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Ook gemeente Deurne in beeld

PLANNEN VOOR MESTFABRIEKEN IN BRABANTSE BUITENGEBIED
In Brabant mogen mestfabrieken alleen gebouwd worden op daarvoor geschikte industrieterreinen.
Dat staat in de Verordening Ruimte van de provincie. Maar ZLTO wil de Verordening Ruimte aanpassen.
ZLTO wil dat ook in het buitengebied mestfabrieken gebouwd kunnen worden en krijgt daarbij steun van
de gemeentebesturen van Oost-Brabant. Ook van Deurne. De ‘Klankbordgroep Mestlocaties’* onderzoekt mogelijke locaties.
Gemeente Deurne zaait verwarring
In onze vorige ledenbrief schreven we dat de klankbordgroep in Deurne drie mestfabrieken had ingetekend.
Het voormalige glastuinbouwgebied en industrieterrein De Kranenmortel leken beoogde locaties. De gemeente Deurne liet via het Eindhovens Dagblad weten dat Stopdestank het bij het verkeerde eind had. Er
was geen sprake van de bouw van mestfabrieken; de aangegeven locaties betroffen verwerking van eigen
mest op eigen bedrijf, aldus de gemeente. Ook bij de bespreking in de Commissie R&E was het voor de
meeste politici niet duidelijk dat het rapport ging over het zoeken naar plaatsen om grote mestfabrieken te
bouwen. Wij zaten ons te verbijten op de publieke tribune!
Toch mestfabrieken in Deurne?
De ‘Klankbordgroep Mestlocaties’ bracht onlangs een
nieuwe tussentijdse rapportage uit: ‘Notitie reikwijdte en
detailniveau - Aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant’. https://bit.ly/2NJMgKj Na veel
gepuzzel slaagden we er in om de plekken te lokaliseren
waar de klankbordgroep mogelijkheden voor de bouw
c.q. uitbreiding van mestfabrieken in Deurne onderzoekt.
In totaal staan er voor Deurne 3 locaties ((nog) niet vergund ) op de kaart op blz. 19 van de notitie.
1. Ten oosten van Deurne, ten noorden van de spoorlijn aan de Halvemaanweg
2. Ten zuiden van Liessel, hoek Neerkantseweg / Kanaalstraat
3. Industrieterrein Kranenmortel terrein aan de Indumastraat / Energiestraat
De locaties zijn bij benadering en afgeleid van de uitvergroting/uitsnede van de kaart op blz. 19.
Achterkamertjespolitiek
We wonen in een ernstig vervuild gebied ten gevolge van de intensieve veehouderij. Het stinkt hier en de
volksgezondheid en het milieu staan onder grote druk. Deurne is zwaar de klos. En nu ook op slinkse wijze
de bouw van grote mestfabrieken mogelijk maken? Houd het dan nooit op?
Volksvertegenwoordigers van Deurne, stop achterkamertjespolitiek.
Neem uw verantwoordelijkheid!

Wist u dat volgens het Europese recht de situatie waarin we nu zijn beland,
burgerlijke ongehoorzaamheid rechtvaardigt?
Wij wel!
*Wie zit er in de ‘klankbordgroep Mestlocaties’
Vertegenwoordigers van: ZLTO (2x); Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV); Nederlands Centrum
Mestverwaarding; Waterschap AA en Maas; Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB); Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; gemeentebesturen Oost-Brabant; adviesbureau Pouderoyen; provincie Brabant. De Brabantse Milieufederatie en Brabants Burgerplatform zijn uitgenodigd aan te schuiven bij de klankbordgroep. Zij
zijn tegenstander van de bouw van mestfabrieken.
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Cijfers van de afgelopen 12 jaar (2007 tot 2019)

