ONTVANGEN
?

g

nsc. íUÍJ

l*Asran
r

ONTVANGEN
Gemeenteraad van Gemert-Bakel
Postbus 1O.OOO

5420

t

t l:t.

?{)Xi

DA Gemert

Referentie:
Uw referentie:

GRAOl.ROOl

Beek en Donk,24 december 2Ol-5
Betreft:

Verzoek aan gemeenteraad afwijken geurnormen gemeentelUke beleidsregel

Geachte leden van de gemeenteraad,
ln verband met de ontwikkeling aan de Reijseweg 35 te De Mortel dienen wij, namens Pluimveebedrijf
Graat B.V., Haardseweg 4í-,5425 RA De Mortel, een verzoek in tot afwijken van de geurnormen zoals
vastgelegd in de "Beleidsregel ruimtelUke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gemert-Bakel2OL3"
De initiatiefnemer is voornemens een innovatief bedrijfsconcept tot ontwikkeling te brengen op zijn
pluimveebedrijf aan de Retlseweg 35 te De Mortel en hiertoe een nieuwe stal te realiseren. Binnen deze
stal wil hij het concept uitwerken, teneinde dit op termijn op zijn gehele bedrijf toe te passen.
Om de ontwikkeling mogelUk te maken, is een bestemmingsplan opgesteld waarin het aspect geurhinder is
uitgewerkt. Middels een geurverspreidingsonderzoek is de cumulatieve geurbelasting op geurgevoelige
objecten In de omgeving in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat ter plaatse van een aantal geurgevoelige
objecten sprake is van een overbelaste situatie, dat wil zeggen dat de geurbelasting hoger is dan de
toetswaarde zoals opgenomen in de gemeentelijke beleidsregel.

4,lid 2 van de beleidsregel kan de gemeenteraad afwijken van de gestelde normen,
indien de aanvrager hiertoe een verzoek indient en de aanvrager gemotiveerd aantoont op welke w|ze het
initlatief de "ontwikkelruimte verdient", zoals bedoeld in de Verordening ruimte 2Ot4 van de provincie
Noord-Brabant en de Visie Plattelandsontwikkeling van de gemeente Gemert-Bakel uil2OL2.
Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat hij bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling op basis van
een PPP-scan.
Op basis van artikel

De nieuwe innovatieve pluimveestal wordt gebouwd om onder andere het dierenwelzijn op het bedrijf te
verhogen; het aantal te huisvesten vleeskuikens blijft op bedrijfsniveau gelijk. Uit de beoordeling van de

milieuaspecten en ruimtelrjke aspecten blijkt dat de ontwikkeling een positieve uitwerking heeft op de
omgeving. Door de wUziging van het bedrijf neemt de geurbelasting (zowel individueel als cumulatief af). Op
de overbelaste woningen blijft de belasting gelijk. Uit de berekeningen die zUn uitgevoerd in het kader van
de toetsing aan de Verordening ruimte 2014 blijkt dat de bijdrage vanuit het bedrijf aan de overbelaste
situatie minimaal zijn.

Voor een uitgebreide onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan "GemertBakel Buitengebied, Reijseweg 35 De Mortet"; deze is reeds ingediend bij de gemeente.
ln de bijlage bij dit verzoek is een PPP-scan toegevoegd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat sprake is
van een duurzame ontwikkeling.
Gelet op bovenstaande motlvatie vragen wij u derhalve vriendelijk mee te werken aan de realisatie van de
innovatieve ontwikkeling van het pluimveebedrijf aan de Reijseweg 35 te De Mortel en te besluiten tot
afwijking van de geurnormen zoals opgenomen in uw beleidsregel.

Met vriendelijke groet,

-Janine J.A.L. van den Berg

Agron Advies

BUlage: PPP-scan

Pagina 2van 2

a

Scan resultaat
Planet

PPP-scan Reijseweg 35 De Mortel

2.83

x
i
l

eeonle

f,t

*,i

1.14 t,
Peode

Profit
2.29

Planet

Sociale

Frof

it

Bodem

participatie

Kapitaal

Vei!igheid

Kunst en

Arbeid

Toelichtingen
People

Motivaties

Sociale paËicipatle
Gézondheid

rclksgeandheid a veel
mogelijk te bëperken worden op bedrijfsni\cau
tal ran maatregelen genomen. Het aantal
Om de risico's op de

