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Provincieraad stelt uitbreiding van bedrijfssite Noliko in
Bree voorlopig vast.
Woensdag 23 november 2016

Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) heeft de
provincieraad het Provinciale Uitvoeringsplan (PRUP) voor de uitbreiding van de site Noliko in
Bree, deel uitmakend van Greenyard Foods, voorlopig vastgesteld. Via het plan wil de provincie het
bedrijf de mogelijkheid geven om uit te breiden met 7 ha. Deze uitbreiding moet het bedrijf
duurzame doorgroeimogelijkheden garanderen. Provincie Limburg, de gemeente Bree en het
bedrijf slaan hiervoor de handen in elkaar.
Gedeputeerde Inge Moors: “Onze topbedrijven zoals Noliko moeten de kans krijgen om te groeien.
Noliko is een internationaal toonaangevend bedrijf en tevens een belangrijke werkgever in onze regio.
Op provinciaal niveau voeren we dan ook het planningsproces dat nodig is om een uitbreiding te
realiseren. Door de nodige ruimte te scheppen, geven we dit bedrijf de kans om bijkomende
investeringen te realiseren en bijkomende jobs te creëren. Dit is erg belangrijk voor ons hele
agrobusinesscomplex.”
In Limburg staat het bedrijf Noliko al meer dan 50 jaar bekend als een toonaangevend
voedingsbedrijf gespecialiseerd in de verwerking van oogstverse groenten en fruit en daarbij
aansluitend pastabereidingen, soepen en sauzen. Het bedrijf is internationaal actief en bekleedt voor
de voedingssector een plaats in de Europese top. Voor de aanlevering van verse groenten en fruit
werkt Noliko al sinds de oprichting nauw samen met de landbouwers in de omgeving. Momenteel
verbouwen een 320-tal telers samen ongeveer 4.500 ha landbouwgrond in een straal van 100 km
rond Bree voor Noliko.
“Als gedeputeerde bevoegd voor zowel ruimtelijke ordening als landbouw voel ik dagelijks het
spanningsveld tussen beide beleidsdomeinen. In dit uitbreidingsdossier creëren we nu net ruimte voor
en ten gunste van een grote speler in het agrobusinesscomplex,” aldus gedeputeerde Moors.
Het agrobusinesscomplex zijn de economische activiteiten die verbonden zijn met de productie, de
verwerking of de afzet van land- en tuinbouwproducten. Gedeputeerde Moors gaat verder: “Met
circa 800 werknemers is Noliko van groot belang voor de Limburgse land- en tuinbouwsector.
Limburg kent meer dan 4 000 agrovoedingsbedrijven. Samen zorgen zij voor een toegevoegde
waarde van meer dan 6 miljard euro, waarvan een 10% uit de primaire sector. Noliko is de grootste
speler in het Limburgse agrobusinesscomplex. We kunnen dan ook stellen dat dit bedrijf zowel direct
als indirect heel wat tewerkstelling en toegevoegde waarde creëert.”

Vervolgstappen
Na de voorlopige vaststelling door de provincieraad wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.
Dit openbaar onderzoek loopt van medio december tot begin februari. Dit geeft alle burgers en
betrokken partijen de kans om opmerkingen en aanbevelingen te formuleren. Daarnaast wordt er
een infomarkt georganiseerd waar men de plannen kan inkijken. De Provinciale Commissie
Ruimtelijke Ordening (PROCORO) zal de adviezen en bezwaren verzamelen en behandelen, waarna
de plannen eventueel kunnen worden bijgestuurd.
“Na het advies van de PROCORO zal ik de plannen volgend jaar opnieuw voorleggen aan onze
provincieraad om ze definitief te laten goedkeuren,” besluit gedeputeerde Inge Moors.

Contact
Kabinet gedeputeerde Inge Moors – Guy Sillen – 0496 83 00 30 – guy.sillen@limburg.be
Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid – Sonja Jacobs – 011 23 83 76 – sonja.jacobs@limburg.be
Noliko nv – Dominiek Stinckens – 089 47 38 00 – info@noliko.be
Stad Bree - Kabinet burgemeester Van der Auwera - 089 84 85 00
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