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Nog 80.000 vleeskuikens erbij in zwaar overbelast gebied

GEMEENTE DEURNE LAAT BURGERS IN DE STEEK

Foto: Stichting Mens, Dier & Peel

In het buurtschap aan de Bosweg is het leefmilieu slecht door uitstoot van intensieve veehouderijen. De
gemeente Deurne erkent dat. Toch stemt B&W in met de uitbreiding van een kippenmesterij met 80.000
dieren aan Bosweg 3. Daardoor komt het totaal aantal plofkippen daar op meer dan een kwart miljoen.
De burgers in het buurtschap zijn ten einde raad. Nog meer stank, nog meer fijn stof. Ze maakten bezwaar
en ze dienden een zienswijze in maar die heeft B&W verworpen. Met de gang naar de rechter proberen ze
het onheil te keren.
Buurtbewoners hopeloos
Vanwege ernstige stankoverlast trok de provincie in 2014 7½ ton subsidie
(belastinggeld) uit om de veehouderij aan Bosweg 4 te verplaatsen naar een
locatie een kilometer verder. Nu krijgt het bedrijf aan Bosweg 3 van de gemeente een vergunning om uit te breiden met 80.000 vleeskuikens! In totaal
zitten er dan straks een kwart miljoen plofkippen aan de Bosweg. De gemeente erkent dat er in de buurt sprake is van een overbelast leefmilieu
maar vindt dat geen reden om de vergunning te weigeren. De gemeente:
‘we houden ons aan de wet’. Daarmee is de kous af! Eén keer is de wethouder op verzoek van de hopeloze
buurtbewoners komen praten. Maar hij gaf onmiddellijk aan dat hij niets voor hen kon doen omdat alles
geregeld werd binnen de wettelijke regelgeving. PA/GL en de PvdA hebben zich zowel in de gemeenteraad
als in Provinciale Staten meermaals ingespannen om de onverkwikkelijke gang van zaken op de Bosweg aan
de kaak te stellen. Helaas mochten hun inspanningen niet baten.

OPROEP AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
Neem uw verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger!
‘We houden ons aan de wet’ betekent niet automatisch:
’dit is een rechtvaardig besluit’.
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Gediscrimineerd
De bewoners hebben geen andere keuze dan een zaak aan te spannen bij de Raad van
State. Tegen de gemeente Deurne! Voor de zoveelste keer moeten inwoners naar de
Raad van State omdat de gemeente Deurne hen de deur wijst. ‘Wij, burgers in het
buitengebied, voelen ons niet geholpen door onze overheden. En als je de ontwikkelingen volgt, voelen we ons zelfs gediscrimineerd t.o.v. agrarische ondernemers’, schrijft
een van de buurtbewoners aan Stopdestank.
‘Deze gemeente trekt zich terug achter formele muren’

Artikel in De Volkskrant over boze burgers in Deurne
De Volkskrant wijdde in december vorig jaar een groot artikel aan de ‘boze
burgers’ in Deurne. Onze gemeente telt onevenredig veel actiegroepen. ‘Als
je met ze praat, zijn ze vooral tegen een gemeente die zich terugtrekt achter
formele muren’, constateert de journalist. ‘Deze gemeente praat niet met
z’n burgers’, tekende hij op. Lees hier
Zorgplicht?
De journalist belde de gemeente. Hij kreeg te horen dat het niet de taak van de gemeente is om met burgers
te praten maar van degene die de vergunning aanvraagt. B&W zegt dat de ondernemer met de burgers in
gesprek moet gaan. De gemeente Deurne volgt uitsluitend de wet- en regelgeving. Als je het er niet mee eens
bent, ga je maar naar de Raad van State. Met andere woorden: omwonenden van Bosweg 3, bekijk het maar.
Jullie moeten niet bij de gemeente Deurne zijn maar bij de kippenboer (die overigens niet in de buurt woont).
En anders ga je maar naar de rechter. Is dit de manier waarop de gemeente haar zorgplicht invult?
‘Geen aanleiding tot het aanpassen van de vergunning’

Zienswijze Stopdestank
Stopdestank diende met nog 14 anderen bij B&W een zienswijze in tegen de vergunning voor uitbreiding
aan Bosweg 3. Stopdestank verzocht B&W dringend om vanwege volksgezondheid en leefbaarheid de vergunning niet te verlenen. Onze bezwaren en argumenten zijn verworpen. ‘Geen aanleiding tot het aanpassen van de vergunning’, heet dat in gemeentetaal.
Samengevat komt het hierop neer:
1. we geven toestemming voor uitbreiding want het bedrijf heeft een rechtsgeldige vergunning.
2. als de buurt daar problemen mee heeft, moeten ze bij de rechter zijn. Het gemeentebestuur volgt de wet.
‘De overheid is een machine geworden.
De burger krijgt een overheid die hij niet meer kent’.
Nationale Ombudsman

Open brief aan de raad van de gemeente Deurne
Stopdestank heeft in een open brief de gemeenteraad opgeroepen om het college van B&W op te dragen
om alles in het werk te stellen om uitbreiding van het aantal vleeskuiken aan Bosweg 3 te voorkomen.
U kunt de brief hier lezen.

De stinkende achterkant van vleesfabriek Nederland
FOLLOW THE MONEY, 8 maart 2021
Een artikel van Hans Ariëns en Emma Meelker
De situatie rond de uitbreiding van Bosweg 3 met 80.000 vleeskuikens komt hierin ook aanbod.
Dit artikel komt uit de nieuwsbrief van het Brabants Burgerplatform van 8 mei, lezen: klik hier
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