Advies 2, gemeente Gemert-Bakel
1 Achtergrond plan
Familie Graat heeft een vleeskuikenbedrijf aan de Reijseweg 35 in de Mortel. Om zijn innovatie uit te
kunnen voeren wil de veehouder uitbreiden met een nieuwe stal. Binnen zijn huidige bouwblok is
hiervoor geen ruimte. Graat wil daarom het bouwblok van circa 1,8 naar 2,35 hectare uitbreiden. In
deze nieuwe stal gaat Graat een innovatief systeem toepassen waarbij de eieren in de stal uitkomen.
Dit reduceert het transport met levende dieren. De verwachting is dat dit beter is voor dierenwelzijn en
-gezondheid.
2 Vraag gemeente
De gemeente wil dat het Panel beoordeelt of het hier gaat om een innovatief bedrijfsconcept waarvoor
een uitbreiding van het bouwblok groter dan 1,5 hectare nodig is. Hierop vooruitlopend heeft de
gemeente een besluit genomen om onder voorwaarden (w.o. een positief advies van het Panel) in
principe medewerking te verlenen aan dit plan.
3 Algemeen
Het Panel heeft een goede indruk gekregen van het plan van Graat voor zijn vleeskuikenbedrijf.
Bij zijn beoordeling heeft het Panel ook aandacht geschonken aan de zorg dat de innovatie niet
gepaard zou kunnen gaan met een toename van het aantal dieren. Het Panel heeft er in dit verband
kennis van genomen dat de ondernemer niet van plan is het aantal dieren uit te breiden ten opzichte
van het door de milieuvergunning begrensde maximum (waarbij de gemeente het bevoegd gezag is).
Het Panel heeft hierbij ook vastgesteld dat bij toename van aantal dieren de BZV score boven de 7
blijft.
4 Beoordeling Panel
Het Panel beoordeelt deze vraag op drie punten:
a) Is veehouderij voldoende zorgvuldig?
Het Panel beoordeelt dit door middel van de ingevulde BZV. Het bedrijf heeft een BZV score van meer
dan zeven en daarmee is de veehouderij als zorgvuldig te beschouwen.
b) Is bedrijfsconcept innovatief?
Het bedrijfsconcept is innovatief door een combinatie van stappen die gezet worden. De focus bij de
innovatie ligt bij het verbeteren van het dierenwelzijn waarbij ingespeeld wordt op toekomstige
wetgeving, gericht op een ruimere bezetting van dieren in de stal. Daarnaast wil de ondernemer zich
verder maatschappelijk verbinden met de burgers door het plaatsen van een zichtstal, door zijn bedrijf
beter landschappelijk in te passen en daarbij aan te sluiten op de in ontwikkeling zijnde ecologische
verbindingszone.
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Het uitbroeden van eieren in de stal is vernieuwend voor de pluimveehouderij in Noord-Brabant. Het
wordt op enkele andere plaatsen in Brabant beproefd.
c) Is voor innovatief bedrijfsconcept meer dan 1,5 hectare nodig?
Het innovatieve bedrijfsconcept – met name het uitbroeden van eieren in de stal - kan bij uitbreiding
met een nieuwe stal beter en gemakkelijker worden doorgevoerd. Ook gezien de experimentele fase
waarin dit nieuwe concept zich bevindt. In een bestaande stal dit uitproberen zou tot een suboptimale
situatie leiden. Dan zouden forse aanpassingen aan de stal zoals verhoging van de nokhoogte en
vloerverwarming nodig zijn. De vraag is of dit de innovatie ten goede komt. Door de nieuwe stal is
uitbreiding van het bouwblok noodzakelijk.
5 Samenvattend
Het Panel beschouwt de voorgestelde verbeteringen in de bedrijfsvoering als een innovatief
bedrijfsconcept. Het Panel geeft daarom een positief advies over de voorgestelde uitbreiding.
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