RAADSINFORMATIEBRIEF OVER ONTWIKKELING VEEHOUDERIJ DEURNE
In een Raadsinformatiebrief van juli 2019 maken B&W van Deurne de balans op van
de ontwikkeling van de veehouderij in Deurne in de afgelopen 12 jaar. Onderstaand
de cijfers en conclusies van het gemeentebestuur. De cijfers die betrekking hebben
op uitstoot van stank, fijnstof en ammoniak zijn de uitkomsten van
REKENMODELLEN; niet van metingen. Ook in Deurne is sprake van schaalvergroting;
het aantal grote bedrijven groeit. Boeren met kleine(re) bedrijven kunnen de
concurrentie met de megabedrijven niet aan en gooien de handdoek in de ring.
Momenteel 394 veehouderijen
Deurne telt 394 veehouderijen waarvan 217 intensieve en 177 extensieve bedrijven. Intensieve
veehouderijen houden dieren waarvoor geurnormen gelden: vleesvarkens, zeugen, biggen, opfok- en
leghennen, (groot)ouderdieren, vleeskuikens, kalkoenen, eenden, parelhoenders, vleeskalveren,
vleesstieren, schapen en geiten. Voor extensieve veehouderijen gelden geen geurnormen: melkvee,
nertsen, paarden e.a. Overige diercategorieën worden wat stank betreft niet meegerekend.
Kleine bedrijven stoppen; aantal grote bedrijven groeit
De afgelopen 12 jaar zijn 158 vooral kleinere veehouderijen gestopt. Het aantal grote bedrijven nam toe
van 46 naar 66. Grote bedrijven (IPPC-bedrijven) hebben meer dan 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen of
40.000 stuks pluimvee. In Deurne zijn 66 IPPC bedrijven: 11 pluimveebedrijven, 44 vleesvarkensbedrijven,
11 zeugenhouderijen.
Uitstoot verminderd; stankoverlast gelijk gebleven
De laatste 12 jaar is de uitstoot van stank, ammoniak en fijnstof afgenomen; stank met 9%, ammoniak met
38% en fijnstof met 13%. De gemiddelde stankoverlast is niet veranderd: in het Primag (Primair Agrarisch
Bedrijf) 31 odeur en in de rest van Deurne 9 odeur. Het woon- en leefklimaat in Deurne (15.011 locaties)
beoordeelt het gemeentebestuur op 11.690 locaties (+ 78%) als redelijk (!) tot (zeer) goed; op 2982 locaties
(+ 20%) als aanvaardbaar en 339 locaties (2%) als overbelast.

Uit: Notitie reikwijdte en detailniveau. Tussenrapportage 18 juli 2019 pag. 21

Lees hier de raadsinformatiebrief: https://bit.ly/2zSNOtv
Conclusies Stopdestank
- Technische oplossingen hebben gefaald; het is in 12 jaar niet gelukt om met technische middelen te
zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat. Er is maar één oplossing: VEEL MINDER DIEREN!
- Aantal dieren is toegenomen en daarmee de risico’s voor de volksgezondheid (infectiedruk)
- Meer dieren betekent meer mest; het mestoverschot (nu 70%) groeit. Gevolg: meer risico op fraude en
bouw van fabrieken voor grootschalige mestverwerking.
- Stankoverlast is in werkelijkheid groter; niet alle stankbronnen tellen mee.
- De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) adviseert een maximale stanknorm van gemiddeld 5 odeur
voor woonkernen en 10 odeur voor het buitengebied. In Deurne geldt een gemiddelde van 31 odeur in
het primag en 9 odeur gemiddeld in de rest van de gemeente.
- Gemeente maakt geen onderscheid tussen ‘redelijk’ en ‘goed’ leefklimaat. Redelijk is kennelijk goed
genoeg! Gemeente moet zorgen voor een GOED leefklimaat voor ALLE inwoners (zorgplicht!)
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Debat over stankoverlast in de Tweede Kamer

Schrijf Tweede Kamerleden een brief
Op 12 september a.s. vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats
over stankoverlast door de veehouderij. Onder de naam “Geur
bekennen” heeft de Commissie Biesheuvel daar enige tijd geleden
een interessant rapport over geschreven. Dit staat op 12 september
ter discussie in de Tweede Kamer. Het Brabants Burgerplatform waar
ook Stopdestank deel van uitmaakt, roept mensen die last hebben
van stank (stankgehinderden) op, om volksvertegenwoordigers te
laten weten wat het betekent om te wonen in een gebied waar
sprake is van stankoverlast door intensieve veehouderij.
Informeer de volksvertegenwoordiging!
Het zou goed zijn om je hart te luchten bij de Kamerleden die
deelnemen aan dit debat. Zij vertegenwoordigen de bevolking en
nemen besluiten. Kamerleden die echt iets willen doen aan het
terugdringen van stankoverlast, kun je op deze manier ondersteunen.
Hieronder staan de namen en adressen van Tweede Kamerleden uit
Oost-Brabant en Noord-Limburg en die van kamerleden die op 12 september namens hun partij het
woord voeren.
Kort en krachtig
Beschrijf de situatie waarin je zit en wat het voor je betekent; kort, bondig en creatief. Zorg dat je
bericht opvalt. Stuur het naar een of meer kamerleden. Een afschrift naar het Brabants Burgerplatform
stellen we op prijs. brabantsburgerplatform@gmail.com
Het rapport van de Commissie Biesheuvel: https://cutt.ly/Fwl5FdZ
Tweede Kamerleden uit Oost-Brabant en Noord-Limburg
PARTIJ
CDA
D66
50Plus
PVV
CDA
D66
DENK

