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Deurne, 10 april 2017 

 

Betreft: zienswijze Verordening Ruimte 2014, beleidsrijke wijziging 2017 

 

Geacht college, 

 

De intensieve veehouderij in Brabant staat onder grote maatschappelijke druk. Een groeiend 

aantal inwoners verzet zich tegen de steeds verdergaande schaalvergroting. Zorgen over 

volksgezondheid zijn groot en worden steeds groter, ook bij artsen. Leefbaarheid staat onder 

druk. Spanningen tussen boeren en burgers zijn funest voor de sociale cohesie op het platteland. 

Flora en fauna hebben zwaar te lijden onder overbemesting en gebruik van pesticiden. De 

teloorgang van de kwaliteit van bodem, water en lucht bedreigt niet alleen de gezondheid van de 

huidige inwoners maar zadelt de volgende generaties op met een ontwrichte en sterk vervuilde 

leefomgeving. Tegen deze achtergrond formuleert u de wijzigingen op de Verordening Ruimte van 

2014 betreffende mestbeleid en dieraantallen.  

 

Mestbeleid 

Eerder gaf het provinciebestuur aan te zoeken naar een oplossing voor het huidige Brabantse 

mestoverschot in het licht van de ontwikkelingen naar een veehouderij die kringlopen sluit. In uw 

voorstellen mag in Brabant ‘grenzeloos’ mest verwerkt worden. Ook mest van buiten Brabant. We 

vinden het onbestaanbaar dat u de mensen in Brabant opzadelt met grote mestfabrieken in het 

buitengebied en nog grotere mestfabrieken op industrieterreinen. We vinden het schokkend dat u 

de protesten van zoveel inwoners negeert, hun gezondheid ernstig in gevaar brengt en de 

leefbaarheid en sociale cohesie verder in de waagschaal stelt. 

 

Een uitgebreid traject van dialogen tussen de overheid, de sector en maatschappelijke 

organisaties ging vooraf aan de voorstellen die u nu voorlegt aan Provinciale Staten. Vereniging 

Stopdestank Deurne besloot na rijp beraad om niet deel te nemen aan deze dialogen. We stonden 

sceptisch tegenover de gehanteerde formule; we wilden niet medeplichtig worden aan 

beleidsvoorstellen die haaks staan op onze doelstelling. We hadden graag ongelijk gekregen. 

Maar helaas, de inbreng van maatschappelijke organisaties is nergens terug te vinden in de 

voorstellen. In de voorbereidingen werd nog gesproken over verschillende ‘afslagen’ waar het de 

toekomst van de veehouderij betreft maar in het voorstel wordt expliciet ingezet op faciliteren 

van de grootschalige industriële veehouderij. De inbreng van maatschappelijke organisaties en de 

protesten van inwoners zijn vakkundig van tafel geveegd. U kunt uw beleid niet verdedigen door 

te verwijzen naar de uitkomsten van de dialogen. 

 

Staldering 

Met staldering wilt u een begin maken met de stop op de groei van de veestapel in zes zwaar 

overbelaste gebieden. Een eerste stap in de richting van een standstill. We waarderen het dat u 

pogingen onderneemt om de veestapel in overbelaste gebieden niet te laten groeien en de 

overlast niet verder te laten toenemen. Om die pogingen te doen slagen, vragen wij aandacht 

voor het volgende: 

- op veel plekken in de concentratiegebieden is een absolute grens qua veedichtheid al 

overschreden. Op die plaatsen mag geen sprake zijn van verdere verdichting. 

- vanwege verstrengeling van belangen tussen veehouderij en lokale overheid vragen we met 

klem om de regie voor de uitvoering van de staldering bij de provincie te leggen. 
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Perceelsgrootte  

U stelt voor de geldende maximale oppervlakte van 1,5 ha voor een bouwblok voor intensieve 

veehouderij in een aantal gevallen los te laten. Daarmee maakt u niet alleen de mogelijke 

vermindering van het aantal dieren door middel van staldering nagenoeg ongedaan, u zet ook 

een streep door de ambities van tientallen familiebedrijven om in evenwicht met hun omgeving 

en grondgebonden te boeren. U kiest hiermee vóór anonieme industriële vleesproductie en tégen 

het belang van boeren en burgers die streven naar een harmonieuze en sociale manier van 

werken en samenleven.   

 
Verantwoording 

U bent de inwoners van Brabant verantwoording verschuldigd. 

1. Waaruit blijkt dat volksgezondheid het uitgangspunt van beleid is? 

2. Waarom negeert u het protest van zoveel Brabanders tegen mestfabrieken? 

3. Waarom staat u mestverwerking toe van bedrijven buiten Brabant? 

4. Waarom stimuleert u hoog industriële bedrijven die bulk produceren voor de export in 

plaats van te kiezen voor grondgebonden landbouw? 

5. Waarom kiest u niet voor de optie ‘minder vee’? 

6. Wat zijn de gevolgen van het voorgenomen beleid voor: 

* volksgezondheid 

* stankoverlast 

* overlast door zwaar verkeer en geluid 

* de veiligheid van de mensen die in de buurt van een mestfabriek wonen 

* de waarde van de huizen in de buurt van mestfabrieken? Is er een compensatieregeling? 

7. Kunt u effectieve handhaving garanderen? 

 

Vereniging Stopdestank Deurne blijft zich met alle legale middelen verzetten tegen uw 

voorgenomen beleid. Wij willen 

1. dat het voorzorgbeginsel wordt gehanteerd. Dat betekent niet alleen dat volksgezondheid 

bij alle beleidsbeslissingen uitgangspunt is maar dat ook aantoonbaar is dat het beleid 

geen nadelige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid 

2. inpasbare grondgebonden landbouw; geen nog groter industriële veebedrijven 

3. geen nieuwe mestfabrieken 

4. geen verwerking in Brabant van mest die elders is geproduceerd 

5. bouwblokken van maximaal 1,5 ha 

6. een onmiddellijke stop op de groei van het aantal dieren in heel Brabant; ook in West 

Brabant  

 

Vereniging Stopdestank Deurne zal de inwoners van Deurne op de hoogte stellen van uw plannen 

en alles in het werk stellen om samen met soortgelijke groepen in Brabant onze volksvertegen-

woordigers te overtuigen van de rampzalige gevolgen van uw voorgenomen beleid. 

 

Conclusie 

U stelt het verdienmodel van een klein aantal veehouders in de intensieve veehouderij boven de 

gezondheid en de leefbaarheid van het overgrote deel van de Brabanders. Wij vragen om een 

beleid dat economisch, ecologich én sociaal duurzaam is. 

 

Het wordt tijd dat de ethiek terugkeert in de politiek. 

Er is maar één oplossing voor het mestoverschot: veel minder dieren. 

 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur Vereniging Stopdestank Deurne 
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