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Met het oog op de verkiezingen 
 

Over ruim een week kiest u een nieuwe gemeenteraad. Die bepaalt de komende vier 
jaar namens u de toekomst van Deurne. Stopdestank roept u op te gaan stemmen. We 
hebben alle partijen in Deurne gevraagd om hun standpunten over landbouw en milieu 
kort samen te vatten.  De samenvattingen die de partijen ons stuurden, staan in deze 
ledenbrief.  

Op 10 maart a.s. organiseren we HET GROTE LANDBOUWDEBAT. Dan kunt u in gesprek met de politici 
over hun plannen en over de toekomst van Deurne. 
  

 

http://www.stopdestank.nl/
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Lijst 1 
 
 

Inzetten op gezonde agrarische bedrijvigheid: goed voor mens, ondernemer, dier 
en milieu  
Als we in het buitengebied kijken dan zien we dat de transitie van het landelijke 
gebied volop aan de gang is door de sloop van leegstaande stallen en door de 
uitwerking van de plannen die de gemeenteraad de afgelopen jaren heeft 
vastgesteld. Agrarische ondernemers zijn aan de slag gegaan met nieuwe 
mogelijkheden en perspectieven waarin de gemeente ze ruimte biedt. DOE! wil 
initiatieven die leiden tot gezonde agrarische bedrijvigheid blijven stimuleren. Zo 
werken we toe naar een buitengebied waarin we produceren op een manier die 
goed is voor mens, ondernemer, dier en milieu.     
Het buitengebied van Deurne kent nog steeds meerdere knelpunten en er kunnen 
nog nieuwe knelpunten ontstaan. Dit moet anders. De huidige dynamiek geeft volgens DOE kansen voor een 
buitengebied om allemaal trots op te zijn. Dat gaat niet vanzelf en zal veel vragen. We vinden het ontzettend 
belangrijk om de omgeving goed te informeren en betrekken bij deze initiatieven:  
 

Inwoners vroeg informeren en betrekken bij planvorming  
De manier waarop plannen voor de omgeving worden behandeld gaat veranderen. Omdat procedures door de 
invoering van de Omgevingswet worden verkort, is het belangrijk dat initiatiefnemers in een vroeg stadium hun 
plannen bespreken met de gemeente en betrokkenen in de omgeving, waarbij ook hun belangen goed worden 
meegenomen. Daarvoor moeten zij actief worden benaderd. Gezamenlijk kunnen initiatiefnemers en betrokkenen 
namelijk tot betere plannen komen en mogelijke juridische procedures voorkomen. Vanzelfsprekend, moet ook de 
gemeente hierin het goede voorbeeld geven. 
 

Verder zien we dat er afgelopen jaren stappen zijn gezet in het omschakeling van agrarische bedrijven. We 
verwachten dat het nieuwe rijksbeleid zorgt voor een versnelling (verduurzaming, verbreding, stoppen). De 
gemeente moet hierop anticiperen. Tenslotte kijken we uit naar de invulling van het Schone Lucht Akkoord dat 
afgelopen jaar is ondertekend. 
 

 

 

Lijst 2 
 

 
Deurne is van oudsher een agrarische gemeente met een groot buitengebied. De 
agrarische sector is van groot belang voor Deurne. We zien dat er door landelijk en 
provinciaal beleid grote veranderingen plaatsvinden. Dit in goede banen leiden is 
belangrijk. Voldoende omschakelmogelijkheden bieden is van belang om een leefbaar 
en vitaal buitengebied te houden. Dit voorkomt verloedering en leegstand.  
 

Startende ondernemingen in het buitengebied zijn een kans. Er zijn in het buitengebied 
genoeg mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische 
bebouwing. Dit kan de kraamkamer zijn voor bedrijven die bij groei op termijn 
huisvesting moeten zoeken op de verschillende bedrijventerreinen die onze gemeente 
heeft. Uitbreiden van industriële bedrijvigheid in het buitengebied moet beperkt blijven 
en passen in de omgeving. 
 

De omvorming van het buitengebied biedt kansen. Mogelijkheden hiervoor zijn herbestemming naar een 
burgerbestemming, kleinschalige (ambachtelijke) bedrijvigheid of herbestemming tot een recreatie-, zorg- of 
horecavoorziening als dat in de omgeving past. 
  

Lijstrekker Anne Damen- 
Verstappen 

Lijsttrekker Marinus Biemans 



3 

 

 
 
 
 
We willen het buitengebied mooier maken door stimuleringsregelingen. Clustering van nieuwe woningen in de vorm 
van kleine buurtschappen is ook een optie. Dat dit niet zomaar kan weet DeurneNU, maar het is de moeite waard 
om het te onderzoeken. 
  

