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Burgers krijgen stank voor dank 

Subsidie voor stoppende bedrijven en vergunning voor uitbreiding 

  
Infographic: Sandra de Haan 

 

Varkenshouderijen in de concentratiegebieden zuid en oost die geuroverlast veroorzaken, konden 
subsidie aanvragen als ze stopten met het bedrijf of met een locatie van het bedrijf. De inschrijving 
is inmiddels gesloten. Het ministerie stelt € 455 miljoen belastinggeld beschikbaar. Tegelijkertijd 
worden er in die concentratiegebieden (waaronder Deurne) nieuwe vergunningen afgegeven!  
 

Uitbreidingen in Deurne 
Welke bedrijven er in Deurne willen stoppen maakt de overheid niet bekend. De uitbreidingen en 
veranderingen zijn wel openbaar. Het college publiceerde de volgende aanvragen: 
Hanenbergweg 9 
-  1.032 varkens worden ingeruild voor 54.490 vleeskuikens 
Bruggenseweg 9 
- aanvraag voor uitbreiding met 1.292 varkens 
Bosweg 3 
- 1.250 varkens worden ingeruild voor 80.000 vleeskuikens 
Grintkuilen 5 - 7 
- uitbreiding met 11.444 varkens 
Nastreek 3 
- in plaats van een loods wordt een mestsilo gebouwd 
 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente.  
Adres invoeren bij Zoeken in titel alle zaken  

https://www.deurne.nl/home/vergunningen-inzien_43005/ 
 

 

Dit is dweilen met de kraan open! 
Verspilling van belastinggeld! 

 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
https://www.deurne.nl/home/vergunningen-inzien_43005/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen
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Gesprek wethouder Biemans uitgesteld 

Geen ledenvergadering 2020 
 

Vanwege de coronamaatregelen kon de ledenvergadering op 8 april jl. niet doorgaan.  Ook nu nog 
gelden beperkingen voor openbare bijeenkomsten. Om risico’s uit te sluiten besloot het bestuur de 
ledenvergadering van 2020 te laten vervallen. De jaarstukken zijn digitaal aan de leden verstuurd, 
zij kunnen tot 1 augustus reageren. 
 

Wethouder Marinus Biemans 
Wethouder Biemans had toegezegd om tijdens de jaarvergadering met de leden 
in gesprek te gaan over de plannen betreffende de inrichting van het 
buitengebied. Die belofte blijft staan. We hopen dat we in 2021 een 
ledenvergadering kunnen organiseren waarin hij onze gast is. 

Wethouder  Marinus Biemans 
 

 

Onderzoekers van de universiteit van Birmingham (VK): 

‘Overtuigend verband tussen luchtvervuiling en 
het hoge aantal corona slachtoffers in Brabant en Limburg’ 

 

Onderzoekers van de universiteit van Birmingham analyseerden de coronacijfers van alle 
Nederlandse gemeenten. Ze concludeerden dat het aantal ziekenhuisopnames en doden door covid-
19 toeneemt naarmate er meer fijnstof in de lucht zit.  
 

 
Infographic: Sandra de Haan 

 

Hoge concentraties fijn stof in Oost-Brabant en Noord-Limburg 
De wetenschappers zeggen dat statistisch gezien de toename van 1 microgram fijnstof in de lucht, leidt 
tot 13 à 21 procent meer coronadoden. De hoeveelheid fijnstof in de lucht in Nederland varieert van 
8 microgram per kubieke meter in Noord-Nederland tot 12 microgram in Oost-Brabant en Noord-
Limburg. In concentratiegebieden voor intensieve veehouderij vallen dus tussen de 52 en 84 procent 
meer dodelijke slachtoffers dan in Noord-Nederland. ‘De rol van luchtvervuiling (o.a. door 
veehouderijen) blijkt groter dan die van bevolkingsdichtheid’, aldus Onno van Schayck, hoogleraar 
preventieve geneeskunde in Maastricht.  
 

