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Uitbreiding veestapel in Deurne!!!! 
 

NOG STEEDS geeft Deurne vergunningen af voor uitbreiding van de veestapel. De afgelopen weken 
lagen vergunningaanvragen ter inzage waaraan het college medewerking wil verlenen. Ook 
Stopdestank diende zienswijzen in. 

 

Uitbreidingen 
Het college van B&W heeft onlangs de volgende vergunningen verleend: 
Grintkuilen uitbreiding met  11.444 varkens 
Zonnewende          uitbreiding met  608 varkens 
Binnenweg uitbreiding met  516 varkens 
Langstraat  uitbreiding met  753 varkens   
Nastreek   uitbreiding met  974 varkens 
Donschotseweg  uitbreiding met  3.750 varkens 
Bosweg  uitbreiding met  80.000 vleeskuikens 

https://cutt.ly/yfCcmUg (ED 16-8- 2020) 
Infografic: Sandra de Haan     https://cutt.ly/Vf2ELU2 (bron: Groen/Links) 
 
 

Uitbreiding totaal 
18.000 varkens 

80.000 mestkuikens 
 

Ook Stopdestank diende zienswijzen in. We vroegen B&W om de vergunningen niet te verlenen 
vanwege stankoverlast, bedreiging van de volksgezondheid, water, bodem, lucht en ecologie. Het 
college ging niet in op onze bezwaren. Ze lieten weten dat de aanvragen aan de wet voldoen en dat 
daarmee de kous af is. B&W verlenen de vergunningen. Wie het daar niet mee eens is, kan in beroep 
bij de rechter. Dat hebben omwonenden in enkele gevallen gedaan. Ze hebben een jurist in de arm 
genomen en zijn naar de rechter gestapt.  

 

Er liggen op het gemeentehuis nog meer aanvragen voor uitbreiding. 
We adviseren u de website van de gemeente goed in de gaten te houden. 

 

Tip 

Hebt u gehoord dat er in de buurt een stal wordt gebouwd of uitgebreid? 
Ligt er een voorstel van B&W om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een veehouderij? 

Vraag Stopdestank wat u kunt doen. stopdestank@gmail.com 
We kunnen u ook in contact brengen met gespecialiseerde juristen. 

 

 

 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com
https://cutt.ly/yfCcmUg
https://cutt.ly/Vf2ELU2
mailto:stopdestank@gmail.com
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Geld wordt gebruikt om investeringen van banken veilig te stellen  

Uitkoopregeling veehouderijen weggegooid belastinggeld   
 

De regering trekt een half miljard euro uit voor het uitkopen van veehouderijen. Doel was de ver-
mindering van stankoverlast en het oplossen van de stikstofcrisis. Verouderde en/of vervuilende 
bedrijven zouden zo met overheidssteun met hun bedrijf kunnen stoppen. Maar veel minder boeren 
dan verwacht lieten weten mee te willen doen. Varkensboeren verdienen op dit moment goed en 
na het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Brabant heeft het provincie-
bestuur de strengere milieuregels met twee jaar uitgesteld. 
 

Rabobank  
De uitkoopregeling blijft bestaan maar is nu vooral aantrekkelijk voor boe-
ren met tamelijk nieuwe stallen. Het geld is niet langer bedoeld voor ver-
mindering van stank en van uitstoot van stikstof maar voor het veiligstel-
len van de investeringen van banken. Boeren met nieuwe stallen hebben 
meestal meer schulden bij de bank. Die wil zo haar investeringen in de 
sector veiligstellen. De Rabobank schreef de voorwaarden voor de uit-
koopregeling. De minister nam die voorwaarden voor 90% over.  

 

Meer weten? Lees https://cutt.ly/CfCk1wJ 
 
 

 

Wist u dit? 
 

Geen zienswijze ingediend, dus geen toegang tot de bestuursrechter!  
Zo is dat in Nederland geregeld. Maar……….. wellicht gaat dit voor milieuzaken straks niet meer op! 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat hierover een uitspraak doen. 
Meer informatie: https://cutt.ly/FfCpofM 
 

In veel gemeenten zit meer dan 50% verschil tussen het aantal dieren dat boeren opgeven en het 
aantal waarvoor ze vergunning hebben. Dat heeft consequenties voor berekening van de ammoniak-
uitstoot. Bron: CBS.  
 

In totaal worden in Nederland ruim 1,5 miljoen kalveren geboren. Honderdduizenden zijn restafval. 
Follow The Money publiceerde er een artikel over. Lees en huiver!  https://cutt.ly/Df96Pkc  
 
 

 

Mens, Dier & Peel zette de cijfers op een rij 

Veel ruimte voor uitbreiding veehouderij in Brabant 
 

Op basis van het aantal verleende vergunningen kan de veestapel in Bra-
bant verder stijgen. Mens, Dier & Peel maakte een overzicht en ge-
bruikte daarbij de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Of alle ruimte kan worden opgevuld, hangt af van politieke beslis-
singen in Nederland en in Europa.  
 

Brabant en Deurne 
Veehouderijen in BRABANT hebben nog vergunningen in bezit voor uit-
breiding met ongeveer 800.000 varkens, 16 miljoen stuks pluimvee, 
700.000 runderen, 58.000 geiten, 20.000 schapen en 190.000 konijnen. In 

DEURNE gaat het om nog niet gebruikte vergunningen voor 44.886 varkens, 1.513.667 stuks pluimvee, 
23.417 runderen, 1.554 geiten. 

