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DEURNE OP DE KAART VOOR NIEUWE MESTFABRIEKEN 
 

Het Brabantse College van Gedeputeerde Staten (VVD-CDA-Forum voor 
Democratie- Lokaal Brabant) wil in Brabant tientallen nieuwe mestfa-
brieken bouwen. Na de zomer wijst GS de gekozen locaties aan. We 
vrezen dat de meeste fabrieken in Oost Brabant gepland worden. Daar 
wordt de meeste mest geproduceerd. De voorbereidingen hebben zich 
aan de openbaarheid onttrokken maar er is een kaart uitgelekt waarop 
de mogelijke locaties staan. Open de link hieronder en je ziet dat ook 
Deurne valt in de prijzen met meerdere potentiële locaties.  
 

 Afbeelding: Brabants Burgerplatform 

Klik op 

https://cutt.ly/Qx4EKZh 
De locaties in Oost Brabant maken de meeste kans. 

Het is onwaarschijnlijk dat het mestoverschot uit Oost Brabant naar West Brabant wordt getransporteerd. 
 

 

Stopdestank maakt zich op voor actie 

GEEN MESTFABRIEKEN 
MINDER BEESTEN! 

 

 

2.500 meldingen op de kaart 

DIGITALE STANKMELDER VOOR BURGERS SUCCES 
 

Half februari j.l. zette het Brabants Burgerplatform een  digitale stankmelder on-
line. Het betreft stank als gevolg van de intensieve veehouderij (stallen, mest uit-
rijden, mestfabriek, slachterij). 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. 
Alle meldingen zijn anoniem. Ze staan weergegeven op een kaart die het Brabants Burgerplatform publiceert op haar 
website en periodiek doorgeeft aan pers en politiek. 
 

 

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” 
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Jaarlijks ruim 2,5 miljoen naar bedrijven in Deurne 
EUROPESE LANDBOUWSUBSIDIES 

 

Veel agrarische ondernemers in Nederland krijgen subsidie van de Europese Unie, de rijksoverheid en/of de provin-
cie. Europa betaalde in 2018 € 864 miljoen aan Nederlandse agrarische bedrijven, de rijksoverheid € 123 miljoen en 
de provincies ook nog ettelijke miljoenen. In Deurne krijgen 272 bedrijven jaarlijks in totaal €2.654.761 Europese 
landbouwsubsidie. Gemiddeld €9.760 per bedrijf. Daarvan is 1/3 formeel bedoeld voor natuurbeheer maar daaraan 
worden nauwelijks eisen gesteld.  
 

Belastinggeld 
Subsidies worden betaald uit belastinggeld. Je zou mogen veronderstellen dat hiermee maatschappelijke doelen ge-
diend worden. Maar deze subsidies houden een systeem in stand waardoor de bodem sterft, de lucht en het water 
worden vergiftigd en de volksgezondheid gevaar loopt. Een minuscuul deel gaat naar biologische landbouw terwijl daar 
de oplossing ligt voor de toekomst. Tijd voor een radicale koerswijziging in het subsidiebeleid. 
 

 

Informatie over de hoogte van landbouwsubsidies is openbaar  
Open onderstaande link 

Door uit te zoomen kunt u de bedragen per bedrijf bekijken 
 

https://cutt.ly/AcefCFl 
 

Bron: Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) 
Met dank aan Stichting Groen Kempenland 

 
 

 

Beroep ook mogelijk zonder zienswijze 
 

Iedereen die zich bezig houdt met vergunningen weet het: je moet een zienswijze ingediend  
hebben, wil je later nog in beroep kunnen gaan. Regelmatig leidde dat tot frustraties als bij-
voorbeeld de periode van zienwijzen indienen in vakantieperiode was gevallen of als door 
andere oorzaken geen zienswijze was ingediend. Als bezorgde burger of milieuorganisatie 
had je dan het nakijken. 
Na een uitspraak van de rechtbank Gelderland is deze situatie veranderd. In het geval van 
vergunningen met milieu-impact die onder het verdrag van Aarhus vallen (RIE-bedrijven), 
hoeven belangenorganisaties en belanghebbende burgers niet eerst een zienswijze ingediend 
te hebben om in beroep te kunnen gaan. Het verdrag van Aarhus verbiedt een dergelijke be-
lemmering in de rechtsgang en Nederland heeft dit dus 17 jaar lang ten onrechte gedaan! 
 

 

                                        
        INGEZONDEN 

 

                        Missie Peel Natuurdorpen 
 

                        De stichting richt zich op inwoners van de Peel.  
Zij stimuleert boeren om rendabel landschap te realiseren: Landschapslandbouw. 

Dit is het ontwikkelen van landschap op landbouwgrond. 
Ons ideaal is een coulisselandschap: 

bossen afgewisseld met houtwallen, heggen, kruidenrijke graslanden en waterpartijen. 
Met koeien die een belangrijke rol als de stoffeersters ervan vervullen. 

Dit landschap biedt ruimte voor wonen in tiny houses in de beboste delen en of op het erf van de boerderij. 
Een slimme combinatie van natuur, landbouw en wonen. 

Tiny houses vormen een krachtig verdienmodel. 
Zo kunnen we boerenbedrijven  én landschap, duurzaam in stand houden, in volledige harmonie met de natuur. 

 

Stip aan de horizon:  

Een fraai coulisselandschap van-voor-door-en-met boeren dat speels als een ruim 100 km lange gordel van 
natuurparels van noord naar zuid door de hele Peel slingert! 

 

Meer weten? 
https://peelnatuurdorp.nl/ 
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