NAAM
Erik Ronnes
Jessica van Eijs
Henk Krol
Lillian Helder
Mustafa Amhaouch
Rens Raemakers
Selçuk Öztürk

PLAATS
Boxmeer
Eindhoven
Eindhoven
Venlo
Panningen
Neer
Roermond

EMAIL
E.Ronnes@Tweedekamer.nl
j.veijs@tweedekamer.nl
h.krol@tweedekamer.nl
l.helder@tweedekamer.nl
m.amhaouch@tweedekamer.nl
r.raemakers@tweedekamer.nl
s.ozturk@tweedekamer.nl

Woordvoerders debat 12 september 2019
PATIJ
CDA
CU
DENK
D66
VVD
SP
PVV
GL
PvdA
FVD
PvdD

NAAM
Maurits von Martels
Carla Dik-Faber
Farid Azarkan
Jessica van Eijs
Erik Ziengs
Cem Lacin
Roy van Aalst
Suzanne Kröger
Gijs van Dijk
Thierry Baudet
Frank Wassenberg

EMAIL
m.vmartels@tweedekamer.nl
c.dik@tweedekamer.nl
f.azarkan@tweedekamer.nl
j.veijs@tweedekamer.nl
e.ziengs@tweedekamer.nl
c.lacin@tweedekamer.nl
r.vaalst@tweedekamer.nl
s.kroger@tweedekamer.nl
g.vdijk@tweedekamer.nl
t.baudet@tweedekamer.nl
frank.wassenberg@tweedekamer.nl
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Ingekomen berichten

Stankklachten
Ramen dicht
Afgelopen maandagavond had ik last van stank; mestlucht. Ik fietste van
het centrum naar huis in Deurne West. Het was in huis ook te ruiken. Ondanks de warme avond/nacht heb ik de ramen dicht moeten laten.
Wat kan ik doen?
Ik heb reeds een aantal keren een klacht ingediend bij:
'meldingleefomgeving.samenmelding.nl'. Ik krijg hier een bevestiging van en vervolgens de melding
dat er verder geen actie op wordt ondernomen. Wat kan ik verder doen? Het betreft stankoverlast van
de kalverenstal.
Boos
Deurne centrum, zondagmorgen 8 uur. Mooi weer. Het slaapkamerraam
staat open. Ik word wakker van de stank; varkensstallen. De stank zit in
het hele huis. Milieuklachtencentrale bellen, is me geleerd. De telefoniste
vraagt van welk bedrijf de stank afkomstig is. Ik vraag haar of ze weet dat
het buitengebied van Deurne een agrarisch industrieterrein is met bijna
400 veehouderijen. Ze bedankt voor de melding en zegt dat ze de klacht zal doorgeven. De volgende
dag krijg ik een e-mail: ‘Melding gesloten zonder nader onderzoek’. De zondag daarop weer wakker
geworden van de stank. Weer bellen. Weer geen actie. Is het gek dat ik boos word?
Wanneer dringt het tot de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant (ODZOB) door dat het buitengebied
van Oost Brabant één stinkend agrarisch industrieterrein is?
Wanneer worden klachten eindelijk serieus genomen?
Welke volksvertegenwoordigers zetten hier actie op?

