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Interpellatie

Agenda nr. 6/4 Interpellatie in verband met de gehanteerde criteria bij het 
vergunningenbeleid van veeteeltbedrijven en meer in het 
bijzonder bij de vergunningsaanvraag van een ‘megastal’ in 
Geel, stand van zaken “een plan van aanpak inzake 
intensieve veeteelt” onder coördinatie van het Dienst 
Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP), ingediend door Ilse 
Van Dienderen (Groen).

Aanleidingen
 Schriftelijke vragen Diederik Vandendriessche en Ilse van Dienderen;
 LARA 2018: evolutie naar schaalvergroting in de veehouderij;
 Broeikasgasrapport 2016 Provincie Antwerpen;
 Greenpeace studie uitgevoerd door UCL “Study on livestock scenarios for 

Belgium in 2050”;
 Debatten in het Vlaams Parlement over ‘megastallen’;
 Aanvraag voor een Omgevingsvergunning - zeugenstal met bio-bed voor 

veeteeltbedrijf Noyens (201800485, avg), Fransebaan zn, Geel.

De deputatie heeft belangrijke bevoegdheden in de vergunningverlening van 
veeteeltbedrijven. Volgende inrichtingen vallen onder de bevoegdheid van de 
deputatie:

- bedrijven met meer dan:
 20.000 kippen;
 1000 varkens ouder dan 10 weken, 2000 mestvarkens, 750 zeugen;
 200 paarden en runderen;
 500 mestkalveren.

- gemengde inrichtingen.

Daarnaast is de deputatie bevoegd voor de beroepen van weigeringen van klasse 2 
inrichtingen van veeteeltbedrijven.

Gezien de toename aan de uitstoot van broeikasgassen van de veeteelt, gezien de 
verslechterde waterkwaliteit, gezien de impact van veeteeltbedrijven op 
waardevolle natuurgebieden, op het landschap, op mobiliteit, had ik graag volgende 
vragen gesteld aan de deputatie:

- Met welke randvoorwaarden vanuit milieu in de ruime zin (water, lucht, 
landschap, verkeer, …) wordt rekening gehouden bij de 
vergunningverlening?

- Cfr. Het bestuursakkoord waarbij vermeld wordt dat de deputatie haar 
beslissingen zal toetsen aan de SDG’s. Vormen de SDG’s m.b.t. beslissingen 
over vergunningen tevens een kader?



- Wordt er rekening gehouden met cumulatieve effecten van reeds vergunde 
projecten/veeteeltbedrijven?

- Wordt bij de vergunningverlening de impact van het project op het klimaat / 
uitstoot broeikasgassen mee in rekening gebracht en welke maatregelen 
worden hieraan gekoppeld worden?

- Wordt bij de vergunningverlening de impact op de waterkwaliteit mee in 
rekening gebracht en welke maatregelen worden hieraan gekoppeld?

- In antwoord op mijn schriftelijke vraag werd verwezen naar de opmaak van 
“een plan van aanpak inzake intensieve veeteelt” onder coördinatie van het 
Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP). Wat is hiervan de stand van 
zaken? Wat wordt in dit plan van aanpak juist onderzocht?

- Meer in het bijzonder m.b.t. het dossier in Geel, gaf alvast het college een 
negatief advies op het project-MER voor de omgevingsvergunning - 
zeugenstal met bio-bed voor veeteeltbedrijf Noyens (201800485, avg), 
Fransebaan zn, Geel. Het betreft het oprichten van een nieuwe moderne 
ammoniak-emissiearme varkensstal met biobed. Er zullen 256 
kraamzeugen, 1144 dragende zeugen/gustes, 2 beren, 1056 opfokzeugen 
en 7168 biggen gehuisvest worden. Het stadsbestuur is bekommerd over de 
geurhinder, de impact op het nabijgelegen recreatiegebied van de 
Dekshoevevijver, de lokale mobiliteit.
o Wat zijn de volgende stappen in de procedure?
o Welke adviezen zijn m.b.t. deze project-MER reeds binnengekomen? 

Wat was de aard van deze adviezen: positief/negatief?
o Welke is de termijn waarbinnen de deputatie een beslissing dient te 

nemen?


