Dialoog Graat
23 maart 2015
Toevoegen van de deelnemerslijst. 24 aanwezigen. Plus 3.

Toelichting: Ronnie Graat heet iedereen welkom.
Toelichting: Marco Peeters.
Verslag wordt eerst in concept opgesteld. Vervolgens definitief aan de gemeente gestuurd.
Marco licht geschiedenis toe. Hij noemt ook de bomen die destijds gekapt zijn. Vandaar dat nu ook
de buren van de Rooijehoefsedijk uitgenodigd worden.
Q uit de buurt: Wat is de status van de dialoog?
Marco: het is een verplicht onderdeel van de procedure voor de uitbreiding/nieuwbouw van het
agrarisch bedrijf.
Q uit de buurt: De buurt heeft geen verdere informatie gehad. Dus deze avond is informatief voor
ons. Het kan geen officiële bijeenkomst zijn als onderdeel van de procedure.
Marco: U kunt altijd meer informatie vragen bij de ondernemer. Het is nu wel belangrijk om zo veel
mogelijk vragen te stellen. Het is in ieder geval een start van de dialoog.
Film 1 over het bedrijf van dhr. Graat wordt getoond.
Film 2 over het nieuwe systeem (innovatief) wordt getoond. Als dit gaat werken zou Ronnie dit in al
zijn stallen willen installeren.
Ronnie geeft uitleg waarom dit systeem beter is voor de kuikens (direct in de stal, sneller eten en
drinken).
Ronnie wil een nieuwe stal zetten. Hij wil niet meer kuikens gaan houden, maar hetzelfde aantal. Hij
heeft nu 212.000 op vergunning. Maar hij houdt nu minder kuikens. Hij wil naar 20 dieren per m2
(ipv 24 dieren/m2). Dit omdat dit beter te managen is.
Q: Maar het zijn allemaal aannames…
Ronnie wil graag op 1 locatie dieren houden (kippen maar ook de koeien).
Presentatie Ronnie Graat bijvoegen.
Dierwelzijn is 42 kg/m2 gemiddeld in NL. Een kip wordt gem. 2,1 kg.
Ronnie noemt Ecologische Verbindingszone van de Peelse loop. Hij moet dan hieraan grond
verkopen.
Een van de eerste die een zichtstal had in NL. Ronnie geeft aan dat hij transparant wil zijn.
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Ronnie geeft aan dat hij de innovatie spannend vindt omdat het allemaal erg nieuw is. Hij wil het zo
goed mogelijk voor de dieren en het dierwelzijn doen. Hij wil liever met minder kuikens wel hetzelfde
verdienen. Supermarkten willen wel ‘’een kip van morgen die meer ruimte krijgt” verkopen maar ze
verkopen ook ‘gewone kippen’ die goedkoper zijn. Ronnie produceert ook beide; de gewone kippen
en de kippen met meer ruimte.
De nieuwe stal komt aan de overkant. Dit is ook een zichtstal. Er komt een wandelpad langs de
Peelse loop dus dan kunnen mensen tijdens de wandeling naar de kippen komen kijken. Verder
komen er zonnecellen, zeer laag antibiotica gebruik, betere inpassing in het landschap. Verder moet
de stal extra warm gestookt worden naar 36 graden. Vandaar dat Ronnie wil investeren in
zonnecellen om ook een elektrische verwarming toe te kunnen passen. Ronnie wil klimaatneutraal
gaan werken. Dit lukt natuurlijk niet voor het hele bedrijf maar wel voor de nieuwe stal.
Het plan is getoetst door het Panel Zorgvuldige Veehouderij (provincie en andere deskundigen). Dit
omdat a. de nieuwe stal deels buiten het bouwblok valt en b. omdat de innovatie erg nieuw en dus
onbekend is. Toets: Levert de innovatie iets extra’s op dan het bestaande? Het plan heeft een positief
advies gekregen.

Q: Is mestverbranding een optie in de plannen?
Zit dit in de aanvraag? Nee.
Q: Meneer heeft zorgen over uitstoot van fijnstof. Hoe zit dit?
Ronnie geeft aan dat hij minder dieren gaat houden dus wordt de fijnstof niet hoger volgens hem.
Ronnie geeft aan dat hij naar 212.000 dieren gaat. Hij houdt die nu niet. Met de nieuwe stal gaat hij
wel naar de 212.000 kippen toe. Hij gaat wel tussentijds de kippen van 2,1 kg eruit vangen zodat de
rest dan weer ruimte heeft. Start met een hoger aantal kippen, dat neemt dan af.
Ronnie gaat tot de 42 kg. Hij wil geen 24 kippen/m2 houden want hij is bang dat dan de mest natter
wordt en dat het dan meer gaat ruiken.
Q: Waarom moet je nou eigenlijk die nieuwe stal bouwen?
Ronnie: Omdat ik dit wil als ik naar de toekomst kijk.
Q: Ecologische zone??? Je hebt je nooit aan de aanplant/erfbeplanting 2008/2009 gehouden en dan
die bomen….
Ronnie geeft aan dat dat wat weggevallen is ivm dat hij een nieuwe stal aan ging vragen; op de plek
waar dan de erfbeplanting had moeten staan. Ronnie geeft aan dat hij ook wel eens fouten heeft
gemaakt.
Q: ’s nachts en illegaal bomen kappen. Hoe kun je nou verwachten van ons dat we jou nog geloven?
Het is zo dat je steeds iets beloofde maar dat je het dan weer niet deed.
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Ronnie heeft aangegeven dat het hem spijt en dat hij fouten gemaakt heeft. “Als hij dit van te voren
had geweten, dan was dit allemaal niet gebeurd”. “ik wil het graag in deze buurt goed doen”
Dit wordt gewaardeerd door de buurt.
Maar er is erg weinig vertrouwen in Ronnie als ondernemer.
Ronnie geeft aan dat hij het uiteindelijk wel gedaan heeft; goede kwaliteit herplant op de juiste
plaats.
De buurt geeft aan dat dit wel afgedwongen heeft moeten worden.