 

Voor alle getallen, grafieken en meer informatie: 
https://www.knakdeworst.nl/cms/?p=12308 

https://cutt.ly/CfCk1wJ
https://cutt.ly/FfCpofM
https://cutt.ly/Df96Pkc
https://www.knakdeworst.nl/cms/?p=12308
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Grote rol van gemeenten in nieuwe omgevingswet 

Burgerparticipatie Brabants Burgerplatform en Stopdestank organiseren pilot 
 

 
 

Op 1 januari 2022 gaat de omgevingswet in. Er komt één wet in plaats van 26 bestaande wetten 
zoals o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 
geurhinder en veehouderij, de Wet inzake luchtverontreiniging en de Wet ruimtelijke ordening. De 
gemeente krijgt dan verregaande bevoegdheden bij het verlenen van vergunningen. 
 

Burgerparticipatie 
Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen. Burgerparticipatie is daarbij verplicht. In de Raads-
informatie brief van 27 juni 2020 is een Bestuurlijke route implementatie Omgevingswet uitgewerkt. 
Stopdestank schreef B&W een brief d.d. 1 september 2020 waarin we vroegen de burgers er vanaf het 
begin bij te betrekken. Burgemeester en wethouders namen de brief voor kennisgeving aan. 
Bestuurlijke route implementatie Omgevingswet zie https://cutt.ly/of0GofM  
Brief Stopdestank zie https://cutt.ly/Df0GzJo  
 
 

Pilot Burgerparticipatie in Deurne 
Beroepsgroepen en bedrijven (b.v. de Ondernemersvereniging 
en de ZLTO) hebben bestuurders die de belangen van hun leden 
behartigen. Burgers zijn als belangengroep niet georganiseerd. 
Bovendien zijn ze veel minder goed geïnformeerd. Het Brabants 
Burgerplatform krijgt van de provincie subsidie om in twee ge-
meenten een pilot ‘burgerparticipatie’ uit te voeren. De keuze 
viel op de gemeenten Land van Cuijk en Deurne. Het Brabants 

Burgerplatform organiseert de pilot in Deurne samen met Stopdestank.   Doel van de pilots is om bur-
gers te informeren en hen inspraak te verlenen. De pilots moeten een draaiboek opleveren voor het 
organiseren van burgerparticipatie in andere gemeenten. Na afloop moet het Brabants Burgerplatform 
bij de provincie een verslag en een verantwoording van de subsidie inleveren. 
 

Vier bijeenkomsten  
Als de maatregelen aangaande corona het mogelijk maken, organiseren we in Deurne vier bijeenkom-
sten. Daarin worden burgers geïnformeerd en uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst 
van Deurne en die in kaart te brengen (letterlijk).  

         www.brabantsburgerplatform.nl 

https://cutt.ly/of0GofM
https://cutt.ly/Df0GzJo
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Klagen over stankoverlast helpt niet 
 

Bij klachten van stankoverlast, bel de MilieuKlachtenCentrale. Vierentwintig uur per dag en zeven 
dagen in de week bereikbaar! Dat is het advies van de gemeente. Maar het helpt niet.  
 

ODZOB 
De ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) wordt door een aantal gemeenten 
waaronder Deurne, betaald om de regels te handhaven en de klachten af te hande-
len. Mensen dienen klachten in maar de ODZOB onderneemt niks. De reden: u moet 
de locatie (adres) doorgeven van de bron van de overlast. Ha, ha! Er liggen rondom 
Deurne een kleine 400 veehouderijen en grote oppervlakten waarop mest wordt uit-
gereden. Het is voor burgers meestal onmogelijk om aan te geven waar de stank van-
daan komt. Zeker voor hen die niet in het buitengebied wonen. Als je klaagt krijg je 
meestal een reactie als hieronder. Vind je het gek dat mensen boos worden? 
 

 

Geachte heer ........ 
Uw melding met meldingsnummer M202024170 is in behandeling genomen. 
Wijze van afhandeling: Melding na onderzoek gesloten 
Toelichting afhandeling (kan ook leeg zijn): 
Contact gehad met melder en hij weet niet waar de overlast vandaan komt anders dan mogelijk van een agrarisch 
bedrijf of agrarische bedrijven. Zonder aanwijzing wat zou kunnen leiden tot een veroorzaker kunnen wij op basis 
van deze melding geen acties ondernemen die zullen leiden tot een vermindering van de overlast. Voor meer 
informatie verwijzen wij u door naar de website: 
https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding?filterMelding=M202024170&codePartner=ODZOB 
Als deze link niet de juiste informatie toont, kunt u ook de hele link kopiëren naar de navigatiebalk van uw web-
browser. 
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. U kunt hier niet op reageren. 
Met vriendelijke groet, de medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
 

 

STANK-APP 
Het Brabants Burgerplatform werkt aan de ontwikkeling van een ‘stank-
app’. U kunt dan anoniem doorgeven wanneer het stinkt, wat u ruikt en 
hoe erg het stinkt. Symbolen op een kaart geven per km² het aantal en 
het soort klachten weer. De informatie is openbaar. De bedoeling is dat 
de app in het voorjaar operationeel is. We houden u op de hoogte. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Oproep WORLD ANIMAL PROTECTION 
https://cutt.ly/3f2TmDm 

 
 

Word lid van Stopdestank 
 

Meld u aan op: 
stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl 
Jaarlijkse contributie: Individuele leden 10 euro;  

gezins- en jeugdleden 5 euro 
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank 

 

SAMEN……IN UW EIGEN BELANG! 

https://cutt.ly/3f2TmDm

