Dalfsen mei 2019,
Opmerkingen van bezorgde omwonenden n.a.v. de informatie middag van de maatschap
Huisman t.a.v. het oprichten van een vleeskuikenbedrijf (in plaats van de vergunde
leghennenstal)

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad,
Na de informatiebijeenkomst van donderdag 16 mei zijn we nog een beetje aan het
bijkomen van alle gedachten die door ons heen gaan. Op deze informatiebijeenkomst,
aangaande de plannen van de maatschap Huisman t.a.v. het vestigen van een vleeskuiken
bedrijf aan de Westerveldweg ong., werd ons duidelijk gemaakt dat de maatschap Huisman
van plan is om de plannen te veranderen; eerst was er sprake van een leghennenbedrijf, nu
wil men dat, vanwege hun moverende redenen, omzetten in een vleeskuiken bedrijf.
Redenen waarom er toen zou moeten worden ingestemd met een leghennenbedrijf gingen
met name om eventuele uitloop ruimte (wel gesuggereerd in de plannen, nooit gevraagd
aan de aangrenzende grondeigenaren) en omdat er bij het oprichten van een compleet
nieuwe stal (i.p.v. het gebruiken van een reeds bestaande bedrijf) gebruik zou kunnen
worden gemaakt van de meest moderne technieken ten aanzien van het reduceren van
stank en geluidsoverlast. In de bestemmingsplan wijziging staat ook dat een nieuw op te
richten stal gebruik moet maken van de best beschikbare technieken.
Wat schets nu onze verbazing? Het nieuwe plan wordt gepresenteerd als winst voor de
omwonenden; er komt stank maar minder stank, geluid maar minder geluid, extra vervoer
maar minder dan aanvankelijk gedacht. Er is geen ruimte gebrek meer, er wordt in eerste
instantie gesproken over 2 stallen van elk 40.000 kuikens en in een later stadium een
uitbreiding van nog eens een stal van 40.000 kuikens. En de best beschikbare technieken
worden niet genoemd, men, de ontwerpers van de stal, achten een simpel lucht
afzuig/ventilatiesysteem rechtstreeks naar buiten afdoende.
Er wordt u, als college, gevraagd om in te stemmen met de voorgenomen wijziging, waarbij
wij het idee krijgen dat er meer expliciet wordt gevraagd of de ‘oude’ MER afdoende is. In
de aanvraag lezen wij dat bij een bedrijfsgrootte boven de 85.000 vleeskuikens er wel
degelijk een nieuwe MER zou moeten worden aangevraagd en dus de procedure overnieuw
gedaan moet worden. Dit zou ons als ‘bezorgde’ burgers de kans geven om ook
daadwerkelijk deel te nemen aan dit proces en niet, zoals nu, langs de zijlijn af en toe een
beetje informatie krijgt medegedeeld.
Het feit dat men nu 5000 vleeskuikens onder de norm zit voor een nieuwe MER, maar met
in de toekomst er nog 40000 erbij billijkt ons inziens een nieuwe MER.
Indertijd, na enig eigen economisch onderzoek, hebben wij de maatschap Huisman, alsmede
de raad van de gemeente Dalfsen, laten weten dat een leghennenbedrijf, zonder vrije
uitloop, economisch gezien niet meer haalbaar is. Dit wordt nu ook als reden genoemd voor
de voorliggende bedrijfswijzing.

Een klein onderzoek van onze kant naar de gevolgen van de op handen zijnde extra uitstoot
van geur, fijnstof en andere milieubelastingen hebben we een aantal stukken van de
Universiteit Wageningen gevonden. Wij, als omwonenden zijn geen experts op dit gebied en
kunnen alle cijfers en uitspraken in het wijzigingsplan niet duiden, aangezien er geen MERprocedure wordt gestart kunnen we ook niemand mee laten lezen om dit voor ons te doen.
In onderstaande link van universiteit Wageningen (WUR), e.a over fijn stof, endotoxinen
(resten dode bacteriën ) en andere micro organismen uitstoot onderzoek. Hier verwacht
men in augustus 2019 de definitieve resultaten. Voorlopige resultaten zijn dat er 4 systemen
/oplossingen zijn die een reductie van 40 % geven. De overige 60% gaat naar buiten.
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Fijnstof-en-endotoxinen-uit-stallen.htm

