
Waarom Natuurpunt bezwaar indiende tegen de megastal van 

Gors-Opleeuw 

 

Natuurpunt heeft zijn bezwaar geuit tegen het plan MER van de megastal Gors-Opleeuw 

samen met de Limburgse Milieukoepel en het buurtcomité.  

De aanvraag Haesen om een uitbreiding de Kippenstal (180.00 Kippen) en varkensstal 

(4000 varkens) zou een zware impact hebben op de omgeving. 

 

1.Geur , fijn stof en ammoniak reductie:  

Een van de redenen van de wijziging is omdat de gehanteerde emissiefactoren voor 

slachtkippen volgens het richtlijnhandboek van de landbouw van 2018 ongeveer 50% 

hoger moet liggen dan deze waarvan de aanvrager uitgaat. ( Provincie stelt dat de norm 

0.33 ou/s moet zijn i.p.v. 0.24 ou/s waarbij ou/s = geureenheid per seconde) .  

Ook werden de reducties van de combiwassers in twijfel getrokken! 

De nieuwe minister Van den Heuvel maakte komaf met de bedrieglijke geurreductie 

berekeningen van biologische, chemische en combiwassers die zogezegd 70% tot 80% 

reductie halen. Hij aanvaardt in december 2018 nog 45% in het dossier van TOP Halen 

wat al een hoge limiet is en in lijn ligt met talrijke  studies van onder andere de 

universiteit van Wageningen alsook van het ILVO die zeggen dat er maximum 30 a 40% 

reductie gehaald wordt. Zelfs DLV, de opsteller van het MER in Borgloon, werkte in 

Nederland mee aan een rapport dat stelt dat 45% een absolute limiet is(Theo Mulders 

29/8/18)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiermee geconfronteerd op de infovergadering stelt de 

aanvrager dat Nederland niks met Vlaanderen te maken heeft.  

Tijdens de openbare infovergadering stelt het studiebureau en de aanvrager dat ze tot 

ieders verbazing 60% zullen aanhouden en dat de MER directie dit goedkeurde. Ook is er 

door de herziening volgens DLV zo weinig invloed dat een herberekening van de impact 

overbodig is … dit is echt onaanvaardbaar! Het studiebureau stelt bovendien in de 

infovergadering uitdrukkelijk dat ammoniak geen invloed heeft op de natuur tot groot 

ongenoegen van een aantal aanwezigen zoals de voorzitter van Natuurpunt Limburg die 

dit heftig betwist. De norm van 60% aanhouden is dan ook deontologisch 

onaanvaardbaar voor een erkend bureau. Wij vragen dan ook het voorzorgsprincipe te 

hanteren en 40% als norm te stellen! 

Er is ook geen klustering met de andere bedrijven uit de omgeving, er wordt verwezen 

naar de info verkregen van de gemeente Borgloon die stelt dat er geen bedrijven in de 

buurt liggen??? Is dit niet ter kwader trouw handelen? Want gezien de ligging van de 

aanvraag op de grens met Kortessem en Wellen is de impact op deze gemeenten van het 

bedrijf veel groter dan op de gemeente Borgloon. Men vergeet bewust te kijken naar de 

bedrijven in de naburige gemeentes zoals in Kortessem en Wellen?? Overigens stelt men 

in het MER rapport van de aanvraag Roebben in Kortessem in het desbetreffende MER 

rapport op pag. 125 dat binnen het studiegebied zich nog andere landbouwbedrijven 

bevinden! Straffer nog op pag. 53 van dit MER in Kortessem staat opnieuw dat het bedrijf 

toebehoort aan een bronnen cluster…. ….zeer vreemd dat dit niet zo is in de 

Haagsmeerstraat te Borgloon want er zijn er in de omgeving meerdere bedrijven te 

vinden zelfs in de Haagsmeerstraat, in Kortessem….enz. Het ontbreken van deze cluster 

is dan ook een ander ernstig extra bezwaar.  

 



  



2. Zijn de opstellers met name het studiebureel DLV onafhankelijk en objectief?  

Tijdens de infovergadering stelden we aan de vertegenwoordiger van DLV de vraag welk 

de link was tussen DLV/Ecoscan en Olfascan omdat ik aan deze objectiviteit ernstig 

twijfel en meen te weten dat er ernstige banden zijn! Reeds herhaaldelijk werd dit in 

vraag gesteld ten aanzien van DLV. Wij verwezen hierbij ook naar de parlementaire 

vraag van volksvertegenwoordiger Meuleman in de kamer. De vertegenwoordiger van 

DLV stelde publiekelijk dat ze onafhankelijk gemaakt werden na deze parlementaire 

vraag????  

