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Veehouderij  -  Vergunningsaanvragen

Uit gegevens van Statistiek Vlaanderen blijkt dat de veestapel licht stijgt. Het aantal 
runderen en varkens blijft ongeveer stabiel terwijl het aandeel pluimvee sterk toeneemt. 
De veeteeltsector is een belangrijk deel van onze landbouweconomie maar heeft ook een 
enorme impact op milieu en leefomgeving. Daarom is het nodig om een goed evenwicht te 
vinden tussen de economische meerwaarde van de dieren en de milieudruk die de veeteelt 
veroorzaakt.

Graag had ik van de minister volgende informatie gekregen, opgedeeld per kalenderjaar 
vanaf 2015 tot heden.

1. Hoeveel omgevingsvergunningen werden voor het uitbreiden of bouwen van 
veeteeltstallen, opgedeeld in runderen, pluimvee en varkens, aangevraagd?

2. De vergunning voor een stal is altijd voor een aantal dieren. 

Voor hoeveel dieren in totaal werd een vergunning aangevraagd, opgedeeld in 
runderen, pluimvee en varkens?

3. Kan de minister een overzicht geven van alle afgegeven omgevingsvergunningen voor 
de uitbreiding of bouw van stallen, opgedeeld in runderen, pluimvee en varkens?

4. Voor hoeveel dieren in totaal werd er een omgevingsvergunning afgegeven opgedeeld 
in runderen, pluimvee en varkens?

5. Welke nationaliteit hadden de aanvragers van een omgevingsvergunning voor 
veestallen, opgedeeld voor een aanvraag voor pluimvee-, varken- en runderstallen?



ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD 
op vraag nr. 1030 van 21 september 2020
van BRUNO TOBBACK

Sinds 1/1/2018 worden alle aanvragen voor een omgevingsvergunning of meldingen 
ingediend en behandeld via het omgevingsloket. Voordien werkten sommige gemeenten 
ook al met dit loket, alsook de Vlaamse en provinciale overheid. De informatie over inhoud 
van het project wordt door de indiener bij de aanvraag in het loket geregistreerd. De 
rapportage baseert zich dan ook op die aangevraagde inhoud. Niet voor alle aanvragen 
wordt deze gevraagde inhoud volledig of correct ingevuld. De beslissingsstatus van de 
aanvragen is de laatste status gekend in het omgevingsloket op het moment van het 
consulteren van het loket, daarbij zijn dus ook de beslissingen in laatste administratieve 
aanleg in rekening gebracht. Resultaten van de rapportage kunnen nog onderhevig zijn 
aan kleine wijzigingen, vermits de rapportage zelf nog verbeterd en geoptimaliseerd wordt.

Het loket werd op 12 oktober geconsulteerd voor deze vraag. 

1-4.Zie cijfers in bijlage. De bevraging is gebaseerd op de aanvragen voor nieuwe, 
hernieuwing, ongewijzigde of verandering van de milieurubrieken 9.3 (Gevogelte), 9.4 
(Zoogdieren: varkens en/of biggen, mestkalveren, runderen, paarden) en 9.5 
(gemengde inrichting van voorgaande dieren) waarvoor ook een handeling van 
bouwen, herbouwen of verbouwen werd geregistreerd.

5. De nationaliteit van de aanvrager is geen gestructureerde informatie in het 
omgevingsloket waarop gerapporteerd kan worden.

BIJLAGE

Cijfers stallen.

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10949