Daarnaast is het gemakkelijk om te zeggen als aanvragende partij dat geur en fijnstof binnen
de gestelde grenzen blijven, echter is hier ook sprake van voortschrijdend inzicht; in het
rapport Biesheuvel van april 2019 is te lezen dat geur en fijnstof wel degelijk een groot
probleem is in Nederland. En dat emissie gegevens van huidige systemen niet altijd de juiste
resultaten opleveren, dit zou gevolgen moeten hebben voor aanvragen van nieuw op te
richten bedrijven.
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20181106/brief_regering_stand_van_zaken_van
_2/document3/f=/vkt9kt2s34z1.pdf

Nader onderzoek wordt gedaan door de WUR, één van hun onderzoekers Hilko Ellen laat op
onderstaande website het volgende weten: “Er zijn nog weinig oplossingen voor geur en
fijnstof uit kippenstallen”
http://www.max5odeur.nl/hilko-ellen-weinig-oplossingen-voor-geur-uit-kippenstallen/

De meeste supermarkten in Nederland verkopen beter leven slachtkippen vlees. Daar wordt
op zijn minst vereist dat de slachtkuikens een vrije uitloop hebben. Tenminste als het gaat
om het nieuwe beter leven keurmerk. Ook uit een recent onderzoek (03-03-2019) van de
dierenbescherming blijkt dat consumenten vinden dat beter leven voor alle vleeskuikens
zeer gewenst is. In de onderstaande link het complete artikel.
https://www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Nieuws/2019/4/Dierenbescherming-BeterLeven-voor-alle-vleeskuikens-411690E/

Naast het feit dat we ons zorgen maken over de levenskwaliteit van de vleeskuikens en of er
in de toekomst wel een rendabel bedrijf kan zijn in het houden van vleeskuikens zijn we
uiteraard, nog steeds, zeer bezorgd om onze eigen leef kwaliteit.

Rik van de Weerdt, arts medische milieukunde/toxicoloog schrijft in een rapport
Luchtkwaliteit en gezondheid, dat er een duidelijke relatie is tussen luchtkwaliteit en
gezondheid, zeker in en rondom het houden van kippen.
https://www.poultryexpertisecentre.com/-/media/Aeres-PartnersitePEV/Files/PresentatieGGD_Rik.ashx?la=nl-NL

Als laatste nog een recent onderzoek waar een relatie wordt gelegd tussen de pluimvee
industrie en een verhoogde kans op longontsteking, volgens professor Dick Heerderik van
de universiteit Utrecht. Het artikel van begin januari, inclusief enige nuancering, is
gepubliceerd op pluimvee web, hierin wordt gewezen op het lopende VGO onderzoek voor
de provincie Overijssel.
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/180267-wat-is-de-invloed-van-fijnstof-uit-depluimveehouderij-op-de-gezondheid-van-omwonenden/

Middels deze brief willen we vragen of u, in uw afwegingen, de belangen van ons, als
omwonenden, mee wilt nemen. We zijn vanaf de start van dit project in 2008 radicaal tegen
de plannen geweest en alhoewel we nu weer het gevoel hebben op een
informatieachterstand te staan proberen we vanaf de zijlijn mee te denken, niet alleen om
het te voorkomen maar zeker ook alternatieven aan te dragen zodat de maatschap huisman
haar plannen kan verwezenlijken en er tegelijkertijd zo min mogelijk mensen hinder zouden
kunnen ondervinden hiervan.
In dit kader hebben wij de maatschap Huisman altijd geadviseerd om zijn plannen aan de
Veldhoevenweg te realiseren. De mest van de stal is dan dichtbij de vergister en warmte van
de vergister kan veel efficiënter gebruikt worden om stallen te verwarmen en te ventileren.
Dit scheelt ook veel transportbewegingen
Nu er geen 175000 legkippen komen, maar 80000 slachtkuikens kunnen de plannen wellicht
ook aan de Schoolweg gerealiseerd worden, want daar ligt reeds een agrarische
bestemming. Dit bedrijf was geen milieu knelpunt, 175000 kippen was daar te veel maar nu
met de nieuwe plannen, 80.000 vleeskuikens is het misschien wel mogelijk.
Ook adviseren we een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid om de vleeskuiken te
huisvesten in reeds bestaande, in verval geraakte stallen. Volgens onderstaand artikel zit de
gemeente Dalfsen in de toekomst met zo’n 17 hectare aan leegstaande stallen in haar maag,
wij hebben, voor een klein deel weliswaar, een oplossing.
https://meppelercourant.nl/artikel/507004/gemeente-dalfsen-wil-leegstand-en-verval-vanschuren-in-buitengebiedaanpakken.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2

Dalfsen wil graag een groene gemeente zijn : u kunt hier richting aan geven!!!!

Namens de omwonenden van de Westerveldweg,

Dhr. H.