Lees het hele artikel: https://cutt.ly/ap8l0h4 
Bron: Brabants Dagblad 

 

Ps. Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) trekt de uitkomsten van het onderzoek in twijfel. 

 

https://cutt.ly/ap8l0h4
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Nertsen en Corona 
 

 
Foto Animalrights 

Inmiddels (20 juli) is op 25 nertsenfokkerijen corona vastgesteld: in Gemert-Bakel (9); in Sint Anthonis 
(8); in Venray (3); in Laarbeek (2); in Deurne (1); in Uden (1); in Nederweert (1). Besmette bedrijven 
worden geruimd maar ministerie wil fokkerijen niet preventief ruimen en er komt geen fokverbod. 
Onlangs werd het vervoersverbod voor nertsen zelfs versoepeld! 
 
 

De overheid speelt met mensenlevens. 
Het zoveelste bewijs: 

volksgezondheid is ondergeschikt aan de economie! 
 
 

Zie ook: https://cutt.ly/yaphJ4b en het artikel van het ED in deze ledenbrief op blz. 6. 
 

 

Wist u dit? 
 

Boerenprotest gesubsidieerd door voeder- en vleesbedrijven 
Het boerenprotest in Den Haag van 1 oktober 2019 is gesubsidieerd door grote voeder- en 
vleesbedrijven. Zeker 10 grote agrarische bedrijven trokken de portemonnee waaronder Food Group 
Vion, Veevoederbedrijf For Farmers, Friesland Campina, Voergroep Zuid (Deurne) en 

Veevoederbedrijf De Heus uit Ede. Hoe groot de subsidiebedragen waren is niet 
bekend gemaakt. Veevoederbedrijf De Heus uit Ede zegt een bedrag te hebben 
gestort met minimaal vijf nullen. De overige bedrijven gaven geen informatie.  En 
de boze boeren? Denken ze dat het om hen gaat? Weten ze dat ze gebruikt 
worden door de voeder-, vlees- en zuivelindustrie? 

   Afbeelding: Het Nieuwsblad    Bron: Dagblad van het Noorden    
 

Boeren kunnen hun proces-verbaal inleveren bij Agractie 
Er is voor bijna 40.000 euro aan boetes uitgedeeld aan boeren die zich tijdens acties niet 
aan de  (verkeers)regels hielden.  Agractie, een vereniging die de belangen van de 
agrarische sector behartigt, is een inzamelingsactie gestart. Alle boeren kunnen hun 
boetes indienen bij Agractie. Boetes voor misdrijven worden niet betaald.  
Bron: Pigg Business                   Afbeelding: Museum Rotterdam 
 

Zienswijze misschien geen voorwaarde meer voor rechtszaak 
Nu kunnen burgers alleen een verleende omgevingsvergunning bij de rechter 
aanvechten als ze eerst binnen de gestelde tijd een zienswijze hebben ingediend. Dit 
is volgens Advocaat-Generaal Bobek in strijd met het Verdrag van Aarhus. Het 
Europees hof gaat uitspraak doen.  
Bron: Omgevingsweb                     

 

Reductie van eiwit in veevoer onschadelijk volgens Landbouwcollectief 
Bij het Landbouwcollectief waren 13 agrarische organisaties aangesloten 
(ook FDF). In november 2019 publiceerde het collectief een rapport 
waarin stond: ‘Onderzoek laat zien, dat in de rantsoenen bij melkvee 5% 
reductie aan eiwit mogelijk is, zonder dat er risico ontstaat voor 
productie en gezondheid van de dieren’. De minister stelt nu 3% reductie 
verplicht en radicale boeren willen het land platgooien! En ze doen 
aangifte tegen de minister van dierenmishandeling! Merkwaardig!    

https://cutt.ly/yaphJ4b
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Dé boer bestaat niet 
 

Er zijn veehouders, akkerbouwers, tuinders, bloemkwekers, boomkwekers etc. Een boer is volgens 
Van Dale iemand die een agrarisch bedrijf leidt. Er zijn industriële boeren, biologische boeren, 
hobbyboeren, herenboeren etc. Die scharen we allemaal onder één begrip: BOER. Tijd voor 
onderscheid. Vooral in boeren die dieren houden. 
  

