
Bijkomend agendapunt gemeenteraad van Balen van 25 mei 2020 
  
Onderwerp: Vergunningsaanvraag vleeskippenbedrijf Volmolenweg Meerhout 
  
Toelichting 
  
Momenteel loopt er een openbaar onderzoek van de provincie naar een vergunningsaanvraag voor 
een vleeskippenbedrijf aan de Volmolenweg in Meerhout. Meerbepaald gaat het om twee stallen 
van 42.000 slachtkuikens, dus 84.000 in totaal. 
 
Onze Vlaams Belang-fractie heeft voor alle duidelijkheid geen enkel bezwaar tegen 
landbouwactiviteiten of inplantingen van landbouwbedrijven in landbouwgebied, dat spreekt voor 
zich, maar dit bedrijf is een industriële kwekerij, die klasse 1 krijgt toegeschreven door VLAREM, met 
andere woorden het bedrijf bevindt zich in de hoogste klasse aangaande verontreiniging en andere 
hinder. Deze hinder betreft in dit specifieke geval vooral geuroverlast en een enorme toename van 
zwaar vrachtverkeer op de N110 van en naar het bedrijf. Andere overlast valt niet uit te sluiten. De 
inplanting zou zich op amper 300 meter van de grens met Balen-Hulsen bevinden. 
 
Een bedrijf dat minstens 84.000 vleeskippen wil verwerken, daarvan kunnen we op zijn minst 
vermoeden dat het verwerkte vlees niet bestemd is voor de lokale handel. In het kader van de visie 
van onze gemeente om de lokale handelaars te ondersteunen en daarbij producten van eigen bodem 
aan te prijzen, lijkt het ons temeer een argument om dit bedrijf geen vrijspel te geven. Ook het 
argument dat een groot bedrijf voor werkgelegenheid zorgt, is hier niet van toepassing, omdat we 
allemaal weten dat zulks een kippenkwekerij quasi volledig geautomatiseerd werkt en bijgevolg het 
personeelsbestand tot het essentiële wordt beperkt. 
 
Daarnaast geeft de gemeente Meerhout in een bericht aan de bevolking aan dat het met een 
gefundeerd pakket argumenten naar de provincie wil trekken. En ik citeer het gemeentebestuur van 
Meerhout: “Het lokaal bestuur erkent graag dat er heel wat argumenten zijn tegen deze aanvraag. 
Maar om de neutraliteit bij het nemen van deze adviesbeslissing te kunnen bewaren, is het belangrijk 
dat de burgemeester en schepenen pas een standpunt innemen als alle argumenten gekend en 
onderzocht zijn.” Het respectievelijke bestuur communiceerde bovendien aan haar inwoners om 
bezwaren in te dienen, wat het vermoeden wekt dat er weinig animo is voor de inplanting van dit 
bedrijf. 
 
Op vraag van Meerhouts Vlaams Belang-raadslid Mannu Dox komt bovendien een extra GECORO-
vergadering samen in Meerhout om dit punt te bespreken. Mijnheer Vreys, de voorzitter van deze 
GECORO argumenteerde dat “Het maatschappelijk belang deze agendering verantwoordt.” Deze 
GECORO zal plaatsvinden op 9 juni aanstaande. 
 
Aangezien het een provinciaal openbaar onderzoek betreft dat afloopt op 7 juni 2020 en 
overwegende de bovenstaande argumenten, pleit het Vlaams Belang ervoor dat ook het Balense 
gemeentebestuur dit dossier ter harte neemt en de nodige bezwaren formuleert tegen de inplanting 
van dit industrieel bedrijf op een boogscheut van onze gemeente, vanzelfsprekend voor 7 juni 2020. 
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