Ledenbrief Stopdestank Deurne
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu
Nummer 84
November 2019
www.stopdestank.nl stopdestank@gmail.com

(stik)stof tot nadenken

Veehouderij verantwoordelijk
voor 45% van de stikstofuitstoot

Import van stikstof uit het buitenland komt voornamelijk uit de landbouw.
Stikstof uit de Nederlandse veehouderij die in het buitenland terecht komt, is twee tot drie keer groter dan
omgekeerd.
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Stopdestank en het Brabants Burgerplatform
Verontruste inwoners en bewonersgroepen van Brabant vormen al
enkele jaren een netwerk: het ‘Brabants Burgerplatform Minder
Beesten’. In juni 2018 werd de ‘Stichting Brabants Burgerplatform’
opgericht. De stichting ondersteunt het netwerk, organiseert informatiebijeenkomsten, spreekt politici aan, overlegt met bestuurders, werkt
samen met artsen, wetenschappers en milieuorganisaties, bouwt een
netwerk op binnen en buiten Brabant en onderhoudt contacten met de
pers. Maria Berkers, voorzitter van Stopdestank, is een van de bestuursleden van het Brabants Burgerplatform.
Meer info op de website van BBP: www.brabantsburgerplatform.nl

In de vergadering van Provinciale Staten op 25 oktober 2019 was, naar aanleiding van de discussie over de
deadline van 1 april 2020, Maria Berkers namens het Brabants Burgerplatform een van de insprekers. Zij
kreeg daarvoor twee minuten. Buiten stonden de tractoren van de protesterende boeren, binnen vergaderden Provinciale Staten tot laat in de avond.

Inspreektekst namens Brabants Burgerplatform, 25 oktober 2019
De natuur sterft; de volksgezondheid is in gevaar;
veelbelovende industrieën worden gegijzeld. Oorzaak: de
enorme ammoniakuitstoot door de intensieve veehouderij.
Het boerenprotest is ongekend fel. Maar angst en woede
versluieren het zicht op wat zich achter de schermen
afspeelt.
Grote
veevoederbedrijven
vrezen
de
kringlooplandbouw en hebben alle belang bij succesvol
boerenprotest. Daarvoor trekken ze graag de portemonnee.
Grote delen van ons Brabants platteland veranderen in
levenloze, stinkende, agrarische industrieterreinen. Artsen
en andere wetenschappers luiden de noodklok.

Vergadering Provinciale Staten

Elders op aarde wordt roofbouw gepleegd op mensen en natuur om veevoeder te verbouwen. Hier worden
vlees en de zuivel geproduceerd waarvan 80% wordt geëxporteerd. Wij blijven in ons dichtbevolkte Brabant
zitten met het stikstof en de mest. En met boerengezinsbedrijven die het hoofd niet boven water kunnen
houden. Technieken en een woud aan regelgeving boden geen oplossing. We hebben maar één regel nodig:
natuurincusieve landbouw; kringlooplandbouw. Meer boeren en een drastische krimp van de veestapel.
Op 7 juli 2017 nam u een historisch besluit. Op weg naar een gezonde landbouw die familiebedrijven kansen
biedt waarmee ze niet alleen een goede boterham verdienen maar ook het respect en de waardering waar
zij recht op hebben. Een besluit dat perspectief biedt op een gezonde leefomgeving in Brabant. Als de vele
miljarden aan Europese en nationale subsidies voor dat traject worden ingezet, is dit geen utopie.
Dames en heren, volksvertegenwoordigers.
De natuur kent geen medelijden; de natuur kent enkel gevolgen. Houd uw rug recht en neem uw
verantwoordelijkheid. U bent gewaarschuwd; indringend gewaarschuwd. U zult nooit kunnen zeggen: ik
heb het niet geweten!
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Zienswijze op plannen van provincie

Gemeenten en ZLTO: mestfabrieken ook in het buitengebied
Volgens de ‘Verordening Ruimte’ van de provincie Brabant mogen mestfabrieken alleen gebouwd worden op geschikte industrieterreinen. B&W van plattelandsgemeenten in Oost-Brabant en ZLTO willen dat
ook in het buitengebied mestfabrieken gebouwd kunnen worden. Daarom startten ze een bestuurlijk
overleg met de provincie en een klankbordgroep. In beide overleggen is de gemeente Deurne vertegenwoordigd.

Notitie reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocaties
Onlangs presenteerde de provincie genoemde notitie met als ondertitel “Aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant”. In de notitie wordt beschreven onder welke voorwaarden het milieuonderzoek (MER) naar mestbewerking moet plaatsvinden. Locaties in het buitengebied worden niet uitgesloten. De
notitie lag tot 9 november 2019 ter inzage en organisaties en inwoners konden een
zienswijze indienen. Daarvan maakten onder andere Stopdestank, het Brabants Burgerplatform, de Brabantse Milieufederatie en de gemeente Deurne gebruik.

Zienswijzen
Onderstaand een link naar de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocaties’ en de zienswijzen
van Stopdestank, het Brabants Burgerplatform, de Brabantse Milieufederatie en de gemeente Deurne.

Notitie reikwijdte en detailniveau mestbewerkingslocaties
Link: https://bit.ly/2qQ54yu

Zienswijze Stopdestank
Stopdestank legt het accent op volksgezondheid en leefbaarheid en op het gebrek aan
inspraak van gemeenteraad en inwoners. ‘Inwoners van Deurne en omgeving zijn in
ernstige mate de dupe van de vee-industrie. Het bouwen van mestfabrieken in onze zwaar belaste regio is
onaanvaardbaar’.
Link zienswijze: https://bit.ly/37M2TwG

Zienswijze Brabants Burgerplatform
Het Brabants Burgerplatform pleit voor een afstand van minimaal 500 meter
tussen mestfabrieken en woningen. ‘Wij vragen u dringend een uitsluitend afstandscriterium op te nemen van minimaal 500 meter dat zowel woonhuizen als
bedrijfswoningen van derden beschermt tegen de risico’s en de overlast van een
mestbewerkingsinstallatie’.
Link zienswijze: https://bit.ly/34r3KAI

Zienswijze Brabantse Milieufederatie (BMF)
De BMF stelt dat de “Verordening Ruimte’ voldoende mogelijkheden biedt voor mestverwerking. De BMF wil extra maatregelen om risico’s voor de volksgezondheid en
stankoverlast te beperken.
Link zienswijze: https://bit.ly/2ruZsK5

Zienswijze Gemeente Deurne
Burgemeester en wethouders van Deurne willen dat de notitie wordt aangepast. Ze
vinden het niet zinnig om te zoeken naar nieuwe mestbewerkingslocaties als in het
beleid wordt uitgegaan van scheiden aan de bron, aanpassen van stalsystemen en het
bewerken van alle mest op eigen terrein.
Link zienswijze: https://bit.ly/2KXxM7x

‘Christenen zijn verplicht voor het milieu te strijden’.
Paus Franciscus
(Encycliek ‘Laudatio si’)
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