Bestaande agrarische bedrijven respecteren we, ook zij moeten de kans hebben om zich verder te ontwikkelen naar 
een toekomstbestendig bedrijf. Ze kunnen zich ontwikkelen door bijvoorbeeld de huidige bedrijfsvoering te 
intensiveren en optimaliseren. Niet de dieraantallen zijn voor ons leidend, maar wat een (nieuwe) bedrijfsactiviteit 
uitstoot. Met innovatie en technieken kan deze beperkt worden. Daarbij speelt de locatie ook een rol. Het Primag is 
hiervoor de beste plek. Het is belangrijk dat de uitstoot bij ontwikkelingen op bedrijfsniveau omlaag gaat. Een bedrijf 
kan zich ook ontwikkelen om naast de agrarische bedrijfsvoering, een neventak op te zetten. Deze neventak kan zich 
bijvoorbeeld richten op zorg, recreatie of een agrarisch gerelateerde bedrijfsactiviteit.   
 

 

 
 
 

               Lijst 3 
 

 
Wat zien we? 
Veel kansen blijven onbenut in het buitengebied van Deurne, er is een leegloop van 
bedrijvigheid gaande, er is onduidelijkheid over de toekomst (strategie) van het 
buitengebied, en daarmee in toenemende mate onbegrip voor elkaar.  
 
Wat willen we? 
˗ een gebied waar niet alleen bedrijven stoppen, maar een buitengebied waar 

nieuwe bedrijven starten  
˗ een aantrekkelijk en gezond buitengebied  
˗ gelijke kansen bieden voor burgers, (agrarische) ondernemers en voorbijgangers  
˗ dat burgers, (agrarische) ondernemers en voorbijgangers maximaal worden 

ondersteund om zelfstandig plannen te maken voor een kwalitatieve en gezonde 
omgeving  
                      

Wat doen we? 
voor burgers (bewoners); 
- plattelandswoning 
- wonen in gehuchtjes op bestaande boerderijen (geclusterde woonvormen)  
- ruimte voor ruimte, droomhuis op het platteland  
- innovatieve woonvormen waaronder tiny-houses  
- afschaffen hondenbelasting  
voor agrarisch ondernemers;  
- mogelijkheden bieden om te blijven ontwikkelen om goed en gezond voedsel te kunnen vervaardigen - 

mogelijkheden bieden om in te spelen op de maatschappelijke / markt ontwikkelingen waaronder dierenwelzijn, 
korte ketens en gezondheid  

- duurzame energie opwekking op bedrijfsniveau, en niet op vruchtbare gronden  
voor andere (dan agrarische) ondernemers;  

- broedplaatsen voor (startende/ jonge) ondernemers tot max. 1500m2 voor productie/opslagruimte  
- mogelijkheden bieden om in kunnen spelen op de maatschappelijke / markt ontwikkelingen met nieuwe 

innovatieve (agrarische gerelateerde) ondernemingen  
Voorbijgangers (recreanten);  
- toegankelijke natuurgebieden (voor wandelaars en fietsers)  
- investeren in veilige fietsroutes en verlichting, voor o.a. schoolgaande kinderen  
- routes, daaraan gekoppelde recreatie/ en toerisme  
- mogelijk maken van verblijfsrecreatie  
 

Lijsttrekker Benny Munsters 
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Lijst 4 

 

 
 

 
Door de economische keuzes van de laatste decennia in de agrarische sector is de 
lucht-,  bodem- en waterkwaliteit hard achteruitgegaan. We hebben te maken met 
een mestoverschot en met stank- en geuroverlast voor inwoners. De intensieve 
veehouderij in ons buitengebied laat zware sporen na en is niet meer levensvatbaar 
in de betekenis van rentmeesterschap voor onze volgende generatie. Ons 
buitengebied vraagt aanpassingen om schoon, gezond en levensvatbaar te worden 
voor alle mensen, dieren en planten. We moeten daarom de veestapel verkleinen en 
toe naar een natuur-inclusieve (kleinschalige kringloop-) landbouw, met 
mogelijkheden voor andere/nieuwe verdienmodellen. Deurne heeft alle kansen om 
een circulaire en houdbare landbouw te verbinden met natuur en recreatie. De 
uitstoot van stikstof en andere schadelijke neveneffecten wordt zo teruggebracht ten 
gunste van de natuur en gezondheid. Samen met boeren zoeken we naar 
mogelijkheden om natuur en landbouw meer te verbinden en perspectief te blijven 
bieden voor hun bedrijf. 

 

Daarom maken wij de volgende keuzes: 
˗ Boeren actief betrekken bij het ontwikkelen van het buitengebied voor o.a. recreatie en toerisme. 
˗ In samenwerking met de provincie bestemmingsplannen aanpassen om overlastsituaties te verminderen. 
˗ Mestoverschot niet wegwerken door mestverwerkingsfabrieken, maar door bevorderen van circulaire- of 

kringlooplandbouw. 
˗ Onmiddellijk en voortvarend starten met het intrekken van “lege” vergunningen in de veehouderij: 

onherroepelijk verleende vergunningen die meer dan drie jaar niet gebruikt zijn. 
˗ Actief inspelen op bestaande en nieuwe landelijke stopregelingen voor boeren ten behoeve van 

stikstofreductie. 
˗ Actieve informatieplicht voor het college bij omgevingsvergunningaanvragen in buitengebied waarvoor een 

uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt. 
˗ Openen van een gemeentelijk loket voor hulp aan boeren bij vragen over o.a. versterken van biodiversiteit, 

stikstofreductie, circulaire landbouw en daarvoor beschikbare subsidies. 
˗ Combineren van landbouw met duurzame energieopwekking stimuleren. 
˗ Voorkomen van mestfraude en criminele activiteiten in stallen moet prioriteit zijn van het Peelland 

interventieteam (PIT). 
 