Industriële veeboeren 
Dieren worden grootschalig en bedrijfsmatig 
gehouden voor vlees, melk, eieren en pelzen 
etc. Veel dieren zitten in grote stallen dicht op 
elkaar in kleine ruimtes. Processen zijn 
verregaand geautomatiseerd. Industriële 
veeboeren bezitten meestal meerdere 
stallen, soms op verschillende locaties. De 
grote industriële ‘vee baronnen’ hebben vaak 
vestigingen in meerdere landen. Industriële 
boeren produceren hoofdzakelijk voor de 
wereldmarkt (75 á 80% wordt geëxporteerd). 
Veevoer wordt voor het belangrijkste deel 
geïmporteerd.  

 
 

Biologische boeren 
Biologische boeren werken in evenwicht met de natuur. Zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 
Dieren worden gehouden op een manier die aansluit bij hun natuurlijk gedrag. Ze worden niet 
verminkt. Hormonen en preventieve antibiotica zijn verboden. Ze produceren voor de regionale markt. 
Biologische boeren streven naar gesloten kringlopen. 
 

Herenboeren 
Een herenboerderij is een coöperatie van burgers die 
gezamenlijk eigenaar zijn van een gemengd bedrijf van 
ongeveer 20 hectare. Ze hebben een boer in dienst (de 
herenboer). De opbrengst is voor de eigenaren. Een 
herenboerderij werkt duurzaam en vraag gestuurd.  
 

Hobbyboeren 
Kleinschalige boerenbedrijven die onvoldoende inkomsten opleveren om van te bestaan. 
Hobbyboeren hebben naast hun boerenbedrijfje doorgaans ook een andere inkomstenbron. 

 

Boze Boeren 
Tegenwoordig maken vooral ‘boze boeren’ veel lawaai.  

Het overgrote deel bestaat uit veeboeren die produceren voor de 
wereldmarkt. 

 
 

VEEL MINDER DIEREN 
VEEL MEER KRINGLOOPBOERDERIJEN! 

 

  

  Foto: Volkskrant 
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Bron: Omroep Brabant, 19 juli 2020  

'We verzieken ons leefmilieu en daarmee onszelf', artsen starten 
landelijke campagne 

Een aantal artsen start in september een landelijke campagne om aandacht te vragen voor de gevolgen van 
luchtvervuiling voor onze gezondheid, bijvoorbeeld in gebieden met intensieve veehouderij, zoals Oost-Brabant. 
Oncologisch chirurg Ignas van Bebber van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch lichtte de campagne zondag 
toe in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK. "Met ons beleid van ontkennen en negeren accepteren we dat 
mensen eerder dood gaan."  Lees het hele artikel:  https://bit.ly/3hhScpq 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

CADEAUTJES 
 

U weet of vermoedt dat er in uw buurt een stal wordt gebouwd of uitgebreid. Wat nu??? 
Het gratis receptenboek helpt u op weg. 

 

 

Receptenboek 
 

Heb je gehoord dat er in de buurt een stal wordt gebouwd of uitgebreid? 
Ligt er een voorstel van B&W ter inzage om een vergunning te verlenen voor nieuwbouw of 

verandering van een veehouderij?  
Wil je protesteren en/of proberen de veranderingen tegen te houden?  

Wil je weten welke stappen je kunt zetten? 
 

 Vraag het ‘Receptenboek’ aan. 
stopdestank@gmail.com 

 

 
 

 

Jan van de Kam stelt zijn fotoboek over De Peel gratis digitaal beschikbaar. 
Een pareltje dat u niet mag missen! 

 

 

https://tinyurl.com/ybt2mskd 
 

 
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? 

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief van het Brabants Burgerplatform 
nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com 

https://bit.ly/3hhScpq
https://tinyurl.com/ybt2mskd
mailto:nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com
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Eindhovens Dagblad 9 juni 2020   

OPINIE 
 