dieren binnen het bedrijÍ blijft gelijk. Daarnaast
worden emissiearme stalsytstemen toegepast.
Hierdoor vindt geen toename \an emissies \an
fijn stof, geur en ammoniak plaats, Door de
bouw van de nieuwe stal en de henerdeling
\ran het aantal dieren wi.izigt de situatie ten
aanren \ran ammoniakdepositie en geur en Íijn
stof, maar in de \/oorgaande paragrafen blijkt
dat er geen noemenswaardige \erschillen zijn
ten opzichte ran de rergunde situatie. lnsleep
v.an dieÍziekten lvordt voorkomen door: 1)
lntegrale Keten Beheersingss)6temen (lKB):
s)ísteem om garanties te kunnen ge\,en o\,Er
herkomst en kwaliteit \an een product en de
manier !'a n producere n. Het a ntibiotica gebru ik
op het bedriif is gereduceerd tot 0 en
medicijngebruik is nihil. 2)
Ongediertebestrijding 3) Regeling ldentificatie
& Re gistratie (l& R): re gistraties)6teem \r'oor
dieren waarmee herkomst kan worden herleid
4)

Kunst en <ultuur
Woonomgeving

De inno\ràtie\re ontwikkeling \ran de
pluimveehouderij heeft een positier,e
uitvlrerking op de omgeving; het woon- en

Verbeterpunten

Ieefl<limaat verslechtert niet door de wijiging
van het bedriji maar de kwaliteit enran neemt
toe (afname fijn stof, aÍname geurbelasting,

afname ammoniakemissie en depositie).

Veiligheid
Onderwiis

Door middel \ran een educatieve ruimte wordt
de \rerbinding met de omgeving gecreèerd.
Hiermee wordt k€nnis ovEr de agrarische
sector vergroot en daarmee het
maatscha ppelijk dra a gvla k.

Economische en polhieke paËicipatie

Phnet

Moti\,"aties

Bodem

Het plangebied waarop de uitbreiding is
\oorzien is in gebruik als landbouwgrond,
Buiten de gebruikelijke bodembewerkende
activiteiten hebben er binnen het plangebied
waarop de uitbreiding is voorzien geen
bed rijfs activiteite n pla ats geronden. Op g rond
hienan is dan ook geen bodemverontreiniging
te lerwachten. Er wordt verwacht dat de
bodemgesteldheid geen belemmerin g rormt
roor de voorgenomen activiteiten.

Lucht

Door de ontwikkeling neemt de emissie van frjn
stoÍ sterk aÍ. Dit is mede te danken aan het
toepassen van warmtewisselaars op de
bestaande stallen (waarmee de initiatiefnemer
bewust meer onderneemt dan wettelljk
noodakelijk is). De emissie van zeer fijn stof
neemt licht toe, maar blijft ruimschoots binnen
de wettelUke normen.

Natuur

Middels erfbeplanting wordt het bedrijf
landschappelijk op een goede manier
ingepast. Met deze beplanting worden nieuwe
rust- en verblijfplaatsen gecreèerd roor
soorten flora en fauna. Onderdeel van de
ontwikkeling is dat aansluiting wordt geDcht
bij de naastgelegen ecologische
verbindingszone Peelse Loop. Binnen de
u itwerkin g \6 n het in novatieve bed riifsco ncept
speelt de rerbinding met de omgeving een
belangrijke rol. De nieuwe stal en Èlfs het
gehele bedrijf wordt geïntegreerd verbonden
met deze zone,

OppGrvla ktewàte

Grondwater

Í

8edÍijfsafvalwater wordt opgevangen in de
aanwezige opvangputten. ln de toorgenomen
activiteit \,ordt geen afualwater geloosd op het
oppervla ktewater. Het erfafspoelwater stroo mt
af naar de omliggende sloten, terreinen of
hemelwaterbergings\oorzienin g. De daken en
het erf zijn schoon. Het afstromend
hemelwater is adoende niet verontreinigd. Er
is sprake \ràn een gescheiden s)6teem, Het
hemelwater wordt niet afge\oerd op de
riolering, maar afge\oerd en in de nieuwe
situatie deels ge'ihfiltreerd d.m.v. een
buffervooziening (wadi met
noodoverloopconstructie naar Peelse Loop).
Om negatie\€ efÍecten op de huidige goede
waterkwaliteit te voorkomen en
waterbesparing te bereiken, wordt: - zo\Íeel
mogelijk maatregelen getroffen om het
waterverbruik zo gering mogelijk te laten zi,n
en \erontreiniging van het regenwater en
oppervlaktewater te \Dorkomen; - duurzame,
niet- uitloogbare bouwmaterialen toegepast; een inÍiltratie\oorzieninq gerealiseerd.
Het hemelwater afkomstig van daken en
erf\rerharding is schoon en wordt opgevangen
in een bergings\oor2iening (wadi) die wordt
geïntegreerd in het beplantingsplan. Hiermee
wordt voorkomen dat het grondwater

\ierontreinigd raakt en wordt het grondwater

Verbeterpunten

aangewld.

