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Alles van waarde is weerloos
Lucebert

foto: Werkgroep Behoud de Peel

Wij wensen u een waardevol en gezond 2020
Bestuur Stopdestank

Trekkeracties
Wij sluiten ons graag aan bij boeren die niet op de trekker
klimmen maar aandacht vragen voor de enige manier van
landbouw die ecologisch en economisch toekomst heeft:
natuurinclusieve landbouw.
Wat Stopdestank vindt van de trekkeracties? We laten het
verwoorden van ons standpunt graag over aan Pieter Derks.
https://www.youtube.com/watch?v=MtPt2xtt1Ro

Pleidooi voor mestverwerking op eigen bedrijf
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College van Deurne: geen nieuwe mestfabrieken in Deurne
In de zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties’ met als ondertitel
‘Aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant’ 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. In de vorige ledenbrief publiceerden we de ingediende
zienswijzen van onder andere Stopdestank en de gemeente Deurne.
Blij verrast
Stopdestank heeft het gemeentebestuur meermaals en indringend
aangesproken op de plannen voor de bouw van mestfabrieken in het
buitengebied. Ook het gemeentebestuur van Deurne was immers
betrokken bij overleg dat leidde tot de totstandkoming van deze nota. De
zienswijze van de gemeente Deurne heeft ons blij verrast. Het college ziet
gemotiveerd af van de bouw van mestfabrieken! We begrijpen dat B&W er voor kiest om alle mest
uitsluitend op eigen bedrijf te verwerken.
‘Zoeken naar nieuwe mestbewerkingslocaties niet zinnig’
In haar conclusie schrijft B&W onder andere: ‘In onze opvatting is het niet zinnig om te gaan zoeken
naar nieuwe mestbewerkingslocaties op basis van overschot en plaatsingsruimte als in het beleid
wordt uitgegaan van scheiden aan de bron, aanpassen van stalsystemen en het bewerken van alle
mest op eigen terrein’. Het college laat de provincie weten dat er bij sommige groepen weerstand
bestaat tegen nieuwe mestfabrieken. Geen nieuwe mestfabrieken in Deurne dus. Fantastisch!
Lees hier de zienswijze van de gemeente: https://bit.ly/2KXxM7x
Hoe zit dat nu met stikstof

Kiezen we voor de natuur of voor de economie
Over stikstof en de stikstofcrisis wordt vanalles beweerd. Wetenschappers en milieuorganisaties
luiden de noodklok; sommige boerenorganisaties en enkele rechts populistische partijen beweren
dat er geen sprake is van een crisis. Zij willen dat Nederland de normen voor toegestane
stikstofuitstoot verhoogt en een aantal Natura 2000 gebieden verkleint. Stopdestank laat graag
deskundigen aan het woord.

Jan Willem Erisman legt uit

Prof.dr. ir. Jan Willem Erisman
hoogleraar integrale stikstofstudies universiteit van Amsterdam
https://cutt.ly/krrtQ2B
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CDA stapt uit Brabantse coalitie

Crisis Brabantse provinciebestuur door stikstofbeleid
Op 8 november 2019 laat de CDA-fractie in Provinciale Staten weten dat ze het stikstofbeleid van
het College van Gedeputeerde Staten niet meer steunt. De fractie van het CDA zegt niet de steun
op aan de coalitie waar het andere thema’s betreft. De twee CDA-gedeputeerden stappen uit het
dagelijks dagelijks bestuur (GS). Hun geloofwaardigheid is in het geding.
Bestuurscrisis
Op vrijdag 13 december 2019 vergaderen Provinciale Staten van Brabant weer over het stikstofbeleid.
De grote vraag is hoe de fractie van het CDA zich opstelt. Buiten demonstreren opnieuw de boeren
met trekkers, toeters, spandoeken en sirenes. Onder druk van de boerenlobby zegt het CDA het
vertrouwen in het provinciebestuur (GS) op. De bestuurscrisis is een feit.

Brabants Burgerplatform aan het woord in de vergadering van PS
Stopdestank is aangesloten bij het netwerk van de stichting 'Brabants Burgerplatform'. In de
vergadering van Provinciale Staten van 13 december kreeg het Brabants Burgerplatform twee
minuten spreekrecht. Er waren veel insprekers, vooral agrarische ondernemers en organisaties.
Namens het Brabants Burgerplatform voerde de voorzitter Geert Verstegen het woord. Oncologisch
chirurg Ignas van Bebber sprak in namens ‘Artsenforum Natuur, Gezondheid en Milieu’. Dit
artsenforum werkt samen met het Brabants Burgerplatform.
Inspreekteksten
Geert Verstegen pleitte er voor om het probleem bij de bron aan te pakken: minder beesten! Ignas
van Bebber wees er op dat ammoniak een essentieel onderdeel is van fijnstof en leidt tot hart- en
vaatziekten, longziekten, longkanker, darmkanker, blaaskanker en leukemie. Als u de beide
spreekbeurten terug wilt horen, ga dan naar https://cutt.ly/ErrykZE en luister naar de teksten tussen
de minuten 9.30 en 15.00.

XXXXXXXX
Ignas van Bebber (links) en Geert Verstegen (rechts) in de statenzaal.
In het midden Mark v.d. Oever van ‘Farmers Defense Force’ die in zijn spreekbeurt de situatie van de boeren
vergeleek met die van de joden in de 2e wereldoorlog.
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Indrukwekkende achterbanbijeenkomst van het Brabants Burgerplatform

Samenspraak Stikstof
Op maandag 25 november 2019 organiseerde het Brabants Burgerplatform een ‘samenspraak over
stikstof’ in Landgoed de Baest in Oirschot. Gastsprekers waren Tjeerd de Groot (2e kamerlid D66),
Ignas van Bebber (‘Artsenforum Natuur, Gezondheid en Milieu’) en Jaap Schröder (Universiteit
Wageningen). De zaal zat vol. De sprekers presenteerden een uitgebreid scala aan informatie, visies
en argumenten. Er ontstonden levendige discussies. De conclusies waren eensluidend: het
stikstofprobleem moet bij de bron worden aangepakt!
Meld u bij het Brabants Burgerplatform
Alle sympathisanten, politici en journalisten roepen we op zich te melden bij het Brabants
Burgerplatform. U ontvangt dan uitnodigingen voor achterbanbijeenkomsten. Ook kunt u zich
aanmelden voor de driedaagse knipselkrant. Hebt u belangrijk nieuws of hebt u vragen? Laat het
weten! brabantsburgerplatform@gmail.com of www.brabantsburgerplatform.nl (contact)
Presentaties
De presentaties van de netwerkbijeenkomst kunt u downloaden op https://cutt.ly/9rrxQ69

Tjeerd de Groot

Ignas van Bebber

Jaap Schröder

Samen de luchtkwaliteit meten
DOE MEE!
Ga voor meer informatie naar
http://www.behouddeparel.nl/?q=MySense
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