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Vergunning voor 3.750 varkens aan Donschotseweg 12a 
 

 

GEMEENTE DEURNE 
LAAT BURGERS WEER IN DE STEEK 

   
 

Onlangs verleende het college vergunning voor de uitbreiding van Bosweg 3 met 80.000 vleeskui-
kens. Ondanks fel verzet van de omgeving en van sommige raadsleden. De procedure bij de Raad 
van State loopt nog.  Desondanks verleende het college opnieuw vergunning voor een forse uitbrei-
ding. Dit keer een vergunning voor 3.750 varkens aan de Donschotseweg. Wederom ondanks het 
verzet van de omwonenden.  
 

Oude varkensstallen 
Aan de Donschotseweg (12a), vlakbij een klein buurtschap staan twee oude varkensstallen. Ze staan al 
jaren leeg. De omgevingsvergunning (milieuvergunning) dateert uit 2009. De gemeente heeft de lege 
vergunning niet ingetrokken. In 2015 blijkt dat de oude stallen verkocht zijn aan een grote varkens-
houder uit Heusden. Die wil er in 2022 nieuwe stallen bouwen voor 3.750 mestvarkens. De gemeente 
besloot om hem de nodige vergunningen te verlenen. Op papier neemt de uitstoot af. In werkelijkheid 
is er sprake van forse toename van stank, ammoniak en fijn stof. 
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Volksgezondheid en leefbaarheid in gevaar 

Volgens het college is er door het verlenen van de vergunningen sprake 
van afname van de uitstoot van stank, ammoniak en fijn stof en dus van 
vermindering van de gezondheidsrisico’s. Bizar! Er is nu geen sprake van 
uitstoot. De oude stallen staan al jaren leeg. B&W vergelijkt de aange-
vraagde vergunning met de vergunning uit 2009 en concludeert dat met 
het verlenen van de nieuwe vergunning de uitstoot en de gezondheidsri-
sico’s afnemen!  
 

B&W: ‘advies van de GGD niet nodig’ 
Het college van B&W schrijft (citaat): “Doordat sprake is van een afname van de ammoniakemissie, 
van de geurbelasting op alle omliggende gevoelige objecten en van de fijnstofconcentratie en daarmee 
ook van de endotoxinen concentratie, is geconcludeerd dat ten opzichte van de vergunde situatie ter 
hoogte van alle gevoelige objecten sprake is van een lagere milieubelasting en daarmee vermindering 
van de gezondheidsrisico's. Aangezien er sprake is van vermindering van de gezondheidsrisico's is geen 
advies gevraagd aan de GGD”.  
 

Stankoverlast 
In de gemeentelijke geurverordening is stanknorm voor deze buurt maximaal 8 odeur. Het bedrijf Don-
schotseweg 12a mag meer uitstoten omdat de stank wordt terug gebracht in vergelijking met de ver-
gunning uit 2009. In werkelijkheid stijgt de overlast op alle woningen in de buurt naar soms meer dan 
14 odeur. ‘Vermindering’ noemt het college dat! 
 

 

Huidige situatie 
 

 

Uitstoot van ammoniak , geur en fijnstof:  

GEEN 
Stallen staan al jaren leeg 

 
 

Aangevraagde vergunning 
  

 
UITSTOOT JAARLIJKS  

4.558,4  kg ammoniak 52.938,2 odeur stank                213,762 kg fijnstof 
 
 

B&W noemt dat een AFNAME!!! 

Het College houdt omwonenden willens en wetens voor de gek. 
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Alle zienswijzen ter zijde geschoven 
Al vanaf 2015 proberen de buren op allerlei manieren het onheil te keren. Ze namen juristen in de arm 
die namens hen in 2018 en 2020 zienswijzen indienden. Ook Stopdestank diende in 2016, 2018 en 
2020 zienswijzen in op de omgevingsvergunningen die ter inzage lagen. Alles tevergeefs; B&W wees 
alle zienswijzen af en verleende de varkensboer uit Heusden de gevraagde omgevingsvergunning. Er 
loopt nog een gerechtelijke procedure bij de Raad van State tegen de omgevingsvergunning, aange-
spannen door de omwonenden. Desondanks besloot het college de bouwvergunning te verlenen. Op 
5 november 2021 legde B&W die vergunning ter inzage. Opnieuw namen buurtbewoners een jurist in 
de arm om voor hen een zienswijze te schrijven. Ook Stopdestank diende een zienswijze in. We stuur-
den een kopie aan alle raadsleden van Deurne en aan de pers. De zienswijze van Stopdestank kunt u 
lezen op https://ap.lc/zo72p  
 
 

Gemeente laat lege vergunningen in stand! 

Deur wagenwijd open voor uitbreiding veestapel 
Verleende omgevingsvergunningen en bouwvergunningen die drie jaar niet worden gebruikt, mag 
het gemeentebestuur intrekken. De gemeente Deurne laat veel lege vergunningen in stand. Dat be-
tekent dat vergunde rechten voor bijvoorbeeld het houden van dieren en het uitstoten van ammo-
niak en fijn stof geldig blijven, ook als daarvan in de praktijk geen gebruik wordt gemaakt. Daarmee 
zet de gemeente de deur wagenwijd open voor de groei van de veestapel. 
 

Lege vergunningen worden verhandeld 
Lege vergunningen kunnen worden verkocht. Dat levert de ver-
koper geld op en de koper de mogelijkheid voor nieuwbouw of 
uitbreiding. De koper kan de veestapel fors uitbreiden als hij 
nieuwe technieken toepast. De uitstoot wordt gerelateerd aan 
de oude vergunning. Het gevolg: de veestapel groeit, het mest-
overschot ook en de buren worden opgescheept met stank, 
grote stallen, zwaar verkeer en geluidsoverlast. 

Zorgplicht 

Door lege vergunningen in stand te laten, kan de veestapel groeien. Dit staat haaks op alle mooie 
woorden van zorg voor gezondheid en leefbaarheid van de burgers en haaks op het met de mond 
beleden streven naar transitie en duurzame landbouw. Het gemeentebestuur van Deurne reageert op 
de zorgen en acties van omwonenden met de mededeling dat ze gezien de geldende wet- en regelge-
ving verplicht is de vergunning te verlenen. De gemeente doet alsof ze niks te zeggen heeft. Maar het 
gemeentebestuur kan lege vergunningen intrekken, bestemmingsplannen vaststellen en wijzigen. En 
geurnormen strenger maken. Gemeentebesturen hebben een zorgplicht jegens hun inwoners. Het ge-
meentebestuur van Deurne schiet hierin schromelijk tekort. 
 

 

B&W: vanwege landelijke wet- en regelgeving zijn we verplicht 
om de vergunningen te verlenen. 

Het college doet alsof het niks te zeggen heeft. 
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