
Aanvullend agendapunt voor de gemeenteraad van 25 mei 2020 te overhandigen 
aan de algemene directeur. 
 
Vlaams Belang wenst dat de gemeenteraad, de gecoro, Kempisch 
landschap vzw, VVV Meerhout vzw en Natuurpunt vzw aan het 
schepencollege een duidelijk standpunt aflevert via een subadvies of een 
bezwaar over de vergunningsaanvraag voor de bouw van 2 
megalandbouwkippenstallen aan de Volmolen. 
 
De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gecoro 
(gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) adviseert de gemeente over 
ruimtelijke aspecten. Bij een omgevingsvergunningsaanvraag klasse I inrichting 
is de provincie (Bestendige Deputatie) bevoegd. De provincie vraagt geen 
rechtstreeks advies aan de gemeenteraad of de gecoro, wat niet wil zeggen dat 
deze organen geen belangrijke rol kunnen spelen in het eindadvies dat het 
schepencollege zal afleveren na sluiting van het openbaar onderzoek op 7 juni 
2020. In dat advies geeft ze “een gemotiveerde beoordeling van de standpunten, 
opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek” 
(art. 34, § 1,6° omgevingsvergunningsbesluit). Aldus VVSG (Vereniging van 
Steden en Gemeenten). 
Verder laat VVSG nog weten dat zowel voor de gemeenteraad als voor de gecoro 
de proceduretermijnen wellicht te krap zijn om met kennis van zaken na het 
openbaar onderzoek nog te reageren vooraleer de gemeente haar advies moet 
geven aan de provincie. 
De gemeente heeft samenwerkingsakkoorden en is vertegenwoordigd in 
meerdere vzw’s die belanghebbende partij zijn bij de vestiging van 
megalandbouwbedrijven in de site Volmolen-Verloren Schaap. Deze vzw’s 
hebben rechtspersoonlijkheid waardoor ze als ‘vereniging’ gerechtigd zijn om 
gegrond bezwaar in te dienen zonder dat individuele personen hun identiteit 
dienen vrij te geven. Het is immers geweten dat mensen terughoudend zijn 
wanneer ze hun persoonlijke identiteit (ook al is die grotendeels beveiligd) 
moeten vermelden. 
Er wordt van de gemeenteraad enige consequentie verwacht met het eerder 
goedgekeurd en nog van toepassing zijnde GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan) en het onlangs goedgekeurde meerjarenplan. 
Overwegende dat in het richtinggevende gedeelte van het GRS en meer bepaald 
voor de visie op de deelruimte Verloren Schaap p. 93 diverse elementen zijn 
opgenomen die aantonen dat de inplanting van dergelijke niet grondgebonden 
megalandbouwstallen, de ruimtelijke draagkracht van dit gebied overschrijden. 
Overwegende dat deze deelruimte een voormalig heidegebied is waarvan een 
duinrelict teruggevonden wordt in het noorden. Het thans een kwetsbaar 
verwevingsgebied van landbouw, natuur en openluchtrecreatie is. Voor de 
landbouw is er enkel nog plaats voor de grondgebonden tak van de 
veeteeltsector waaronder geen kippenvetmesterij ressorteert. Bijkomende 
bebouwing is hier niet gewenst en er dient eerder gestreefd te worden naar de 
afbakening van een bouwvrije zone en een extensiever bodemgebruik. Tevens 
wordt in het GRS gesteld dat een maximaal behoud van onverharde wegen dient 
vooropgesteld te worden. In het zuiden situeert een habitatrichtlijngebied en in 
het noorden een VEN met als hoofdfunctie natuur. 
Overwegende dat Meerhout zich de rol heeft toebedeeld te fungeren als landelijk 
rustpunt gelegen langs de Grote Nete tussen de Kempense As en het netwerk 
Albertkanaal. 



Overwegende dat het onlangs goedgekeurd meerjarenplan verschillende 
prioritaire doelstellingen bevat welke door de inplanting van een niet 
grondgebonden megalandbouwkippenbedrijf bedreigd worden. Er wordt prioritair 
gesteld dat Meerhout een groene gemeente blijft en de leefomgeving van de 
mensen beschermd wordt waarbij een nieuwe invulling gegeven wordt aan het 
begrip mobiliteit in een betrokken samenleving die afspraken respecteert. 
Overwegende dat de gemeenteraad in 2018 een investeringssubsidie van liefst 
14.414 euro toekende aan vzw Kempens Landschap voor de aankoop van grond 
4 ha 66a in het gebied met volgende argumentatie: De verwerving van deze 
percelen is strategisch zeer interessant, vermits de percelen aanpalend gelegen 
zijn aan de Volmolen te Mol en de Molse Heide te Meerhout waar Kempens 
Landschap vzw al reeds meerdere jaren actief is. Met de verwerving van deze 
gronden kan een verdere vrijwaring van dit gebied verzekerd worden en effectief 
verbinding worden gelegd tussen beide gebieden. 
Overwegende dat het toerisme in Meerhout in samenwerking met vzw VVV 
Meerhout financieel ondersteund wordt met een jaarlijkse subsidie van 1900 
euro. De gemeente is via vzw VVV Meerhout vertegenwoordigd in het project 
‘Watermolen als toegangspoort tot het Grote Netewoud’. Dit project zou aan 
aantrekkingskracht inboeten bij de realisatie van niet grondgebonden 
megalandbouwstallen in het aangrenzend landschappelijk waardevol gebied. 
Overwegende dat vzw Natuurpunt ook participerend is in het project Watermolen 
en ook rechtspersoonlijkheid heeft. 
Overwegende dat de gecoro in zitting van 9 juni vanuit hun deskundigheid met 
een vertegenwoordiging uit de belangrijkste maatschappelijke geledingen een 
subadvies zal formuleren met kennis van het volledig dossier en de ingediende 
bezwaren. Dit subadvies kan dan nog tijdig afgeleverd worden aan het college 
om toegevoegd te worden aan het eindadvies. 
Overwegende dat de gemeente als partner in de IOK beroep kan doen op de 
deskundige adviezen van de gespecialiseerde diensten op het gebeid van 
ruimtelijke ordening en milieu. 
(In bijlage: adviesvraag aan VVSG, antwoord van VVSG, verzoekschrift tot 
dringende bijeenroeping van gecoro, uittreksels van richtinggevend gedeelte uit 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, prioritaire doelstellingen uit het 
meerjarenplan)  
 
Voorstel tot beslissing: 
 
Art. 1 De gemeenteraad wenst op eigen initiatief en na bespreking van 
de omgevingsvergunningsaanvraag dat het schepencollege een negatief 
afwijzend standpunt van de gemeenteraad toevoegt aan het eindadvies. 
Art. 2 Het gemeentebestuur vraagt deskundig advies aan de diensten 
van IOK en/of andere gespecialiseerde studiebureaus in de 
omgevingsvergunningsaanvraag om zoveel als mogelijk de 
doelstellingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het 
meerjarenplan veilig te stellen 
Art. 3 Het gemeentebestuur vraagt aan de samenwerkende vzw 
Kempens Landschap om van hun rechtspersoonlijkheid gebruik te maken 
om een bezwaarschrift in te dienen. 
Art. 4 Het gemeentebestuur vraagt aan de samenwerkende vzw 
Natuurpunt om van hun rechtspersoonlijkheid gebruik te maken om een 
bezwaarschrift in te dienen. 



Art. 5 Het gemeentebestuur vraagt aan de samenwerkende vzw VVV 
Meerhout om van hun rechtspersoonlijkheid gebruik te maken om een 
bezwaarschrift in te dienen. 
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