Landschap

Een beplantingsplan is opgesteld om het
bedrijf landschappeli.ik in te passen. De

beplanting benadrukt enerzi.jds het
ontginningsraster in het landschap: de
beplanting wordt namelijk loodrecht op de
Reijseweg aangebracht. De omliggende rechte
percelen worden onderbroken door de
beplanting die om het bedri.jf aan de Reijseweg
wordt opgericht. Hierdoor wordt het \/oor de
jonge heideontginning kenmerkende
moza'ièkpatroon benadrukt. Er wordt met de
beplanting aansluiting gezocht bij de
naastgelegen Peelse Loop, waardoor een
meer natuurlijke orerloop van het bedrijf naar
de omgeving wordt gecreëerd, ln totaal wordt
meer dan 4.800 m2 aan beplanting
aangebracht (dit is inclusief de wadí aan de
noordzijde van de inrichting).

Profit

Motivaties

Ruinrtclaike rr€stigings\roorwaa rden

De uitbreiding van de bedrijfsbebouwing

(innoratiere stal) vindt plaats aan de
noordzijde \Ën de bestaande bebouwing,
parallel aan en in lijn met de bestaande
bebouwing. Alle bebouwing en vooràeningen
ten behoe\e van de vleeskuikenhouderij
worden geconcentreerd binnen het vergrote
bouwvlak. Daarmee is sprake van ainig
ruimtegebruik.

Kapitaal

Waar in de traditionele intensieve veehouderij
de nadruk gelegd wordt op omzet- en
winstmaximalisatie, wordt in onderhaMg plan
een doorontwikkeling voorgesteld naar een
ma atscha ppelijk vera ntwoord e bed rijfsroerin g
waarin zorg voor mens, milieu en economie in

balans zijn.

Kennis

De initiatiefnemer wil een doorontwikkeling \trn
zijn bedruf naar een maatschappelijk

verantwoorde bedrijÍswering waarin arg voor
mens, milieu en economie in balans zijn. ln dit
kader is de initiatiefnemer \Íoornemens een
innovatieÍ uniek bedrijfsconcept uit te werken.
Het betreft een meerjarig traject waarin hij zijn
ambities op gebied \Ën met name dierenwelzijn
en -geandheid. een minimale belasting yan
het milieu en \,eóinding met de omgeving waar
wil maken, Hiertoe is hij ioornemens een
nieuwe stalte realiseren. ln deze
energieneutrale stal vt/oÍdt een nieuwe
broeds)Eteem toegepast, waarin de kuikens
ter plaatse uit het ei komen, wat hët
dierenwelzijn ten goede komt. De stal wordt
\,oorzien van een warmtewisselaar, dat de
uitstoot \an geur, Íijn stoí en ammoniak
\rermindert. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
\ran

annepanelen. Door middel \ràn een

transparante wand en een educatie\,e ruimte
wordt de verbinding met de omgevng
gecreëerd; bezoekers en passanten kunnen
op deE manier kennismaken met het uniek

Energie, Grond- en Hulpstoffen

De initiatiefnemer at in op het gebruik \ran
warmtewisselaars, de nieuwste
klimaattechnische voorzjeningen en nieuwe
isolatíeconcepten. De nieuwe stal wordt
energieneutraal uitgercerd. De initiatiefnemer
beoogt met de nieuwe ontwikkeling een
beperking van de Co2-footprint door middel
van een eÍflciëntieslag in het energieverbruik.
Daarnaast zet hij in op een aanzienliike
beperking van de emissie \Iàn Íijn stof en
ammoníak. De initiatiefnemer is \oornemens
de eerste volledige energieneutra le
íeeskuikenstal van Nederland op te richten.

Verbeterpunten

Door middel \ran een set maatregelen wil hij dit
bereiken. Hierbij moet gedacht worden aan
het toepassen \ràn warmtewisselaars (die een
rendement van 50{0% behalen), het
aanbrengen \íèn LElverlichting, annepanelen
en isolatie. Door middel \ràn deze maatregelen
wordt op een milieuwiendelijke wija vlees

geproduceerd.

