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Deurne, 12 januari 2022
Geacht College,
Op 5 januari 2022 hebben we een zienswijze ingediend betreffende uw besluit van 26 november 2021 om een omgevingsvergunning te verlenen aan het bedrijf op Hanenbergweg 9. Wij verzochten daarbij om een verlenging van de motiveringstermijn. In dit schrijven lichten we onze bezwaren toe.
SPELEN MET VUUR
We maken we ons ernstige zorgen over de volksgezondheid. Niet alleen voor omwonenden maar voor alle inwoners van
Deurne en ver daar buiten. De laatste drie maanden is op grote schaal vogelgriep uitgebroken op pluimveehouderijen in
Nederland. Van 26 oktober 2021 tot 4 januari 2022 zijn in Nederland ruim 900.000 dieren ‘geruimd’ (lees: gedood)‘. Het
vogelgriepvirus is een zoönose en bedreigt de gezondheid van mensen nu en in de toekomst.
Hoogleraar en viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC in Rotterdam waarschuwt: ‘De volgende pandemie wordt uitgebroed in kolossale kippenstallen.’ Citaat: ‘In de intensieve pluimveehouderij zitten grote aantallen kippen dicht op elkaar.
Raakt een laagpathogeen virus daar binnen, dan vormt die omgeving een uitgelezen kans voor het virus om te circuleren
en te muteren. Daarbij kan een hoog pathogene variant ontstaan. Sommige mutaties kunnen ervoor zorgen dat het virus
ook mensen kan besmetten. Dat is gewoon een kansspel: meer dieren betekent meer kansen op mutaties en een groter
risico dat daar een mutatie tussen zit die een sprong naar de mens mogelijk maakt. Het is spelen met vuur. Het is tijd om
het roer om te gooien, anders gaat het fout.’
Het Friedrich-Loeffler-Instituut (FLI) van het Duitse ministerie van Voedsel, Landbouw en Consumentenbescherming meldt
dat Europa momenteel kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. ‘Er komen dagelijks nieuwe gevallen bij en er is
geen einde in zicht", aldus de onderzoekers. ‘Er komen zorgwekkende verhalen uit China en Laos. Daar raken steeds meer
mensen besmet met een variant van het vogelgriep virus dat ook in Europa rondwaart. Deze variant (H5N6) is genetisch
vrijwel hetzelfde als de variant die dominant is in Europa (H5N1). In 2020 raakten 5 mensen besmet met de H5N6 variant,
het afgelopen jaar waren het er 29. Tien van hen zijn aan de besmetting overleden’.
Wat de gevolgen zijn van muteren van virussen heeft de uitbraak van Covid19 ons pijnlijk duidelijk gemaakt. Het effectueren
van de door u verstrekte vergunning betekent dat er op het bedrijf aan de Hanenbergweg 9 ongeveer 130.000 vleeskuikens
gehouden gaan worden. Het uitbreken van vogelgriep is alles behalve denkbeeldig.
U beloofde de inwoners van Deurne herhaaldelijk dat volksgezondheid onbetwist de hoogste prioriteit heeft in uw beleid.
Wij constateren dat dit loze woorden zijn. U bent doof voor de herhaalde indringende waarschuwingen van de wetenschap.
U neemt genoegen met de verklaring van de ondernemer die schrijft: ‘Gezien landelijke toetsingskaders voor het aspect
gezondheid ontbreken en binnen de inrichting voldoende voorzieningen en maatregelen worden genomen om de gezondheids-gerelateerde emissies zoveel mogelijk te beperken zijn risico’s voor de menselijke gezondheid hiermee voldoende
voorkomen.’ Nergens geeft u blijk van zorg voor de gezondheid van uw inwoners.
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STANK NIET TE HARDEN
Cijfers die moeten aantonen dat de uitstoot van stank en fijn stof daalt, zijn uitkomsten van een rekenmodel en geven de
gemiddelde belasting aan. In werkelijkheid is de stankoverlast periodiek onaanvaardbaar hoog. Vleeskuikens worden gehouden in cycli van zes weken. De laatste paar weken van elke cyclus is de stank niet te harden. Omwonenden zijn niet
gebaat bij berekening van de gemiddelde overlast. Zij hebben permanent recht op een leefbare woonomgeving. Naast de
pieken in stankoverlast, nemen ook de verkeersbewegingen en de nachtelijke activiteiten toe. Dit betreft onder meer het
laden en lossen van de kippen en het jaarlijks afvoeren van 50.000 kilo kadavers. Als u de vergunning voor Hanenbergweg
9 verleent, zijn de omwonenden zwaar de klos.
OMGEVINGSDIALOOG
De ondernemer is verplicht om een omgevingsdialoog te voeren. Volgens het provinciebestuur van Brabant is het de bedoeling dat de ondernemer vroegtijdig (nog voordat het concrete plan vastligt) kennis neemt van eventuele bezwaren,
wensen en belangen van omwonenden. U stelt dat de ondernemer daaraan voldaan heeft. Volgens ons was er geen sprake
van een dialoog. Samen met adviesbureau Bergs Advies presenteerde de ondernemer de kant en klare plannen aan enkele
omwonenden. Zij mochten vragen stellen en desgewenst hun zorgen of bezwaren ventileren. Er werd een verslag gemaakt
en klaar was de jas. U noemt dat een dialoog. Wij noemen dat een informatiebijeenkomst.
Wat nog merkwaardiger is: voor de z.g. omgevingsdialoog waren de mensen uitgenodigd die wonen in een straal van 500
meter rond het bedrijf. Het betrof een beperkt aantal burgerwoningen. Ook buiten de straal van 500 meter staan volgens
de rekenmodellen overbelaste huizen. Wanneer een straal van 750 meter was gehanteerd zou een aanzienlijk deel van de
bebouwde kom van Deurne-Zeilberg uitgenodigd zijn voor de bijeenkomst. Stopdestank kreeg veel berichten van verontruste mensen die binnen een straal van 750 meter wonen. Wij constateren dat de zg. omgevingsdialoog een schertsvertoning was.
VOLKSVERTEGENWOORDIGING BUITENSPEL
U heeft geen contact opgenomen met omwonenden om hen van de consequenties van uw voornemen tot vergunningverlening op de hoogte te stellen. U verwijst naar de gemeentelijke website, naar de z.g. omgevingsdialoog en naar de wet- en
regelgeving. U hebt ook niet overlegd met de gemeenteraad. Vergunningverlening is destijds door de raad gedelegeerd aan
het college. Dat betekent echter niet dat B&W een vrijbrief hebben om de volksvertegenwoordigers buiten spel te zetten
bij het nemen van dit soort ingrijpende en risicovolle beslissingen.
Wij constateren ook dat dit besluit haaks staat op de doelen van NOVI-De Peel. U bent vertegenwoordigd in de bestuurlijke
werkgroep van NOVI-De Peel die de opdracht heeft om beleid te ontwikkelen om de omslag naar kringlooplandbouw en
duurzame voedselvoorziening in de Peelregio te realiseren. U neemt beslissingen die volledig tegengesteld zijn aan de
doelen van NOVI-De Peel.
Het verlenen van deze vergunning is volstrekt onverantwoord. Inhoudelijk en bestuurlijk zijn er voldoende redenen om de
vergunning niet te verlenen.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging Stopdestank Deurne

Maria Berkers (voorzitter)
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Gemeenteraad van Deurne
Pers
Novi-De Peel
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