Stopdestank Deurne
Dames en heren,
Het provinciebestuur van Brabant verkoopt de grond aan de Snoertsebaan niet aan Asvam. Geen
vlees- en mestfabriek van 5 ha. Gelukkig. Onze volksvertegenwoordigers in de provincie hebben
geluisterd. De open brief van Stopdestank met daaronder 2.519 handtekeningen van verontruste
burgers heeft hen overtuigd. Ook fracties in de Deurnese gemeenteraad en leden van het College
lieten weten dat ze blij zijn met het besluit van de provincie. Dat stemt ons hoopvol.
Toch staan wij nu hier om ook de raad van de gemeente Deurne de brief met de handtekeningen
aan te bieden. Stopdestank verzette zich fel en met succes tegen de komst van Asvam aan de
Snoertsebaan. Maar het gaat ons uiteraard niet om Asvam als zodanig; we verzetten ons tegen
vlees- of mestfabrieken. De verkoop van de grond aan Asvam gaat niet door. Maar daarmee is niet
gezegd dat er op die locatie geen vlees- of mestfabrieken kunnen komen. Immers op 5 ha van het
perceel ligt nog steeds de bestemming ‘Intensieve Veehouderij’. In een overbelast gebied en op
steenworp afstand van onze Peel, een Natura 2000-gebied. Wijzigen van het bestemmingsplan is
de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Wij vragen u daarom om op korte termijn het
bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat vestiging van intensieve veehouderijen (groot of klein)
en van mestverwerking op dat hele perceel onmogelijk wordt.
Zoals ik al zei: verschillende fracties in de Deurnese raad lieten weten dat ze blij zijn dat Asvam
niet naar Deurne komt. Wij vragen u die blijdschap te vertalen in beleid. Deurne heeft een van de
grootste landbouwontwikkelingsgebieden van Brabant. Voor agrarische bedrijven (ook die van
buiten Deurne) is verplaatsing naar het LOG in Deurne een bijzonder aantrekkelijke optie: plaats
zat! In Deurne wonen bijna 32.000 mensen. En er wonen onder meer 375.000 varkens; 1,2 miljoen
stuks pluimvee; 22.000 runderen; 1000 geiten; 52.000 nertsen. Dat is veel meer dan genoeg! Wij
vragen u daarom dringend om op de kortst mogelijke termijn het bestemmingsplan zodanig te
wijzigen dat uitbreiding van het aantal beesten niet meer mogelijk is.
Deurne is een van de zwaarst belaste gemeentes in de Peelregio. Ruim 80% van het vlees wat in de
Peel geproduceerd wordt, is bestemd voor de export. Hier wordt de bulk geproduceerd voor een
groot deel van Europa. In een zo klein en zo dichtbevolkt gebied ontstaan dan enorme problemen
voor de volksgezondheid, voor het milieu en voor de leefbaarheid.
Mensen in de Peel worden steeds indringender geconfronteerd met de ellende van de zich
alsmaar uitbreidende intensieve veehouderij. Met stank, met risico’s voor de gezondheid, met
aantasting van de leefomgeving en van het milieu en met levensgevaarlijke verkeerssituaties. In
Gemert zijn onlangs meer dan 2.700 handtekeningen opgehaald tegen plannen voor de bouw van
een mestvergister. In deze doos zitten 2.519 handtekeningen tegen uitbreiding van de intensieve
veehouderij; 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? Die vraag stelden we aan onze
volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten. Die vraag stellen we ook aan u.
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Kun je geschonden vertrouwen herstellen met woorden? Ik denk het niet. Volgend jaar rond deze
tijd vragen de Deurnese politieke partijen opnieuw om het vertrouwen van de burgers. Ze beloven
weer om voor hun belangen op te komen als mensen op hen stemmen. Maar herstel van
vertrouwen vraagt om daden. Stopdestank zal daarom nauwlettend in de gaten houden welke
standpunten de verschillende partijen de komende tijd innemen en zal de burgers daarvan in
kennis stellen. We weten dat wat betreft intensieve veehouderij er komende tijd een aantal
gevoelige dossiers ter besluitvorming voorliggen.
Dit betekent allermist dat we onze eigen verantwoordelijkheid ontlopen. We blijven ons inzetten
voor leefbaarheid; voor schone lucht, voor zuiver water, gezonde aarde en gezond voedsel. Ter
wille van de mensen nu en van de generaties na ons. (Al is het bizar dat we daar in 2013, hier in
Nederland, voor op de barricade moeten.) We blijven de burgers van Deurne informeren en
steunen. Wij willen in nauw contact met politici die ons vertegenwoordigen zoeken naar wegen
die leiden naar een gezonde, een leefbare en een in alle opzichten waardevolle Peelregio. Dat is
geen eenvoudige opgave. Want, zoals Willem Elschot al zei, tussen droom en daad staan wetten
in de weg en praktische bezwaren. Gelukkig maken in Nederland degenen die het volk
vertegenwoordigen, de wetten. Daarom spreekt Stopdestank uitsluitend de
volksvertegenwoordigers aan en niet de bestuurders of de agrarische sector.
We bieden de raad vanavond 2.519 handtekeningen aan. Maar we nemen ze ook weer mee naar
huis. Een aanzienlijk aantal mensen heeft ondertekend op de uitdrukkelijke voorwaarde dat hun
naam nooit publiek bekend zou worden. Zeker niet in Deurne. Ze zijn bang dat ze moeilijkheden
krijgen met agrarische buren of met familieleden. Ook spraken we mensen die zeiden: ‘Ik wil
graag tekenen maar ik durf het niet; ik woon tussen boeren’. Een stuk of tien handtekeningen
konden we niet meetellen omdat mensen hun naam niet durfden invullen. Dit alles is
veelzeggend. Een overheid die deze problemen negeert en die geen zorg draagt voor sociale
cohesie ontloopt haar politieke verantwoordelijkheid.
We laten de handtekeningen dus niet achter maar raadsleden kunnen de inhoud van deze doos te
allen tijde bij ons komen inzien.
Voor alle duidelijkheid: ook wij vinden dat er boeren horen in de Peel. Boeren; geen vlees- en
mestfabrikanten die bulk produceren voor de export, maar gezinsbedrijven die hun kost
verdienen door in gesloten mineralenkringlopen hoogwaardig en verantwoord voedsel te
produceren. Mestverwerking is dan overbodig.
Tenslotte:
wat betreft de problematiek van intensieve veehouderij, beschikt Stopdestank samen met de
andere peelgroepen, over een uitgebreid netwerk aan deskundigen op uiteenlopende terreinen.
Raads- en commissieleden (fracties) die dat willen, voorzien wij graag van informatie en we
verlenen met alle plezier medewerking aan informatie- en discussiebijeenkomsten.
Volksvertegenwoordigers, u kunt bij ons terecht.
Ik dank u wel.
Deurne, 15 april 2013
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