Arbeid
Economlsch structuur

De vleesku ikenhou d erij \rà n de in itiatiefnemer
is gelegen in een gebied waar de agrarische

sector een zeer belangrijke positie inneemt.
Dit bedrijf past binnen een gemengde
agrarische economie. waar naast agrarische
functies ook de andere functies (recreatie,
educatie, natuurontwikkeling) een plek krijgen.
Het initiatief ziet op een integraal
bedrijfsconcept, waar de aspecten
bedrijfswerin g, educatie, verhoogd
dierenwelàjn, recreatie en toerisme en
natuurontwikkeling alle een plaats krijgen,
Daarmee draagt het initiatief bij aan een
\,erdere menging \rón functies, waardoor de
economische positie van het buitengebied
wordt \Íersterkt.

Infrastructuur en bereikbaa rheid

Aangeàen de uitbreiding \rèn het bedrijf niet
ziet op een toename van het aantal dieren,
nemen de verkeersbewegingen die rerband
houden met het \renoer \ran dieren, \,oer en
mest niet toe. De educatieve en toeristischrecreatieve functie vian het inno\rètieve
bedrijfsconcept heeft publieksaantrekkende
werking. De bezoekersstroom al zich
voornamelijk beperken tot het ureekend en
voornamelijk bestaan uit fietsers.

,t

Gezondheid (aanvulling op PPP-scan)
Om de risico's op de volksgezondheid zo veel mogelijk te beperken worden op bedrijfsniveau tal

van maatregelen genomen.
Het aantal dieren binnen het bedrijf blijft gelijk. Daarnaast worden emissiearme stalsystemen
toegepast. Hierdoor vindt geen toename van emissies van fijn stof, geur en ammoniak plaats.
Door de bouw van de nieuwe stal en de herverdeling van het aantal dieren wuzigt de situatie ten
aanzien van ammoniakdepositie en geur en fijn stof, maar in de voorgaande paragrafen blijkt dat
er geen noemenswaardige verschíllen zUn ten opzichte van de vergunde situatie.
lnsleep van dierziekten wordt voorkomen door:
1) lntegrale Keten Beheersingssystemen (lKB): systeem om garanties te kunnen geven over
herkomst en kwaliteit van een product en de manier van produceren. Het antibioticagebruik op
het bedrijf is gereduceerd tot 0 en medicijngebruik is nihil.

2) Ongediertebestrijd ing
3) Regeling ldentificatie & Registratie (l&R): registratiesysteem voor dieren waarmee herkomst
kan worden herleid

4) Bedrijfshygiëne
5) Diergezondheid: Het concept zorgt voor een verhoogd dierenwelzijn. Door gebruik te maken
van de meest geavanceerde klimaatapparatuur kan een optimaal stalklimaat worden gecreëerd.
Daarnaast geeft het concept een signíficante verbetering door het pasgeboren kuiken snel van
voedsel te voorzien.
Een significante verlaging van stress voor het pasgeboren kuiken wordt bereikt door het weghalen
van het transport uit het traject. Dit komt de kwaliteit van het eindproduct ook ten goede.
Door het bedrijfsconcept worden transportafstanden van levende dieren beperkt. Ten slotte
hebben de dieren meer ruimte; het aantal dieren binnen de bedrijfsinrichting neemt niet toe en
de leefoppervlaktes in de bestaande stallen worden verruimd conform het Vleeskuikenbesluit.

Daarnaast is contact met de omgeving over de plannen en wordt middels dialoog en het treffen
van maatregelen rekeninggehouden met de zorgvan omwonenden.
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gemeentelijke beleidsrcgel plan
RerjsewegSS te De Mortel

Geaöhto leden van de gèmeenteraad,

In verband met de ontwikkeling aan de Re|jseweg 35 te De Mortel dienen wij, namens
Pluimveebedr'ljf Graat B.V., Haardseweg 41, 5425 RA De Mortel, een verzoek in tot afwijken
van de geurnormen zoals vastgelegd Ín de "Beleldsregel ruimtelijt(e ontwikkelingen en
geurhinder gemeente Gemert-Bakel 2013".
Het

k wordt u vandaag ook nog per post toegezonden.
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Uw referentie

Beek en Donk, 24 december 2018

Betreft:

Verzoek aan Bemeenteraad afwrjken geurnormen gemeentelijke belejdsregel

Geachte leden van de gemeenteraad,
ln verband met de ontwit<keling aan de Reijseweg 35 te De Mortel dienen wij, namens pluimveebedrijf