 

 
 
 

Lijst 5 
 

 
Waar we trots zijn op onze boeren 
We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. 
Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze 
voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een 
waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu. 
 

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet 
onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere 
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere 
bedrijvigheid.                                                                                                 
 

   Lijsttrekker Jerom Coppus 

 Lijsttrekker Tom Oomen 



5 

 

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, 
realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Nederland. Dat is ook van  
 
 
 
belang voor onze economie. Miljoenen om vergane tijden in de Peel te herbeleven is daar geen goed voorbeeld van. 
Wij willen dat Deurne actief inzet op het stoppen van het Peelvenen project. 
 

Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van duurzame 
energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en duurzame energiebronnen schrappen we. Draagvlak en een 
goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. We geloven in 
innovatie en stimuleren dat ook. 
 

Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en 
beperkt overlast. Dit geldt ook voor andere sectoren, zoals seizoenstoerisme en de maakindustrie. 
 

 

 
 
 

Lijst 6 
 
 
 

Landbouw & landschap 
Of we het willen of niet. Ook na honderd jaar gaat de agrarische ontwikkeling door. De 
afname van het aantal agrarische bedrijven zal ook de komende jaren doorzetten. 
Tegelijkertijd wordt de noodzaak om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen 
steeds voelbaarder. In Brussel en Den Haag waait de wind uit een andere hoek en het 
is een illusie om te denken dat radicale veranderingen aan Deurne voorbijgaan. We 
moeten zorgen dat we regie behouden binnen deze radicale veranderingen. Een 
dictaat uit Brussel of Den Haag is onaanvaardbaar.  
 

Wanneer het hele hebben  en houden van mensen op het spel staat kun je maar op 1 
manier veranderen. En dat is samen. Veranderen doe je samen, vanuit een gedeelde 
visie, of je doet het niet.  
 

We moeten ervoor zorgen dat op politiek niveau de gemeenschappelijke doelstellingen niet uit het oog verloren 
worden of ten prooi vallen aan politieke manipulatie. 
Niettemin, de transitie in het buitengebied is hoe dan ook een kernthema voor de komende jaren. Het biedt kansen, 
maar de bedreigingen zijn minstens zo groot. Transparant Deurne pleit voor een gedeeld buitengebied: Een 
buitengebied voor boeren én burgers. 
• Géén zonnepanelenwoestijn in heel Deurne! 
• Werk maken van de transitie buitengebied. 
• Een transitie zonder dwang en drang uit Den Haag of Brussel. Géén onteigening 
• Samen met boeren en burgers vormgeven aan onze transitie! 
• Verbetering recreatieve route-infrastructuur. 
 

Primag & buitengebied 
Concentratie 
Het is goed dat gekozen wordt om agrarische bedrijven te concentreren in primag-gebieden (Primair agrarische 
gebieden). De landbouw is de afgelopen 100 jaar dusdanig geïndustrialiseerd dat veel agrarische activiteiten en 
specifiek veeteelt eigenlijk thuishoren op bedrijventerrein en niet langer her en der verspreid in het landschap. 
Concentratie in primag-gebieden is dan ook een logische ontwikkeling. Minder logisch aan het primag-gebied in 
Deurne is de nabijheid tot de Peel. Dit is historisch zo gegroeid, maar op dit moment eigenlijk onvoorstelbaar. Op 
langere termijn is dit volgens Transparant Deurne niet goed houdbaar en we zullen hier stap voor stap wijzigingen 
in moeten aanbrengen. 
  

  Lijsttrekker Frank v .Tilburg 
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Lijst 7 
 
 
 

 
˗ Door vergroening verfraaiing van kernen en wijken te bevorderen en de 

aantrekkelijkheid van de gemeente te vergroten en hittestress te 
voorkomen. 

˗ Beter onderhoud van wijk-gebonden groen 
˗ Door het invoeren van drainagetegels rondom bomen en het aanleggen van 

drainageputten wateroverlast te beperken en zo mogelijk te voorkomen. 
˗ Het illegaal storten van chemicaliën binnen de gemeentegrenzen van Deurne 

preventief en repressief voorkomen. 
˗ Het tegengaan van stankoverlast van welke aard dan ook, hetzij agrarisch, 

hetzij industrieel hetzij anderszins.  
˗ Agrariërs op een verantwoorde manier ondersteunen bij het uitvoeren, 

voortzetten en uitbreiden van hun activiteiten en beroep, een en ander met 
inachtneming van ons punt inzake stankoverlast. 

 

 

10 jaar Stopdestank 

 

 
 

 

 
Vereniging Stopdestank Deurne 

Word lid 
Jaarlijkse contributie: individuele leden 10 euro;  

gezins- en jeugdleden 5 euro 
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank 

www.stopdestank.nl 
stopdestank@gmail.com 

 
 

Lijsttrekker Edmond van Ooijen 
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