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Aanwezig:  
Circa 250 personen waaronder gedeputeerde Yves de Boer;  wethouder Nicole Lemlijn; leden van Pro-
vinciale Staten van Brabant; raadsleden van de gemeente Deurne; journalisten. 
 
Gespreksleider:  Henk Teusink 
Muzikale omlijsting: Chris de Haas 
 
Doel van de bijeenkomst: 
Burgers reageren op de plannen m.b.t. Asvam en stellen vragen aan bestuurders. Bestuurders horen 
rechtstreeks van bewoners wat er leeft en beantwoorden vragen. 
 

Inleiding 
 

Voorzitter van Stopdestank Maria Berkers presenteert feiten en consequenties betreffende de vesti-
ging van Asvam en plaatst de plannen in het perspectief van de situatie in de Peelregio. Aan het slot 
stelt zij een aantal vragen. Ze vraagt zich o.a. af of het gaat om verplaatsing van een bedrijf uit Hel-
mond of om uitbreiding. 
Yves de Boer 
Gepresenteerde feiten kloppen. Hij bekritiseert de opstelling van Stopdestank en andere milieugroe-
pen omdat ze niet meedoen aan gesprekken. 
Nicole Lemlijn  
Emoties nemen we serieus. Uit het rapport van de gezondheidsraad blijkt dat verbanden tussen inten-
sieve veehouderij en gezondheid meestal niet aangetoond zijn. De gemeenteraad stelde unaniem het 
bestemmingsplan buitengebied vast. Op betreffende locatie lagen twee bouwblokken tegen elkaar 
aan. In maart 2012 stelde de raad oppervlakte van bouwblokken vast op maximaal 2,5 ha. Dit is voor 
Deurne i.v.m.  mogelijke planschades het maximaal haalbare. 

 
Vragen / opmerkingen uit de zaal (een samenvatting) 

Vragen en opmerkingen 
- Is 2 x 2,5 ha 5 ha? Als je een blok van 10 ha maakt kun je zeggen: dat is 4 x 2.5ha. 

- Zijn er geheime afspraken gemaakt tussen de provincie, de gemeente Deurne en de gemeente Helmond 

aangaande Asvam en het MOB-complex? 

- Luchtwassers vangen geen 70 tot 90% van de stank weg (aperte leugen); hooguit 30%. Regels worden 

massaal overtreden. Varkenshokken en biogasinstallaties zijn niet landelijk in te passen. Laat bestuur-

ders nu een hand uitsteken naar hen die bezorgd zijn over de volksgezondheid. 

- Werkgroep Behoud de Peel kan alleen bezwaar maken als de provincie ammoniak niet juist saldeert.  

- Wat verstaat u onder duurzaam? Waarom wordt niet gepraat over draagvlak? 

- Elke dag stinkt het naar varkens. Ik ben longpatiënt. Klagen bij de gemeente helpt niet. Ambtenaar 

adviseerde om te verhuizen. Varkens zijn belangrijker dan mensen. 

- Drie jaar geleden heb ik zo’n 40 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Wat is daarmee gebeurd? 

- Zijn de antwoorden op de vragen die Stopdestank in de inleiding stelde, paraat? 

Yves de Boer: De antwoorden zijn paraat maar bevatten veel vaktermen en juridische taal. Beant-

woording zou een half uur kosten. Antwoorden zullen netjes verkrijgbaar zijn. 

  



 

Vervolg vragen en opmerkingen 

- Wanneer wordt de motie van PS: ‘geen dieren erbij’ eindelijk uitgevoerd? 

