tebrc7
De commissie Biesheuvel deed onderzoek naar stankoverlast naar aanleiding van falende
luchtwassers. Voor het onderzoeksrapport en de reactie van het Brabants Burgerplatform: stuur
een mailtje naar Stopdestank@gmail.com en vermeld ‘commissie Biesheuvel’
Het Brabants Burgerplatform organiseert enkele keren per jaar een netwerkbijeenkomst voor
groepen en sympathisanten. De bijeenkomsten zijn steeds in een andere plaats. De volgende is op
woensdag 22 mei a.s. in Oss. Sympathisanten kunnen de uitnodiging en de agenda opvragen.

STEUN STOPDESTANK
Samen…. in uw eigen belang
stopdestank@gmail.com
www.stopdestank.nl
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INGEKOMEN POST
(Ter bescherming hebben we herleidbare persoonlijke gegevens weggehaald.)
Een inwoner van Deurne stuurde onderstaand bericht. We zijn
verontwaardigd over de manier waarop de Omgevingsdienst
ODZOB omgaat met klachten van burgers. We roepen onze
volksvertegenwoordigers op hun verantwoordelijkeid te
nemen en aan dit soort handelwijze van de omgevingsdienst
een einde te maken. Burgers hebben recht op bescherming en
ze moeten serieus genomen worden!

MELDING / BERICHT
Deze melding heb ik gistermiddag gedaan. Een half uur later is de melding afgedaan met het wordt
meegenomen bij de eerstvolgende controle! Wanneer? Volgende maand ? over een half jaar? Er zitten
giftige gassen in die zak: H2S en blauwzuurgas en nog meer troep. Ik voel me niet serieus genomen
door de ODZOB.
Ook wordt de verantwoording van deze zak bij het waterschap gelegd terwijl het waterschap de
verantwoording bij de gemeente legt.
REACTIE VAN DE OMGEVINGSDIENST
Geachte mevrouw ……… Hartelijk dank voor het indienen van uw melding. U heeft op 13/05/2019 een melding
ingediend. Wij hebben uw melding in ons systeem geregistreerd onder het meldingsnummer ……..
Wij hebben de volgende gegevens geregistreerd:
Omschrijving melding
Ik ruik ...: Mestlucht / Compost / Mengvoeder
Toelichting: Stankoverlast van Mestzak ……………………….. komen giftige gassen vrij, melder is bezorgd
Toelichting melding: Datum/Tijdstip overlast: 13/05/2019 15:46
Postcode ……. Huisnummer ……. Straat: …….
Plaats: DEURNE Gemeente: DEURNE
Locatie overlast gelijk aan contactadres?: Ja Vermoedelijke veroorzaker: ………
Uw contactgegevens: ………
Via de volgende website kunt u de status van uw melding volgen:
https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding?filterMelding=......... Als deze link niet de juiste informatie toont,
kunt u ook de hele link kopieren naar de navigatiebalk van uw webbrowser.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt
hier niet op reageren. Voor vragen kunt u terecht op onze website.
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant

www.stopdestank.nl

KLACHT VIA HET CONTACTFORMULIER VAN ONZE WEBSITE
Onderwerp: stankovelast
Hierbij meld ik stankoverlast die ik vanaf vanmorgen bij het ontwaken. Het is ondertussen het hele huis
ingetrokken, erg vies!
Straat: ………… (Houtenhoek) Deurne
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BIJLAGE
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