Graat 8,V., Haardseweg 4L,5425 RA De Mortel, een verzoëk in tot afwijken van de geurnormen zoals
vastgef egd in de "Beleidsregel ruirntelijke ontwlkkelingen en geurhinder gerneente Gemerrt-Bakel ZOL3,
De initiatlefnemer is voornemens een innovatlef bedrijfsconcept tot ontwik[<eling te brengen op zijn
pluimveebedrijf aan de ReUseweg 35 te De Mortel en hieftoe een nieuwe stal te realiseren, Binnen deze

stal wil hij het concept uitwerken, teneinde dit op termijn op z1n gehele bedrijf toe te passen.
Om cle ontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingsplan opgesteld waarirr het aspect geurhinder ls
uitgewerkt. Middels een geurverspreidingsonderzoek is de cumulatieve geurbelasting op geurgevoellse
obJecten in de omgeving in beeld gebracht. Hieruit blijK dat ter plaatse van een aantal geurgevoetige
objecten sprake ls van een overlrelaste situatie, dat wil zeggen dat de geurbelasting hoger is dan cle
toetswaarde zoals opgenomen in de gerneentelijke treleidsregel,

op basis van aftikel 4,lidZ van de beteidsregel kan de gemeenteraad afwijken van de gestelde normen,
indlen de aanvra8er hiertoe een verzoel{ lndlent en de aanvrager gemotiveerd aantoont op well(e wijze het
initiatief de "ontwlkkelruimte verdient", zoals bedoeld in de Verordenirrg ruimte 2O14 van de provincie
Noord-Brabant en de Visie Plattelandsontwikkeling van de gemeente Gemert-Bal,<el uit 2O12.
Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat hij budraagt aan een duurzarne ontwikkeling op basis van
een PPP-scan.
De nleuwe innovatieve pluimveestal wordt gebouwd om onder andere het dierenwelzun op het bedrijf te
verhogen; het aantal te hui§vesten vleeskuikens blijft op bedruÍsniveau gelljk. Uit de beoordeling van de

milieuaspecten en ruimtelUke aspecten blljl(t dat de ontwiklteling een positieve uitwerKng heeft op cle
omgeving' Door de wijziging van het bedrijÍ neemt de geurhelasting (zowel individueet als cumulatief af). Op
de overbelaste woningen btljft de belasting gelijk. Uit de berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van
de toetsing aan de verordening ruimte 2014 blijkt dat de bldrage vanuit het bedrijÍ aan de overbelaste
situatie minimaal zljn.

AgtonMvles f Koppelsuaatgs

I natG\

SeekenDonk

ltolse-mz

76,t lto4g2-347 zsn lrrfo@agrcnadvres.nl I rarwyí.agronadvies,nl

24/t2/2OL5

1L:

L5

O4I328A4L9

AGRIV]EIiJ

PAG.

Voor een uitgebreide onderbouwing wordt venvezen naar de toelichting van het bestemmingsplan "GemertBakel Buitengebied, Reijseweg 35 De Mortel"; deze is reeds ingediend brj de gemeente.
ln de bijlage bij dit verzoek is een PPP-scen toegevoegcl. Hieruit kan worden geconcludeerd dat sprake is
van een duurzame ontwikheling.
Gelet op bovenstaande motivatie vragen wij u derhalve vrierrdelijk Ínee te werken aan de realisatie van de
innovatieve ontwlkkeling van het pluirnveebedrijf aan de Reijseweg 35 te De Mortel en te besluiten tot
eFwiJking van de geurnormen zoals opgenomen in uw beleidsregel.

Met vriendelijke groet,

Janine J.A.L van den Berg
Agron Advies

Bijlage: PPP-§can
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Motiratles
Om de risico's op de wlkEgebndheid a wel
magelijk te beperken wOrden op bedrljfsnh,eau
tal \rdn mààtregelen gencmen. Het aantat
dieren blnnen het hedriJf blijft gelilk. tlaarnaèst
worden emlssle9 Í/ne stílsy5temen toegepast.
Hierdoor vindt gecn toenàme van emissies lan
fijn stoÍ, §eur en àÍïlmoniak plaats. boor de
bouw wn dè iieuwe stalen de heíuerdëlih$
\an hÈt ààhtàl dieren wijigt de sttuafle ten
0ànàen yen ammonlakdepesltie Gn geur en ftjn
stof, maar in de voorgaande paragrafen bl"rjtt
dat er leen noernenswaardlqe vers(hlÍhn ziiÍt
ten oprchte van de vergunde gituatie, lnsleep
\ían dirEiekten vrDrdt \ioorkomon door; 1)
lntc grà le lGten Beheersln gsslAtem*h (ÍKB)l
s)6teem om $Ëranties te kunnen ge\en owr
herkorr\st en kwàliteit,\,Bn een product en de
menler Va n píodureren. Het B ntlblotlcaoehruik
ap het bedÍiif is geredueeerd ror 0 eï
medlclJ6gq6Tu;k is nihil- 2)
OÍrgedieÉebestrijding 3) Regelhq ldenfficatie
& Registratie (l&R): registrotles!§teem wor
dieren waamee herkoryrr,t t€f! Wsrden herleid
4)

