Stopdestank Deurne
Den Bosch, 8 maart 2013
Dames en heren,
Verschillenden van u waren op 23 januari jl in Deurne. Sommigen voerden gesprekken met ons of
met burgers die in het buitengebied van Deurne wonen. Heel hartelijk dank daarvoor.
Nu zijn wij hier. Met een brief waaronder 2.519 handtekeningen staan van mensen die aan de
Snoertsebaan in Deurne geen varkensbedrijf van 5 ha. en een mestvergister willen. Mensen uit de
Peel die steeds indringender geconfronteerd worden met de ellende van de zich alsmaar
uitbreidende intensieve veehouderij. Met stank, met risico’s voor de gezondheid, met aantasting
van leefomgeving en het milieu, met levengevaarlijke verkeerssituaties. 2.519 Handtekeningen van
burgers die bezorgd zijn, die hopeloos zijn en die soms heel boos zijn.
Hoe heeft het zover kunnen komen? Waar waren de mensen die wij gekozen hebben en die ons
beloofden voor onze belangen op te komen?
Kun je geschonden vertrouwen bij kiezers herstellen met woorden? Ik denk het niet. Dat vraagt
om daden. In dit concrete geval: doe de aanvankelijke belofte gestand dat dit bedrijf er alleen
komt als er draagvlak voor is. Dat draagvlak is er overduidelijk niet. Een paar weken geleden liet
de provincie plotseling weten dat niet alleen draagvlak maar ook duurzaamheidscriteria (wat dat
ook wezen moge) bepalend zijn. Tussentijds worden de spelregels dus veranderd. Dat voelt als
vals spelen. Daarmee wordt het wantrouwen van burgers ten aanzien van de politiek groter. Een
van onze leden schreef ons: ‘Laat ons weten welke partijen voor en welke tegen zijn. Dan weten
we tenminste op wie we de volgende keer moeten stemmen’. Stopdestank zal standpunten en
beslissingen van volksvertegenwoordigers in deze, scherp in de gaten houden en bekend maken
aan burgers in de Peel.
En er is meer.
v. Asten zegt dat het geplande bedrijf aan de Snoertsebaan de vervanging is van een bedrijf in
Helmond dat moet wijken voor woningbouw. Nu mag de heer v. Asten van mij zeggen wat hij wil.
Wat ik veel erger vind is dat politici en bestuurders dat óók zeiden. En ik ben er van overtuigd dat
ze dat echt dachten.
Ik weet niet wie ze dat heeft wijs gemaakt maar onze speurtocht leverde een ander beeld: het
Helmondse bedrijf is ruimschoots gecompenseerd in Sterksel. Met grond, met geld en met
vergunningen. Los daarvan kocht Asvam in Sterksel nog 1,5 ha waarop hij ook een intensieve
veehouderij wilde vestigen. De gemeente gaf daarvoor de nodige vergunningen af, maar de
provincie stak er een stokje voor. Wel beloofde de toenmalige gedeputeerde aan v. Asten dat hij
zou zoeken naar een plaats in een LOG om daar een nieuw bedrijf te bouwen. In 2009 kocht de
provincie het perceel aan de Snoertsebaan van de gemeente Deurne. Niks vervanging dus.
Gewoon uitbreiding met 5 ha. En laten we de bonus niet vergeten: een mestvergister.

Vereniging Stopdestank Deurne, website www.stopdestank.nl e-mail: stopdestank@gmail.com

We bieden u 2.519 handtekeningen aan. Maar we nemen ze ook weer mee naar huis. Een
aanzienlijk aantal mensen uit Deurne heeft ondertekend op voorwaarde dat hun naam nooit
publiek bekend zou worden. Ze waren bang dat ze ruzie kregen met agrarische buren of
familieleden. Ook hebben we veel mensen gesproken die zeiden: ‘Ik zou graag tekenen maar ik
durf het niet; ik woon tussen boeren’. Een stuk of tien handtekeningen hebben we niet kunnen
meetellen omdat mensen hun naam niet invulden. Dit alles is veelzeggend. Een overheid die haar
beleid baseert op afspraken tussen agrariërs die hun bedrijf willen uitbreiden en burgers die daar
in de buurt wonen, kent de realiteit van het platteland niet; die kent haar burgers niet. Die
ontloopt haar politieke verantwoordelijkheid.
We laten de handtekeningen dus niet achter maar u kunt de inhoud van deze doos ten alle tijden
inzien. Als u wilt, komen we er op een later tijdstip mee terug naar Den Bosch. We hebben een
lijstje gemaakt waarop staat waar de ondertekenaars wonen. Ongeveer 90% woont in de Peel;
80% in Deurne en 10% in een aangrenzende Brabantse peelgemeente. De overige 10% woont in een
andere regiogemeente of elders.
Ten slotte nog dit:
Wij maken ons grote zorgen over de volksgezondheid in de Peel. Ook u bent gehouden het
Europese voorzorgbeginsel te hanteren. Daarin staat (ik citeer): dat aan de vereisten verband
houdend met de bescherming van de volksgezondheid onbetwistbaar groter belang moeten
worden toegekend dan aan overwegingen van economische aard”. (einde citaat)
Als u in dit dossier beslissingen neemt waarvan nadien blijkt dat daardoor de volksgezondheid
gevaar loopt, bestaat daarvoor dus geen excuus.
Daarom, namens alle ondertekenaars en namens iedereen die geen handtekening durfde te
zetten: geen Asvam aan de Snoertsebaan en ook geen andere vlees- of mestindustrie.
Ik dank u wel
Maria Berkers, voorzitter Vereniging Stopdestank
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