Dat het bedrijf DLV en Ecoscan alsook Olfascan banden hebben staat dus vast! Maar dat 

ze er nog steeds in slagen om dergelijke dossiers op een misleidende manier op te stellen 

is op zijn minst merkwaardig en onafhankelijk te onderzoeken. Een MER dient objectief 

en onafhankelijk te worden opgesteld, dit is hier zoals in vele andere dossiers niet het 

geval! Dit is dan ook een ander ernstig bezwaar. 

Een voorbeeld om het gebrek aan objectiviteit te onderbouwen is het pluimveebedrijf 

Albers in Oudenaarde  dat ondanks de hinder wilde uitbreiden in 2017, toen werd door 

DLV een stofbak voorgesteld in de MER als zijnde  de ‘geur reducerende maatregel’. De 

milieu-inspectie volgde het studiebureau daarin. Het Openbaar Ministerie daagde later 

Albers voor de rechtbank omdat die niet alleen last en hinder veroorzaakte voor de 

omwonenden, maar ook de maatregelen waaronder het plaatsen van die stofbak niet 

nam zoals afgesproken. De Milieu-inspectie eiste nu dat de zogenaamde stofbak zou 

geplaatst worden, mits dit paste in het AEA stalsysteem concept P. 3.1.  Tijdens de 

eerste zitting in mei 2019 heeft de advocaat van Albers-Dochy gezegd aan de rechter: “ 

DLV is niet langer overtuigd dat deze stofbak een oplossing kan bieden voor de 

geurhinder. Gesteld wordt dat deze stofbak de geurhinder NIET zal oplossen voor huizen 

die verder liggen dan 200m waar groot stuk van Borgloon Wellen en Kortessem zware 

gezondheidshinder zouden ondervinden “ 

Als DLV in Oudenaarde afstand neemt van de stofbak is het toch bedenkelijk dat DLV nu 

in juli in de gemeente Landen de stofbak naar voren schuift als de oplossing terwijl ze dat 

maanden eerder in Oudenaarde afschieten als ‘het zal niet helpen’.  

Bovendien wordt er in dit dossier in Borgloon ook verwezen naar het gebruik van deze 

zinloze stofbak als oplossing ( pag 120 van het MER).  

 

  



3. Beslissing Schepencollege Borgloon  : 

Dat de stad Borgloon wilde de hete aardappel doorschuiven naar een ander niveau of 

Europa is onverantwoord. Vlaanderen en België moeten zelf maatregelen nemen zoals 

Nederland dit doet. Vlaanderen heeft meer reden dit te doen dan wie ook. In het rapport 

van de Europese commissie 4.5.2018 COM( 2018) 257 final over de uitvoering van 

Richtlijn 91/676EEG staat dat we de derde grootste veedichtheid van Europa hebben na 

Nederland en Malta … België heeft het grootste stikstofoverschot, het hoogste fosfaat 

overschot en de regio Vlaanderen kreeg ook al een afwijking van de nitratenrichtlijn. Nog 

meer stallen is dan ook te zien als een misdaad tegenover de mensen. En dan heeft 

België nog het geluk dat het voor veel van deze stoffen en hun vervuiling als unitair land 

beschouwd worden … Vlaanderen apart beschouwen zou ons te afgetekend aan de 

vervuilersleiding brengen! Maar dat de brave burger straks de rekening en de boete van 

Europa zullen betalen staat nu al vast.  

Ik wens hierbij dan ook uitdrukkelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze aanvraag en 

rekenen er op dat deze vergunning definitief geweigerd wordt.  

Gezien het schepencollege een gunstig advies gaf zonder de bezwaren te lezen en zonder 

inzage in het dossier is dit advies onaanvaardbaar te noemen. Een van de schepen 

bekende in het bijzijn van 5 getuigen dat ze het dossier goedkeurden omdat ze mr. 

Haesen kenden!  

Bovendien stelde hij letterlijk: wij kennen daar niks van milieuwetgeving, zodoende  

hebben we de adviezen niet gelezen omdat we daar geen tijd voor hebben en ook niet de 

kennis!!!!!!!  

Moet hier geen onderzoek naar belangenvermenging en het niet nakomen van de 

voorzorgsplicht ten aanzien van de bevolking?  

Het is overigens ook wenselijk om een onderzoek in te stellen naar de objectiviteit in dit 

MER van de opsteller en zijn erkenning om dit te blijven doen. 

 

Uiteindelijk heeft de minister van Omgeving en Leefmilieu Demir de vergunning Haesen 

geweigerd nadat eerder gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een 

negatief advies had afgeleverd . 

 

Stefan Carolus 

Voorzitter Natuurpunt Limburg 

 


