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Geachte 

 
Hierbij verwijzen we naar voormelde aanvraag voor de vergunningshernieuwing en uitbreiding van 
een  varkensbedrijf met mestverwerking. De aanvraag beoogt een exploitatie van een nieuwe stal ter 
vervanging van de bestaande. 
Als groene, ecologische politieke partij streven wij naar een evenwicht tussen ecologische en 
economische belangen, waarbij wij voor industriële landbouwuitbatingen ijveren voor een inpassing 
in de omgeving waarvan de schade op zowel milieu, natuur als inwoners beperkt is. Wij menen na 
analyse dat de vergunningsaanvraag voor hernieuwing en uitbreiding van dit varkensbedrijf binnen 
landschappelijk waardevol gebied wel degelijk onverantwoorde schade toebrengt en dienen 
bijgevolg bezwaar in. 
 
 
Bezwaar 1 : Stikstof  

- Rekening houdende met veel te hoge stikstofdepositie- en ammoniakwaarden in Maldegem 

en met de ligging van de site in waardevol en kwetsbaar gebied, en verwijzend naar het 

stikstofarrest van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) en naar de Europese Habitatrichtlijn,  

is een hernieuwing en uitbreiding van een industrieel varkensbedrijf niet verantwoord.  

- De bestendiging van ammoniakuitstoot en stikstofdepositie werkt in het directe nadeel van 

plaatselijke kleinschalige grondgebonden landbouwers, die voor ons de voorkeur genieten bij 

beoordelingen qua vergunning van stikstofemissies.   

- Hoewel de oorspronkelijk beoogde verhoging van mestverwerking van 20.000 ton naar 

30.000 ton werd verlaten, is de mestverwerkingsinstallatie onveranderd en er zijn geen 

garanties dat de mestverwerking met nog meer extern aangevoerde mest op termijn niet 

wordt opgetrokken naar 30.000 ton.  

- Ook bij 20.000 ton mestverwerking zal er een aanzienlijke toevoer van niet-bedrijfseigen 

mest zijn die dus zal bijdragen aan stikstofemissie, aan geurhinder en aan transporthinder. 

- De aanvrager vraagt ook uitzonderingen op VLAREM regelgeving betreffende geurhinder 

zoals die in de bestaande omgevingsvergunning gelden. Gezien de verstrengde 

stikstofregelgeving is dergelijke uitzondering niet verantwoord. 

 

 
Bezwaar 2 : Grondwater 
 

- Een toename van het opgepompte grondwater met 5 miljoen liter (een verhoging van 57%) 

zal een impact hebben op de grondwaterstand in de bossen in de onmiddellijke nabijheid, 

water dat nochtans voor een groot stuk de natuurwaarde bepaalt met name in het VEN 

gebied dat voornamelijk beekbegeleidend alluviaal bos betreft. In de poel (langs de 

straatkant en dus gemakkelijk te verifiëren) van het Kapellebos (tevens onderdeel van 

Torrebos-Burkel) stellen we overigens vast dat sinds de goedkeuring van een ander bedrijf 



om de grondwater exploitatie sterk op te voeren en niettegenstaande de natste zomer en 

najaar in jaren de poel nog steeds droog staat. 

 

Bezwaar 3 : Mobiliteit 

- Het grote aantal aan-en afvoerbewegingen met zwaar verkeer op daartoe ongeschikte 

wegenis met beschadiging van wegdek, duikers en bomen in de dreven vormt in meerdere 

opzichten een probleem. Recreanten en de plaatselijke bewoners komen hier de plaatselijke 

stilte opzoeken in landschappelijk waardevol landbouwgebied verweven met een uitloper 

van het Drongengoed. In werkelijkheid echter worden ze geregeld van de weg gedrumd.  

Zwaar verkeer is hinderlijk, gevaarlijk en onwenselijk in deze dreven die daarop niet voorzien 

zijn.  