- Het frustreert me dat we altijd te horen krijgen: waar waren jullie toen het bestemmingplan werd 

vastgesteld? Voor mij is zo’n plan adacadabra. We waren op een voorlichtingsavond van het LOG. Zo’n 

mooi plan; de natuur beschermen door bedrijven te verplaatsen. Wij geloofden jullie. Nu woon ik niet 

meer in het buitengebied maar op een industrieterrein. Het wordt steeds erger. Dat maakt ons wanho-

pig. Weet u wat het voor ons betekent om hier ons verhaal te doen? Om met mijn buurman die een 

agrarisch bedrijf heeft op een feestje in gesprek te komen? Jullie brengen ons in de situatie dat wij met 

onze buren moeten vechten. Dat vind ik echt verschrikkelijk. 

- Mijn zoon werd ziek bij het oppompen van grondwater op een speelterrein in het Zandbos. Metingen 

door het waterschap gaven enorm hoge waarden zwaveltotaal en stikstof. Een analist van grondwater 

maakte de volgende analyse: bij chemische luchtwassers ontstaat ammoniumsulfaat; dat wordt als 

kunstmest opgebracht op het land; bacteriën gaan er dan mee aan de slag, dat natuurlijke proces is 

niet te stoppen. Ik heb gevraagd waarom er zo’n ongelooflijk hoge waardes zwaveltotaal en stikstof in 

de grond zitten. Ik krijg ik geen antwoord; niet van het waterschap, niet van de Peelhorst, niet van de 

GGD en niet van mevrouw Lemlijn. Hoe komt het tot een onderzoek? Wat gaat u voor mij doen? 

Reactie op de vragen en opmerkingen door Nicole Lemlijn 
Gezondheid 
Rapport van de gezondheidsraad geeft geen duidelijke relatie tussen intensieve veehouderij en ge-
zondheid bij astma e.d. Wel bij fijn stof. Geur kan als beleving invloed hebben op gezondheid. 
Luchtwassers 
Vraagt nog aandacht. Er wordt intensief op gehandhaafd. Er zijn verbeterslagen te maken. 
Draagvlak 
Blij met visie van de provincie: ‘ontwikkelruimte moet je verdienen’. Ondernemer moet plannen eerst 
voorleggen aan de omgeving in de hoop er samen uit te komen. Dat mensen niet blij zijn met een stal 
voor de deur is een andere discussie. 
Duurzaamheid 
Op gebied van energie, fijn stof, ammoniak en geur zijn nieuwe stallen veel beter dan oude. Als je uit-
gaat van een stand-still heb je nieuwe stallen nodig om verbeterslagen te maken. 
Zwavellucht 
Er ligt een rapport van het RIVM (gaat wel over andere locatie) over zwavellucht.  Daarin is geen sprake 
van een relatie met intensieve veehouderij. Laten we niet te snel conclusies trekken. 
Reactie op de vragen en opmerkingen door Yves de Boer 
In 2008 maakte gedeputeerde Rüpp een afspraak met v. Asten. De provincie wilde niet dat v. Asten een 
bedrijf bouwde op de door hem beoogde locatie. Rüpp beloofde te bezien of het bedrijf in het LOG 
geplaatst kon worden. Daarom kocht de provincie grond van Deurne. 
Luchtwassers 
Provincie gaat handhaving intensiveren. Agrariërs worden ten onrechte over één kam geschoren.  
Landschappelijke inpassing 
Welstand is emotie. 
Volksgezondheid en bezorgde mensen 
Als in 2015 de dierrechten (verdeling van het aantal dieren over Nederland) verdwijnen, is Brabant het 
haasje. Provincie zoekt landelijk naar mogelijkheden dat te voorkomen. GS nam de motie ‘geen dier 
erbij’ over. In maart/april discussiëren GS en PS aan de hand van de rapporten van Arcadis over de 
vraag wat een duurzame maatlat is. Hoge waardes in de grond, wat is de bron? Hiermee ben ik druk 
bezig op landelijk niveau.  
Milieuwetgeving is ingewikkeld.  Met klachten kunt u terecht bij gemeente en provincie. 
 

Liedje over de Peel 

Pauze  



Discussie met de zaal (een samenvatting) 
Vragen en antwoorden 
- Yves de Boer zegt dat het aantal staarten niet belangrijk is terwijl de motie van PS daarover ging. 

