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Geachte leden van Behoud de Parel
In de brief van 01-10-2010 hebben wij u reeds geïnformeerd over de uitbreidingsplannen van
ons vleeskalverenbedrijf gelegen aan de Losbaan te Grubbenvorst.
Hierin hebben wij gemeld dat we het bedrijf willen aanmelden voor de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV). Nu is gebleken dat toepassen van luchtbehandelingsystemen zoals een
luchtwasser in de vleeskalverensector niet rendabel is. Wij kunnen dus op het punt van
emissiereductie niet voldoen aan de criteria. De overige punten zijn dan ook niet meer van
belang hoewel we daar wel aan voldoen.
Onze bevindingen worden ook onderschreven door een artikel in vakblad Boerderij van 16
november 2010. Dit artikel is als bijlage toegevoegd.
We zijn dus voornemens om, op het gebied van ammoniakuitstoot, een gangbare stal te
bouwen. Het is wel het geval dat de nieuwe natuurbeschermingswet voorschrijft dat de
depositie van ammoniak op gevoelige gebieden niet mag toenemen. Wij zijn dus doende om
ammoniakrechten aan te kopen die een bepaalde depositiewaarde vertegenwoordigen. Per
saldo wordt de depositie op de betreffende gebieden 100% gecompenseerd en hiermee
voldoen wij ook aan de natuurbeschermingswet.
Wij willen u ook verzoeken om de door Behoud de Parel publicaties vooraf beter te
controleren op juistheid, actualiteit en formulering. U heeft op 07-10-2010 een artikel
geplaatst van 21 januari 2008 waarin enkele onjuistheden staan. Zo wordt er gemeld dat we in
de huidige omvang 36000 m³ houtsnippers zouden verbranden. Dit is onjuist, momenteel
verbranden we 150 ton wat overeenkomt met 600 m³.
Er wordt ook gesproken over een “megastal”, dit is ook onjuist. In de kalversector kan pas
van een megastal worden gesproken als er 2500 of meer dieren aanwezig zijn. In ons geval
wordt dit aantal niet gehaald en kan dus niet over een megastal worden gesproken. Deze norm
is overigens niet door ons bedacht maar door wakker dier. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van de betreffende organisatie.
Wij verzoeken u dus vriendelijk tot rectificatie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groeten
Jan en Arjan Klopman

