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Rectificatie 

STEM BEWUST 
 

In onze vorige ledenbrief publiceerden we onderstaande tabel van Proveg international. We schreven toen dat de 
informatie komt uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Dat is niet juist. De cijfers komen uit een kiezerson-
derzoek bij de achterban van de verschillende partijen. Open onderstaande link en u kunt in interactieve tabellen 
informatie zichtbaar maken wat de partijen én hun kiezers vinden van de stellingen.  
  

https://newfoodkieswijzer.nl/ 
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Stank op de kaart 

STANKMELDER BRABANTS BURGERPLATFORM SUCCES 
 

"Stank op de Kaart". Zo heet de stankmelder die het Brabants Burgerplatform half februari jl. lanceerde. Via een Web 
App kunnen burgers stankoverlast melden en alle meldingen op een "Stankkaart" bekijken. Het gaat om stankover-
last door intensieve veehouderijen, door het uitrijden van mest, door mestverwerkers en slachthuizen. Ook de mel-
dingen die binnen kwamen bij de Omgevingsdienst staan op de kaart.  
 

2.500 meldingen op de kaart 
Er staan nu ongeveer 2.500 meldingen op de kaart. Ze zijn binnengekomen via de 
Omgevingsdienst (vanaf november 2020) en via de Stank App (vanaf half februari 
2021). Er komen per week ongeveer 400 meldingen binnen; 200 via de Stank App 
en 200 via de Omgevingsdienst.  De Stank App staat nog maar kort online. Als de 
bekendheid toeneemt, verwachten we een stijging van het aantal meldingen. De 
Stank App maakt ook het patroon achter de individuele meldingen zichtbaar en 
laat zien dat de overlast permanent is. Om iedereen in de gelegenheid te stellen 
om het probleem zichtbaar te maken, zijn de meldingen anoniem. 

 

Het stinkt in heel Brabant 
Op de Stankkaart is te zien dat het overal in Brabant stinkt en dat het op sommige plaatsen ontzettend stinkt. De Stank 
App maakt duidelijk dat achter elke klacht een verhaal schuil gaat. Mensen voelen zich machteloos. De overheid doet 
weinig tot niets om de mensen te beschermen. De wet geeft een kleine groep burgers (veehouders) het recht om de 
lucht, de bodem en het water te vervuilen. Mensen die klagen krijgen te horen dat de wet de overlast toestaat. Einde 
verhaal.  
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Niet alleen stank 
Stank is een hinderlijk probleem, maar niet eens het ergste. Door de uitstoot van fijn stof, door het risico op de uitbraak 
van een zoönose en door de aantasting van de kwaliteit van het milieu vormt de enorme veedichtheid een ernstig gevaar 
voor de volksgezondheid. Het mestoverschot, de hoge stikstofemissie, de verdroging vanwege wateronttrekking en het 
gebruik van pesticiden zijn dodelijk voor de biodiversiteit. Zo’n driekwart van de productie van vlees en zuivel wordt 
geëxporteerd naar landen in de hele wereld. 
De enige oplossing voor de problemen is een drastische beperking van het aantal dieren. 
 
 

 

STANK MELDEN? 
STANK OP DE KAART BEKIJKEN? 

www.StankopdeKaart.nl 
 

(Kan zonder download gebruikt worden op alle soorten smartphones, IPhone en PC.) 
 

FACEBOOK 
 "Stank op de Kaart" 

 

 

Ook Deurne staat op de kaart voor de bouw van nieuwe mestfabrieken 

ZORGEN RONDOM MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED NEMEN TOE 
 

Onder deze titel schreef het Brabants Burgerplatform  een brief aan alle gemeen-
ten in Brabant (raadsleden en colleges), aan provinciale staten en gedeputeerde 
staten, de GGD, de Waterschappen en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 
(ODZOB). In april presenteert de provincie het ‘milieuonderzoek’ naar mogelijke 
nieuwe locaties voor de bouw van mestfabrieken. Het provinciebestuur maakt 
merkwaardige keuzes. Geen mestfabrieken bij de bebouwde kom en ook niet bij 
natuurgebieden maar wel in het buitengebied. Ook als daar woningen dicht in de 
buurt staan.  Diverse organisaties waaronder het Brabants Burgerplatform hebben daar tegen geprotesteerd maar de 
provincie lijkt doof voor argumenten en blind voor de mogelijke gevolgen. Bestuurders geven duidelijk gehoor aan de 
wensen van boeren en mestverwerkers. De brief van het Brabants Burgerplatform kunt u HIER lezen.  
 

Deurne nadrukkelijk in beeld 
Het gemeentebestuur van Deurne liet de provincie op 30 oktober 2019 in een zienswijze weten dat Deurne geen nieuwe 
mestfabrieken wil. Het gemeentebestuur liet weten te kiezen voor scheiden van mest aan de bron, aanpassen van stal-
systemen en het bewerken van alle mest op eigen terrein. Toch staan er drie potentiële locaties in Deurne op de kaart. 
Half april stelt het bestuurlijk overleg (Gedeputeerde en 7 Brabantse wethouders) vast welke plaatsen in aanmerking 
komen voor de bouw van nieuwe mestfabrieken. Wethouder Biemans is lid van het bestuurlijk overleg.  
 

Meeste mestfabrieken waarschijnlijk in Oost Brabant 
Wilt u weten welke locaties de provincie in onderzoek heeft? Open dan 
https://cutt.ly/nzR4eVi. De gele cirkels zijn de ‘kandidaat locaties’; plaatsen die 
voldoen aan de z.g. milieueisen. Opvallend is dat er veel gele cirkels staan in 
West Brabant. Toch zal de keuze waarschijnlijk vallen op plekken in Oost Bra-
bant. Daar wordt de meeste mest geproduceerd. Het is onwaarschijnlijk dat het 
mestoverschot uit Oost Brabant naar West Brabant wordt getransporteerd.  
 

Gemeenteraad buiten spel 
De verwachting is dat burgers en gemeenteraden geen inspraak hebben in de 
procedure. Het bestuurlijk overleg beslist. Gemeenteraden staan buiten spel. 

 
 

 

NIEUWE MESTFABRIEKEN IN DEURNE ?????????? 
 

DAN MAAKT STOPDESTANK ZICH OP VOOR ACTIE! 
 

DOE MEE! 
 

IDEEËN ZIJN WELKOM 
stopdestank@gmail.com 

http://www.stankopdekaart.nl/
https://www.facebook.com/groups/1244047819323227/
https://ap.lc/62tAe
https://cutt.ly/nzR4eVi