- In geval van de voorziene ombouw van de N44 tot primaire weg vormt de te vergunnen 
exploitatie een aanslag op de leefbaarheid van de dorpskern van Oostveld of van Kleit langs 
beide kanten van de N44. Indien exploitant zich daarentegen zou beperken tot bedrijfseigen 
mest zou een derde van het aantal bewegingen wegvallen (433 van de 1400). 
 

 
Bezwaar 4 : Woon- en belevingskwaliteit 

- Zowel de geurhinder van ammoniak als de vele transportbewegingen van voornamelijk zwaar 
verkeer op landelijke wegen wegen zwaar op de woonkwaliteit van de omwonenden en de 
beleving van recreanten.  

- Ook de visuele hinder voor de omwonenden en recreanten wordt onvoldoende door de 
aanvrager beperkt. Er wordt geen voldoende groene afscherming voorzien door de 
aanvrager. 
 

 
Bezwaar 5 : Afstand van VEN en beschermde natuur 

- De site, respectievelijk de stallingen liggen op 80, respectievelijk 135 meter van als 

natuurgebied ingekleurde percelen, tevens VEN en Natura2000. De mestverwerking en 

lagune grenzen tevens rechtstreeks aan door Natuurpunt aangekocht bos. Tot slot liggen de 

stallingen op 360 meter van de bij MB van 9/04/18 erkende uitbreiding  van het 

natuurreservaat Torrebos-Burkel (nb deze staat niet ingekleurd op Geopunt). Twee andere 

bossen tevens deel uitmakend van datzelfde natuurreservaat liggen op 540 en 588 meter van 

de stallingen. De exploitatie waarvoor hier een vergunning wordt aangevraagd raakt met 

andere woorden binnen een straal van 600 meter vijf verschillende stukken bos waarvan 

verschillende beschermd en biologisch waardevol zijn.  

- Deze aanvraag balanceert op wat wettelijk toegelaten is met 360 meter afstand van het 

natuurreservaat Torrebos-Burkel waar het maximum 300 of 350 meter is al naargelang de 

interpretatie. Volgens de geest van de wet hoort deze exploitatie volgens ons hier niet thuis, 

temeer omdat dit zowel een varkenshouderij betreft met daarbovenop mestverwerking van 

externe herkomst, die uiteraard een bijkomende bron van allerhande hinder vormt, hinder 

die de wetgever met Vlarem artikel 5.9.4.4 trachtte te reguleren. 

 
Bezwaar 6: Locatiealternatieven 



- Voor voorliggend project werden geen locatiealternatieven onderzocht, niet in het project-

MER maar evenmin in de uiteindelijke aanvraag. Nochtans heeft de aanvrager (zoals 

mondeling meegedeeld op de infovergadering ingelegd door de gemeente Maldegem op 

15/11/21) verschillende varkenshouderijen en is het plan een aantal van deze vestigingen te 

sluiten en zich toe te leggen op de te vergunnen site in Maldegem. Vanuit ruimtelijke 

ordening standpunt namelijk te midden van een natuurgebied is dit niet de meest geschikte 

locatie voor een exploitatie van een grotendeels nieuw te bouwen megastal.  

- De exploitatie wordt aangevraagd binnen landschappelijk waardevol agrarisch gebied en 

buiten  herbevestigd agrarisch gebied (zoals gedocumenteerd bij eerdere opmerkingen op 

het project-MER) hetgeen nochtans naar bedrijfszekerheid toe de betere keuze zou zijn. Hier 

wordt kortom enkele decennia aan conflict geprogrammeerd met naast de recreant en de 

plaatselijke bewoners de nationaal erkende natuurwaarden als slachtoffer van verdroging, 

vermesting en verzuring. Het is zinvoller deze site te laten uitdoven en de andere sites in 

eigendom van de aanvrager in ogenschouw te nemen. 

 

 

 

Met bijzondere hoogachting,  

 

Peter Timmerman voor Groen Maldegem, Marnix D’Havelooselaan 14, 9990 Maldegem 

Voorzitter Groen Maldegem 


