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De officiële verkiezingsdag is op woensdag 16 maart a.s. 
Vanwege de coronamaatregelen is er op 14 en 15 maart een mogelijkheid tot vervroegd stemmen. 

 
Meer informatie over het Landbouwdebat in onze ledenbrief van 4 maart 2022.  
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Gemeente Deurne blijft vergunningen verlenen 

Het stinkt aan alle kanten 
 

 
 

Op meerdere plaatsen in Deurne verzetten inwoners zich tegen het voornemen van de gemeente  om 
vergunningen te verlenen die ernstige stankoverlast veroorzaken en grote risico’s opleveren voor de 
volksgezondheid. De gemeente blijft vergunningen verlenen. Om hun gezondheid en leefbaarheid te 
beschermen zijn burgers genoodzaakt om rechtszaken aan te spannen tegen de gemeente en om de 
publiciteit te zoeken. Stopdestank informeert, adviseert en ondersteunt hen. 
 

VIJF DOSSIERS 
Maar liefst vijf dossiers spelen nu tegelijkertijd. Het gaat om vergunningen voor uitbreiding van veehou-
derijen en om uitbreiding van gevaarlijke industrie op de Kranenmortel. De pers besteedde er in een 
aantal gevallen uitgebreid aandacht aan.  
 

BOSWEG 3 
Uitbreiding met 80.000 vleeskuiken tot in totaal een kwart miljoen plofkippen. 
Vanwege ernstige stankoverlast op de Bosweg en omgeving trok de provincie in 2014 7½ ton subsidie 
(belastinggeld) uit om de veehouderij aan Bosweg 4 te verplaatsen naar een locatie een kilometer ver-
derop. Nu wil de gemeente Deurne aan de overkant van de weg (!!!) vergunning verlenen voor een 
uitbreiding met 80.000 vleeskuikens.  
Omwonenden protesteerden meermaals bij het college, maar het mocht niet baten. Ze hebben een 
jurist in de arm genomen. Er loopt een procedure tegen de gemeente Deurne bij de Raad van State. 
  

DONSCHOTSEWEG 12A 
Nieuwbouw van varkensstallen voor 3.700 vleesvarkens. 
Aan de Donschotseweg 12a, vlakbij een klein 
buurtschap staan twee oude varkensstallen. Ze 
staan al jaren leeg. De gemeente heeft de ver-
gunning niet ingetrokken. In 2015 zijn de oude 
stallen verkocht aan een grote varkenshouder 
uit Heusden. Die vroeg in 2021 een vergunning 
aan voor het bouwen van nieuwe stallen voor 
3.700 mestvarkens. De gemeente besloot de 
vergunning te verlenen. Volgens het college 
neemt hiermee de uitstoot af! Maar er worden 
al jaren geen dieren gehouden. In werkelijkheid 
betekent de nieuwe vergunning een  forse toe-
name van stank, ammoniak en fijn stof.      Cartoon: Sandra de Haan 
Omwonenden protesteerden meermaals bij het college, maar het mocht niet baten. Ze hebben een 
jurist in de arm genomen. Er loopt een procedure tegen de gemeente Deurne bij de Raad van State.  
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HANENBERGWEG 9 
Uitbreiding met 55.000 vleeskuikens tot in totaal 130.000 plofkippen. 
Zowel de omwonenden als Stopdestank hebben bij het college bezwaar gemaakt (zienswijze ingediend) 
vanwege overlast en het risico op het uitbreken van vogelgriep (zoönose).  
Omwonenden hebben een jurist in de arm genomen.  
 

 

            Stallen in het buitengebied van Deurne 

HOOGDONKSEWEG 6 
Loods van 700 vierkante meter bij varkensbedrijf Swipigs.  
Het college heeft vergunning verleend voor het bouwen van de loods. Volgens B&W wordt de loods 
gebruikt voor stalling van werktuigen. Maar de buurt twijfelt. Het is een bijzonder grote en hoge loods 
met drie enorme deuren. Zij vrezen dat er in de toekomst mest bewerkt gaat worden. De eigenaar wei-
gert te zeggen waarvoor de loods gebruikt gaat worden.  
Twee keer hebben omwonenden de gemeente Deurne schriftelijk verzocht om meer informatie maar 
ze kregen geen antwoord.  
  

ATTERO KRANENMORTEL 
De provincie wil composteringsbedrijf Attero  op bedrijventerrein de Kranenmortel vergunning verlenen 
de bewerkingscapaciteit uit te breiden van 50.000 ton naar 65.000 ton organisch afval per jaar. De Kra-
nenmortel ligt ingeklemd tussen drie woonwijken. De stankoverlast, de gezondheidsrisico’s en de veilig-
heidsrisico’s zijn nu al onacceptabel. Uitbreiding van Attero is onverantwoord. De provincie vroeg de 
gemeente om advies maar B&W reageerden niet binnen gestelde termijn. Inwoners van de Koolhof 
richtten een actiegroep op. Ze startten een petitie en zochten de publiciteit (waaronder Zembla).  
Ze namen een jurist van MOB in de arm voor het schrijven van een zienswijze en om indien nodig te 
gaan procederen. 
 

 

10 jaar Stopdestank 

 

Op 1 januari 2021 bestond ‘Vereniging Stopdestank Deurne’ 10 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan wilden we een symposium organiseren. Vanwege de coronamaatre-
gelen kon dat tot nu toe niet doorgaan. We hopen in de loop van 2022 ons 11 jarig 
bestaan te kunnen vieren.  

 

Onze werkwijze is in tien jaar niet veranderd. Stopdestank werkt niet vóór maar mét inwoners. We in-
formeren, ondersteunen en mobiliseren burgers. We spreken onze volksvertegenwoordigers aan. 
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