Marco stelt de vraag aan Ronnie: Kun je je voorstellen dat de buurt de relatie legt tussen het
verleden en jouw aanvraag nu.
Ronnie geeft aan dat hij “gewoon kippen wil houden”. Daarom, voor dat doel, moet hij bomen
planten.
Q: Je speelt elke keer het spel zo scherp. Je wilt alleen dat dat hok er komt.
Q: Een dialoog moet je in onderling vertrouwen kunnen voeren. Dat vertrouwen is er niet. Dit is dan
ook een informatiebijeenkomst. Die dialoog moet dan later nog eens gehouden worden.
Marco: U geeft aan dat u eigenlijk het gesprek wilt over dat wat er ooit is gebeurd.
Q: Het waterschap gaat de Peelse loop inrichten. Maar dat is een goed verkoopverhaal?
Ronnie geeft aan dat er maar weinig collega ondernemers zijn die een stal zouden bouwen terwijl er
minder dieren gehouden gaan worden…
Ronnie geeft aan dat hij niet bij die buurt hoort waar wel zijn gronden liggen.
De buurt noemt ook dat Ronnie destijds nertsenstront uitgereden heeft. Dan zit de hele buurt in de
stank.

Marco: wie heeft er moeite mee om met een frisse blik naar het nieuwe plan te kijken?
Niet iedereen.
Meneer geeft aan dat het een prachtig plan is. Ik hoop dat dit plan erdoor komt. Innovatief. Iedereen
doet wel eens iets fout.
Marco vraagt aan Ronnie: Heb je echt de intentie om het plan volledig uit te voeren zoals het plan
ingediend is? Ronnie zegt Ja.
Ronnie vindt dat de andere buurt wel vrij ver van zijn bedrijf afwonen…..
Meneer geeft aan dat Ronnie 600m wel ver vindt.
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Ronnie geeft aan dat hij het voor iedereen doet.
Q: Alleen uitnodiging gehad. Hij zou graag meer informatie willen ontvangen. Bijvoorbeeld Panel
Zorgvuldige veehouderij.
1. Algemeen principe verzoek is ingediend.  beschikbaar via Ronnie (of gemeente)
2. Met een concept bestemmingsplan. Dat vroeg de provincie. Dit bestemmingsplan is nog niet
volledig. Dit kan pas gepubliceerd worden als alle informatie kloppend is.
3. Advies van het Panel is beschikbaar. --> via Ronnie (of gemeente)
4. Presentatie van Ronnie is ook aan de Provincie gehouden. via Ronnie
Na Pasen komt er een toelichting op het Plan Peelse loop.
Verder lopen de afspraken tussen dhr. Graat en het Waterschap over de verkoop van de gronden.
Q: Ga jij toestemming geven voor de gronden aan het waterschap als de plannen voor de stal niet
doorgaan?
Ronnie: Zeker niet.
Ronnie: Je kunt toch niet van mij verlangen dat ik alle cijfers tot achter de komma overhandig….
Q: De Peelse loop. Stond dat los van jouw plan? Want er ligt ook nog een ander plan…
Ronnie: Ik denk dat ze mij hebben willen dwingen…

Marco rondt de bijeenkomst af.

Ronnie geeft aan dat hij het waardeert dat iedereen gekomen is voor het gesprek. Hij denkt dat zijn
plan voor iedereen goed is, ook voor de dieren.
Marco vraagt aan Ronnie of hij bereid is om nog een vervolg gesprek – de dialoog – aan te gaan?
Ronnie vindt het niet nodig. Maar hij bedankt de Rooijehoefse dijk voor hun komst.
Marco geeft aan dat Ronnie alle stukken toe kan sturen met de notulen.
Buurt kan aangeven dat zij desgewenst nog een gesprek willen. Het is dan aan dhr. Graat om hier wel
of niet iets mee te doen.

Q van meneer van d’n Hoek: Ik wil aangeven dat ik er van onze kant wel op vooruit ga. Ik vind het een
goed plan.

Marco rondt af.
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