sn rultuur

Woonomgevlng

De inno\ràtievE ontwlK(èllnq vàn de
pluirnv€ehoudprij heeft een po$ítie!,e
uitwerking op de omgeylqg; het woon- en

vètb+t.Ípunt€n
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leefklimaat verslechtert niet door de wl.idglng
van het bedrrjf. maar de kEtiteit enËn neëmt
toe (afrrarne rijn stof, afname geurbelastlng,
afoame ammoniakemissie en deposhÍe).

voillghcid
onderwuc

Ëconomlsche en polltlckc

Door mlddel \@n ecn educotie\,e rulmte wordt
de verbinding rnet de omgeving gecreËerd.
Hiermee wordt kennis over de agrarlsche
seqtor \Ërgroot en daermee het
maotschs ppeÍlk draa gr.4ak,

prttlclprtlÉ

PIanot

Motlvatlès

Bodem

l{ct planqebl8d wààíop de uitbreiding is
\&orden ls lh lebrulk als làhdbouwgrond,
Buiten de gebruikelijke bodembewerkende
activiteiten hebben er binnen het plangebied
waarcp de uitbreldlng ls worden geen
bedrufsactivltelte n plaats ge'rcnden, Op grgnd
hlenren lS dan OOk geeh bodqmwronttelnlgthg
te wrwachtcn, Er \iÍordt w/wocht dat dc
bodëmgostsld heid geen belemmering \,srrnt
wer de voorgenomcn àctlvltclteh.

LuËht

Door de ontwikkeling neemt de emissie van fijn
OIt is mede te danken aan het

stoíEtèrk of,

toepSsse^ \€n \rr0ífittwjsstlaar§ op dè
bestaande stà lleh (woormee dÉ lnltlatteÍnemcr
bewust meer onderfitemt dö^ wettcltjk
nOOd2Akelill( l§1. Oë erni§Slc rrrh tuel fi.in §tof
neerrr llcht toe, msBr blfit rullÏ§(hootí hlhnëh
de wet(elUke normen.

tlrtqu Í

Middels edbeplanting wordt het bedriif

lanrischappeklk op een goede manier
ingepast. Met de.e beplanting worden nieus,JE
rust- en verblijÍplaatsen gecreëerd voor
soorten flora en Èunà. Onderdeel \ran de
ontwlkkellng ls dàt aanslultlng y,ordt geë(ht
blj de naastgelegen ecologische
reólndlngsane Peelse Loop. Blnlten de
ultwerklng \E n h et !n no\,etleve hed ruÍsconcept
speelt de veÈlndlng met de Omgevlnq een
belengriJke rol. De nleuwe stal en ëlrs het
gehele bedrlif wordt geÏhtegreèrd verbonden
met de* zlne.

oÉpÈrïlrktowàtsÍ

Bedrijísafualwater wordt opgeuangen ln de
aanwedge opvsngputten. ln de voorgenomen
actlvltelt uroÍdt geen tsfvàlweter geloosd op het
oppervlaktewater- Het erÍaÍ§poelwater stfoomt
àÍ naar de oÍnlt§sendë sloten, trftÈihen of
hËmelwaterbergiilír§\roofjiening. De dàk€n eh
het eí íjn schooh, Ho[ àrslloÈnend
hemelwat€r Is adoende Dlet wrontrelBlgd. Er
ls sprake van een geschelden slsteem. Het
hemelvlater wordt niet afgevoerd op dè
riolering. maar afgewerd en in de nieuwe
situatie deels geinfiltreerd d.m.v. een
buífu rvoorzienlng (wadi met
noodowrloopconstrtrctie naar Peelse Loop).
Om negetiew effucten op de huidige goede
wate rkv,raliteit te \rEorkomen en

wtsteÍbespa.lng te berelken, wordt: - zoueel
mpgelllk maatregelen getíolÍeh om het
waterverbrulk ao gerhg mogelljk te Iaten djn
e0 \rerentrelntglng van het regenuyater en
oppervlaktewater te voorkomen: - dquÍ2ame,
nlet- ultloogbare bouwmaterlalen toegepast: een lníltrEtlev0ordenlng geregllseerd,