Yves de Boer 
De Staten geven ruimte om te discussiëren over de samenhang van alle factoren. 

- Denkt u de problemen te kunnen oplossen zonder het aantal staarten (dieren) te verminderen? 
Yves de Boer 
Het is mijn politieke verantwoordelijkheid om alle factoren in samenhang te bekijken. 

- Om die reden nemen Peelgroepen niet deel aan de Peelhorst. 
Yves de Boer 
Door dit eenzijdig dictaat kan er geen debat / discussie ontstaan. Dat vind ik jammer. 

Vragen 
- De heer de Boer kan wél een keuze maken met betrekking tot Asvam. Ik vraag hen nú te kiezen. 
- Duurzaam betekent anders omgaan met grondstoffen. Mestvergisters zijn niet duurzaam. 
- De heer de boer snapt het niet. We willen niet praten over Asvam; we willen Asvam niet. Het gaat niet 

om dat ene bedrijf; we hebben er genoeg. De maat is vol. 
- Bij twijfel over risico’s voor de volksgezondheid moet het voorzorgbeginsel in werking treden. 
- IRAS/RIVM rapport heeft gemeten op plaatsen waar geen varkens zijn. Rapport van de gezondheids-

raad zijn 3 literatuurstudies. Daaruit concludeert de wethouder dat er geen oorzakelijk verband is tus-
sen intensieve veehouderij en volksgezondheidsrisico’s. Maar de q-koorts kostte 24 mensen het leven en 
100.000 mensen raakten besmet. 

- Veel dieren bij elkaar geeft problemen. Oplossing van boeren is antibiotica . Gevolg: resistentie ook bij 
mensen; gevolg dodelijke slachtoffers. Ook dat zijn gevolgen van bio-industrie. 
Nicole Lemlijn 
Op die terreinen is veel aan de gang. Aken en Keulen zijn niet in één dag gebouwd. 

- Gemeenteraad wil kleiner LOG. Laten we nu beginnen. Met de Snoertsebaan bijvoorbeeld. 

- Wat is de opstelling van de Deurnese raadsfracties in de zaak Asvam? 
* Progressief Akkoord (Wilbert v. Deursen) 
Tegen vestiging Asvam. Kleiner LOG. Minder beesten. 
*Partij vd Arbeid (Jan Adriaans) 
Grond niet aan Asvam verkopen. Meer investeren in onze eigen boeren. 
*DeurneNu (Wilbert Gerlings) 
Alle fracties stemden in 2008 in met de grootte van het bouwblok. Volgens de wethouder hebben 
ook bewoners zitten slapen. Laat het College raad en bewoners actiever informeren. 
*CDA (Jan vd Zwaan) 
Bedrijfsvoering in landbouwbedrijven moet menselijke maat hebben. Op agrarische locaties moet 
goed gezinsbedrijf mogelijk zijn. 
*DOE!  (Marinus Biemans) 
Raad heeft gekozen voor intensieve veehouderij op die locatie. 2.200 handtekeningen is een duidelijk 
signaal, vooral naar de provincie. 
*VVD (? Niet meer aanwezig) 

 
Henk Teusink (gespreksleider) 
Vragen aan bestuurders: wat hebt u vooral gehoord vanavond; wat is de volgende stap in het proces; 
hoe koppelt u terug. 
Yves de Boer 
Ik heb niets nieuws gehoord. Op de website van de provincie is alle informatie te vinden. Stopdestank 
is verantwoordelijk voor communicatie met degenen die hier aanwezig zijn. 
Nicole Lemlijn 
Signalen zijn duidelijk. We gaan met de provincie praten over optimalisering. 
Maria Berkers (voorzitter Stopdestank) 
Dankt alle aanwezigen. Sluit af met de uitspraak: ‘Het wordt tijd dat de ethiek terug keert in de poli-
tiek’. 

Deurne, 5 februari 2013 