Stankmeldingen bij milieuklachtencentrale

Gesloten zonder nader onderzoek
In onze vorige ledenbrief klaagden mensen over de afhandeling van hun
klacht door de medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
(ODZOB). De hoge temperaturen zorgden voor flink wat stankoverlast.
De ODZOB ligt er niet wakker van. Mensen die ernstige overlast meldden
bij de milieuklachtencentrale van de provincie kregen standaard een bericht met de volgende inhoud:
Geachte (naam),
Uw melding met meldingsnummer (….) is in behandeling genomen.
Wijze van afhandeling:
Gesloten zonder nader onderzoek
Toelichting afhandeling (kan ook leeg zijn): Melding is conform protocol agrarische geurklachten geregistreerd. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website:
https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding?filterMelding=M201925100&codePartner=ODZOB
Als deze link niet de juiste informatie toont, kunt u ook de hele link kopiëren naar de navigatiebalk van
uw webbrowser. Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt hier niet op reageren.
Met vriendelijke groet, de medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Milieuklachtencentrale
073 6812821
Bereikbaar: 24 uur per dag; 7 dagen per week
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Vergunningverlening ligt voorlopig stil

Raad van State zet streep door rekenmethode uitstoot stikstof (PAS)
Op 29 mei jl. deed de Raad van State een belangrijke uitspraak: het PAS (Programma
Aanpak Stikstof) deugt niet. Het is in strijd met Europese wetgeving. De Nederlandse overheid gebruikt het PAS sinds 2015; een creatieve rekenmethode om ten
koste van beschermde natuur toch vergunningen te kunnen verlenen, vooral aan
veehouderijen. De Raad van State oordeelde eind mei dat het PAS onwettig is. Gevolg: vergunningen waarbij uitstoot van stikstof (ammoniak) berekend is met het
PAS, mogen niet meer verleend worden. Het betreft duizenden vergunningaanvragen. Het overgrote
deel voor veehouderijen. Maar ook voor aanleg en uitbreiding van b.v. vliegvelden, wegen, woonwijken en de bouw van mestfabrieken.
Het PAS als trucje
In Nederland wordt verreweg de meeste stikstof uitgestoten door veehouderijen. Om de natuur tegen te veel stikstof te beschermen, maakte de Europese
Unie wetten. Maar de Nederlandse overheid verzon een list: een rekenmethode
die zowel economische groei als bescherming van de natuur mogelijk zou moeten maken (PAS). Bedrijven kregen vergunningen voor uitstoot van stikstof (ammoniak) als ze beloofden om in de toekomst maatregelen te treffen om de neerslag van stikstof op natuurgebieden fors te verminderen. Een vergunning op basis van mooie beloftes
dus. Uiteraard kwam er niks van terecht. Veehouderijen bleven groeien; het milieu was de klos. Tegen
deze manier van vergunningverlening heeft de rechter nu een stokje gestoken.
Chapeau voor Werkgroep Behoud de Peel
Werkgroep Behoud de Peel strijdt voor de instandhouding
van Natura 2000 gebied ‘De Peel’. Bijna veertig jaar lang
heeft de Werkgroep, o.a. in de persoon van Wim v. Opbergen, zich verzet tegen teveel uitstoot van ammoniak door
de veehouderij. Tegen een groot aantal vergunningen verleend op basis van het PAS stelde WBdP beroep in bij de
RvS. Deze vroeg het Europees Hof in Luxemburg om advies. Op 29 mei 2019 stelde de RvS de bezwaarmakers in
het hen gelijk! Het PAS deugt niet. De paniek in Den Haag
is groot. De vergunningverlening zit voorlopig op slot.
Wim v. Opbergen

(foto Jan van de Kam)

Driekwart minder dieren
Nederland exporteert driekwart van de vleesproductie. De meest voor de hand liggende oplossing is
een forse krimp van de veestapel. Zou een zegen zijn voor de volksgezondheid, het milieu, het klimaat
en de toekomst van onze kinderen. De regering in Den Haag voelt er niks voor. Daar verzinnen ze liever
een nieuwe rekentruc. Maar dat zal niet meevallen. Milieugroepen, politieke partijen en juristen zitten
op het vinkentouw. De overheid zal structurele maatregelen moeten nemen….. VEEL MINDER DIEREN!
Veel informatie
Wilt u meer weten? Hieronder enkele links. Op internet is nog veel meer informatie te vinden.
https://cutt.ly/ywl6fyo
https://cutt.ly/6wl6a5U
https://cutt.ly/vwdqkdJ
https://cutt.ly/YwdqlXa
https://cutt.ly/dwdqTuf
https://cutt.ly/EwdwDGp
https://cutt.ly/3wdWFAd
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