Grondwater

flRt hemelwoter Bfkomstiq von daken err
erfverhàdlnq k §chóoh rh wDrdt opge\öhíeh
ló een berglilg$wor8ënihg (wadi) diË vwrdt
gÈïntrgreÉÍd in hEt bÉplàntingsplàn. Hiermee
uloldt \,Ï)pftotrleh dàt hct gÍqndwàter
vefontrehlgd Íaal(t en $o/dt h@t §rcndwatcr

vèrbËtèryuntën
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Landschap

Een bepluntingsplan is opgesteld orn het
hedri.jf landschappelljk ln te pàBsen" De

beplanting benadrukr eneríids hEt
ontginnlngsrAster ln het landschap; de
beplanting wordt Rem€lijk loodrecht op de
Reljseweg aangebracht, De ornliggende rëchte
percelen u,ofdeh onderbroken door de
beplanthq dle om het bedriif aan de neljseweí
u,ordt opgerlcht. Hierdoor wordt het voor de
jonge heldeontginning kenmerkende
mo4l'ekpatroöh brnudrukt. Er wordt met de
beplentlng àansluiting gea(hr h|.| de
nAgStBel€g€n Peelse Lnop. u€ANöoí een
meer natuurlijke overloop wn hct bednjf naar
de omgeving wordt gctr?ëpfti, ln toraal wordt
meer dAn 4.600 mZ aan beplanting
ààngebracht [dit is inclusief de wadl aan de
noorddJda van de inrichting).

Proflt

Motluatlcrt

Rulrmel[ke vertigihgEyEoÍwaa rden

De uitbreiding

VorbsterpunteÍr

tan de bedrUÍsbeuouwing
(innovatiew stal) vindt pleats 0!n de
nooídzijde \Ian de bestaande bebouwng,
paröllÈl aan en in lijn met de begtgonde
bÉbouwin g, Alle be bouy,,,n g en \roo rzienlngeh
ten behoëw van de vleeskulkenhoudËílj
worden geconcentreerd binnen het rtrgrrote
bouwvlar. Dsaffnee is sprake \Bn illnlí

ruifitsSebruik,
K§FttDal

Kannis

Wbar ln de traditionele intensleve veehouderii
de nBdruk 0Èle9d tr,§rdt op omzet. en
wlnstmaxjmolisatie, wordt in onderhavlg Dlan
een doorontwikkeling voorgesteld naaf een
rtls0tschappelijk vera ntwoorde bedíirf§\,D€íing
Wàalin 2org voor mens, mllleu en e(ohomi€ in
balans riln.

be lnltiatlethsíheÍ wil een doorontwlkkellng
bedrllf nssr oÈn rnEàtschaFpelilk

\,tsÍ1

ljn

verantwoorde bedrufswering waarin zorg voor
rnens. rnllleu en eCo0omie in balans ,Jn. ln dlt
kader ls de lnÍtiAtiefnEmer wornerens een
Inno\Íatleí uhlel( bedrijfsconcept uit te lverkeh.
Het betreft een rneerjarig traject waarin hiJ i.jn
ambltles op gebied \ën met name diere6wetiJn
en jeandheid, een fiinimale belasting \ràn
het milieu en rerbloding met de omgeving waàr
wil maken- Hletoe ls h|l voornemens een
nieuwe staÍ te rea,lgereh. ln deze
energieneutrale stal uoídt een nieuwe
broeds),steem toegëpà3t, Waatin de kuikens
ter plaatse ult het et komen, $rat het
dierenwelr.ln ten soedc konrt. De stal wordt
rrcorden van een warfi:tewisseltsar, dat de
uítstoot \En gtuf, fijn stof en ammonlak
vermindert, Dààrnaast wErdt gebrulk qemgal(t
len 2onnepàhslen. Door middel van een
traDspgl-ante u/ànd en een eduEatievB ruimtq
wordt dt \Erbinding met de omgevlng
gecÍeëerd; bemekers en passanten ,(UnflÈrr
op deE manier kennismaken met hët uniek

