
 

Aan het college van Gemert-Bakel, 

 

Ons pluimveebedrijf dient een verzoek in om gebruik te maken van de Verordening Ruimte,waarbij 

op grond van de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren gestelde eisen,de mogelijkheid is geboden 

om bouwblokken in  verwevingsgebieden die een omvang hebben van 1,5 ha en groter,eenmalig te 

vergroten op basis van staloppervlak(leefruimte) zonder uit te breiden in dieraantal. 

Toelichting 1: 

Er wordt gevraagd naar de duurzaamheid op ons bedrijf,welke ik U wil duidelijk maken door het 

produceren van pluimveevlees is dit de vleessoort welke de laagste co2-uitstoot heeft t.o.v. varkens 

en rundvee.Dit heeft de oorzaak dat er minder voer nodig is om 1 kg vlees te kunnen produceren 

t.o.v. andere dieren.Op ons bedrijf hebben wij alle stallen al vanaf juni 2008 aangepast op de 

strengste normen van ammoniak en fijnstof,dit is ontstaan door de aanschaf van warmtewisselaars . 

Deze apparaten hebben ervoor gezorgd dat en de milieu-eisen zijn behaald,en op basis van 

gezondheid zijn onze dieren gezonder opgegroeid zijn,omdat het klimaat in de stallen beter 

is,zodoende is er geen antibiotica gebruik meer is geweest sinds december 2010.(Zie bijlage) 

Het voer wordt betrokken van een voerfabriek uit Wanssum(30 km afstand) en de tarwe (35% van de 

tarwe mengen wij bij)komt van Oss,(welke ook lokaal geteeld kan zijn).De mest wordt afgevoerd naar 

o.a.:-Duitsland naar akkerbouwers daar welke de mest gebruiken als meststof en de mest wordt 

gebracht naar de champignonsubstraatfabrieken ,waar ze champignonmest maken van 

pluimveemest en paardemest en stro,pluimveemestverbrandingcentrale,waar energie wordt 

gewonnen uit deze mest. Omdat deze mest zo droog is ,is geen verdere verwerking nodig. 

Deze uitbreiding in staloppervlak geeft niet meer ammoniak en stikstofuitstoot ,omdat de dieren niet 

toenemen,Het management op het bedrijf wordt eenvoudiger door minder dieren per stal te 

houden,want we willen als speerpunt zonder gebruik van antibiotica blijven produceren,omdat ook 

de consument dit vraagt,ik zie het als stoppen met roken en gezonder leven! 

 Toelichting 2: 

Noodzaak voor bedrijfsuitvoering.Door invoering van de welzijnsregels kunnen wij momenteel het 

vergunde aantal vleeskuikens niet houden,omdat er maar maximaal 42 kg/per m2 geproduceerd mag 

worden.Doordat de gewenst gewichten die een vleeskuiken moet hebben bij de 

slachterij,(slachtrijp)kan ik geen 24 vleeskuikens per meter opzetten(24 keer 1.9 kg=45,6 kg).Ons doel 

is om aan de 42-kg norm te voldoen,maar omdat we geen antibiotica gebruiken is het ook moeilijker 

om aan de uitvalsnorm te voldoen,mijn vrees is er ook dat ik zo verder wordt terug gezet naar 39 

kg/m2.Omdat de normen zo streng zijn bij 42 kg zullen meerdere bedrijven terug vallen in deze 

europese norm.In de saldo-berekening(zie bijlage 2)kun je zien dat ik met meer m2-staloppervlak wel 

kan voldoen aan het welzijnsbesluit en een beter inkomen kan genereren. 

 



 

Toelichting 3: 

Een onderbouwing dat het aantal dieren niet toeneemt. 

Het aantal dieren in de nieuwe situatie(na de staloppervlakuitbreiding)zal niet gaan stijgen,enerzijds 

zullen we niet de gewenste gewichten kunnen produceren,anderzijds mag ik niet meer dieren 

houden dan mijn vergund aantal.De groote van de stal is precies dezelfde m2-staloppervlak als van 

de laatste 3 stallen die gebouwd zijn vanaf 1999,nl. 1800 m2,dit is een standaard maat die op een 

gemiddeld vleeskuikenbedrijf  normaal is,dus niet mega .Alle gegevens over aantallen zijn bekend bij 

het Ministerie van ELI,waardoor de controle hierop al jaren jaarlijks wordt gecontroleerd. 

Ik ben ten alle tijden bereid deze onderbouwing te komen toelichten.Hierbij nodig ik U uit om ons 

bedrijf te komen bekijken,wat overigens al 24 uur per dag mogelijk is voor alle geinteresseerden. 

 

 

 

 

 

  


