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Van:
Buurtbewoners Rooije-Hoefsedijk
5421 XP Gemert
Voor adressen zie bijlage

Nr.

2 8 DEC 2012

Gemeente Gemert-Bakel

Gemert, 20 december 2012

Betreft:
Bezwaar tegen uitbreiding Pluimveebedrijf Graat,
Reijseweg 35 De Mortel

Gemert, 20 december 2012

L.S.

Aan:

Burgemeester en Wethouders Gemert-Bakel
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Alle bewoners aan de Rooije-Hoefsedijk grenzend aan de percelen van de Fa Graat hebben grote bezwaren
tegen een nog verdere uitbreiding van het pluimveebedrijf Graat in Noordelijke richting. Een richting van de
overwegende windrichting uit het zuiden / zuid-westen.
Vooral na de laatste nieuwbouw is de overlast van stank, stof en vliegen overmatig toegenomen.
Na bedoelde nieuwbouw is geen enkele poging ondernomen om landschap en groen met erf aanplant te
herstellen. Integendeel, diverse sloten en veel groen zijn verwijderd, gekapt (illegaal: 40 eiken!) en geruimd.
Bij de zogenaamde "maatschappelijke dialoog" is er geen enkele poging ondernomen om daar de
belanghebbende bewoners aan de Rooije-Hoefsedijk bij te betrekken. De aanvraag om nog verder uit te
breiden moest dan ook uit de media vernomen worden.

Ook de gegeven onderbouwing bij de aanvraag wordt met argwaan bekeken.
Onderbouwing is opgesteld door belanghebbende partijen in opdracht van- en in overleg met- de
ondernemer zelf. Een onderzoek van een werkelijk neutrale externe partij is zéér gewenst.
Vele in de onderbouwing genoemde argumenten zijn irrelevant, overdreven dan wel suggestief.
Zo wordt bij alle Nederlandse piuimveebedrijven nog slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van antibiotica,
Graat is niet zo'n 'voorloper' als hij doet voorkomen.
Er bestaan eerder vermoedens dat regels overtreden worden. De 'oude' stallen vertonen de sporen van
regelmatig koelen met water, koeling die meestal noodzakelijk is bij het houden van overmatig veel dieren.
Het uitrijden van 'slechts' 5% mest wordt zeer sterk betwijfeld. Geconstateerd is b.v. het bijna 2 dagen lang
uitrijden van droge kippen mest op een perceel van ongeveer 3,6ha. Bij dat uitrijden is er stank en stof
overlast maar wordt ook de openbare weg extreem vervuild met mest.
Bij de "Saldo berekening" van het aantal kippen wordt gerefereerd aan de "vergunde aantallen". Die
aantallen zijn extreem hoog. Relevanter en inzichtelijker zou het zijn om de "kippen-" cq "pluimveerechten"
aftezetten tegen de stal-oppervlakken zoals voorgeschreven in de Milieu vergunning.

De complete "onderbouwing" mbt diervriendelijk houden en milieu aspecten lijkt slechts te zijn opgesteld na
eerdere bezwaren tegen de vergunning aanvraag. De eind-datum van 1 januari 2013 voor het éénmalig
uitbreiden van bouwblokken boven de 1,5 ha vormt een andere dubieuze reden voor deze aanvraag.

Door de bewoners aan de Rooije-Hoefsedijk worden, uit ervaring, de drijfveren en bedoelingen van Graat
sterk in twijfel getrokken. Angst heerst er voor nóg meer overlast en hinder.

In afwachting van uw reactie,
Met hoogachting,

Buurtbewoners Rooije-Hoefsedijk te Gemert
Rooije-Hoefsedijk, 5421 XP Gemeri.
Zie bijlage voor de onderteking door de belanghebbende buurtbewoners aan de Rooije-Hoefsedijk

-/ Bijlage 1: ondertekening



1

Bijlage en Onderteking bij bezwaar tegen uitbreiding Pluimveebedrijf Graat, Reijseweg 35 De Mortel

Adres, naam, telefoon Ondertekening
Rooije-Hoefsedijk, 5421 XP Gemert
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