Energie, 6rond- en HUlprtoffsn

De lnltletleíheíneÍ zPt in op het gebruik van
warmtewlggela! rs, de nieuwste
Kllmsattechnische \roorzienlngèn en nleuwÈ
lsolàtieconcepten, De nleuwg Stal wsrdt
c he l§ieneutraal uitgevoefd- Oe hltiàtiefnemer
bcoogt met de nieuwe ontwlkkelinq eeh
lreperking lran de Co2rÍOotpíint door middel
r,Én een effciëntleslag h hrt energieverbruik.
Daarnaast zet h[ in op een aanzienlijke
beperking ve n de emts8le w n fijn stof en
ammoniak. De lnttiauerhemer is voornemens
de eerste vollediqe eneígtcneutrale
Ueeskuikenstal yan Nederlàhd op te richten,
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Door rniddel van een Set maatregelen \,vll hIJ dh
bereiken. Hierbij moet gedacht worden aan
hèt toepassen van wBrmtellissElaars (die een
rend(mEnt van 50-6ö% behalen), het
aanbrBhíeh van LEEverlichtlng, &htleeànelen
en isolatie, Door middel \rèn detË maatregelen
wordt op een milieuwlendelijke wijze vlees
geproducèerd-

Arbald
EconomlsCh

ttructuur

De vleeskuikenhoudar,tj VaB de init|àtieft eme,"
is gelegen in een gehled waar de agrarische
Eector een ager belFngÍiike positie inneerÍtDit bedriif past blnnen een gemengde
agrarische economle, wuDr naast agrarische

functies ook de andere functies (r€creatÍe,
educatie, natuurontuíkkeling) een plek krlgen.
Het initaatiaf Ëet op een integraal
bedriJísconcept, uroàr de aspecten
bedrilÍsvoerlnq, €ducatie. \,erhoogd
dlerenweldln, rscreatie en toérisme en
natuuíontwikkeling alle een plaats krijfen.
Daàrmee draagt het lnltlatlef blj aan een'
verdere menging von functies, waardoor de
economischq posltle Vàh het bultengebled
wordt versterkt.

lnfraÈtructuu? cn hGrëikbaa rheld

Aangeden de uitbreldlng \ën het bedrijf Bier
ziet op een toename !tsn hot aantal dieren,
nernen de rrerkeersbew+giníen die verband
hotrden rnet het \,,èh./oer \en diëren, voer en
rne§t hiet toe. De educatleve en toeristischfeCíËàtlE\re functie \rJn hel lnno\ÉtltvE
bedí(,Í$concept heeft publleksaantrckkende
wer*ing, De beaekerstroam ial Ëch
woíhatnetiik beperken tot h(t weekend en
uooíFumeliik bestaan ult fl etseí$,.
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Gorcndheíd (aanvuiltng op ppp-scan)

om de risico's op de volksgezondheid zo veel rnogelijk te beperken worden op bedrijfsniveau tal
van maatregelen genomen.
Het aantal dieren binnen het bedrijf blljft gelijk. Daarnaast worden emissiearme stalsystemen
toegepast. Híerdoor vindt geen toëname van emissíes van fijn stoÍ, geur en ammoniak plaats.
Door de bouw van de nieuwe stal en de herverdeling van het aantal diergj.l wijzigt de
situatie ten
aanzien van ammoniakdepositÍe en geur en fijn stof, maar in de voorgaande paragrafen
blijkt dat
er geen noemenswaardige verschillen zijn ten opzichte van de vergunde situatie.
InSleep van dierZiekten wordt voorkomen doon

1) lntegrale Keten Beheersingssystemen (lKB): systeem om garanties tö kunnen geven
over
herkomst en kwaliteit van eën product en de manier van produceren- Het antibioticagebruik
op
het bedrijf is gereduceerd tot O en medicljngebruik is nihí|,
2) Ongediertebestrijd i ng

3) Regelíng ldentÍficatie & Registratie (l&R): registratiesysteem voor dieren waarmee
herkomst
kan worden herleíd

4) Bedrijfshygiëne
5) Diergezondheid: Het concept zorgt voor een verhoogd dierenwelzÍjn. Door gebruik
te maken
van de meest §eavanceerde klimaatapparatuur kan een optimaal stalklimaat worden gecreëerdDaarnaast geeft het coÍlcept een significante verbeterÍng door het pasgeboren
kuiken snel van
voedsel te voorzien.
Een SignÍfÍcante vertagilg Van stress voor het pasgeboren t(uiken wOrdt bereikt döor
het Weghalen
van het transpor[ uit het traject. Dit komt de kwaliteit van het eindproduct ook
ten goede.
Door het bedrijfsconcept worden transportafstenden van levende dieren beperkt. Ten slotte
hebben de dieren meer ruimte; het aantal dieren bínnen de bedrijfsinrichting neemt niet
toe en
de leefoppervlaktes in de bestaande stallen worden verruimd conform het Vleeskuikenbesluit.

Daarnaast is contact met de omgeving over de plannen en wordt middets diatoog en het treffen
van maetregelen rel<eninÉ gehouden met de zorÉ van omwonenden.

