
 
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 
Bevoegde overheid  het college 

  de deputatie 

  de Vlaamse overheid 

 
Aanvrager/exploitant 

 

 
Peter Vermeiren - Hal 19 - 2322 Hoogstraten 
 
Locatie 

 

 
Hal 19 - 2322 Hoogstraten. 

 
Onderwerp 

 

Vergunning tot het veranderen en verder exploiteren van een gemengd veebedrijf omvattend: 
De volgende stedenbouwkundige handelingen: 

 ‒ de nieuwbouw van een melkveestal (regularisatie inplanting); 

 ‒ de uitbreiding van een melkveestal; 

 ‒ de nieuwbouw van een loods met overdekte mestvaalt; 

 ‒ de aanleg van een sleufsilo; 

 ‒ de aanleg van erfverhardingen (regularisatie); 

 ‒ de verwezenlijking van een aanzienlijke reliëfwijziging in functie van de aanleg 

 van een infiltratievoorziening. 
De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 

 ‒ een brandstofverdeelslang (CLP-conformering - 6.5.1); 

 ‒ stallen met plaatsen voor 250 runderen, waarvan 143 melkkoeien, 69 jongvee < 

 1 jaar en 38 jongvee 1-2 jaar (uitbreiding met 58 plaatsen - 9.4.3.c.2); 

 ‒ het stallen van 25 landbouwvoertuigen en aanhangwagens (uitbreiding met 21 

 voertuigen - 15.1.1); 

 ‒ een melkkoeltank met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 9 kW (uitbreiding - 

 16.3.1.1); 

 ‒ de opslag van 2,08 ton mazout (GHS02 – cat.3) in een bovengrondse tank 

 (vervanging tank van enkelwandig bovengronds naar dubbelwandig bovengronds 

 – CLP-conformering - 17.3.2.1.1.1.b); 

 ‒ de opslag van 600 m³ hooi en stro in een lokaal (uitbreiding met 480 m³ - 

 19.6.2.c); 

 ‒ de opslag van 3.118 m³ dierlijke mest, waarvan 3.018 m³ drijfmest en 100 m³ 

 vaste mest (uitbreiding met 618 m³ - 28.2.c.1); 

 ‒ de opslag van 12,98 ton melk (uitbreiding met 5,77 ton - 45.4.e.1); 

 ‒ de opslag van 4.200 m³ groenvoeder (uitbreiding met 200 m³ - 45.14.3); 

 ‒ een grondwaterwinning met een diepte van 210 m en een maximaal debiet van 

 15 m³/dag en 3.977 m³/jaar (vermindering met 23 m³/jaar - 53.8.1.b). 
 

Inzagemogelijkheden 
 

 



Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 
Hoogstraten in de periode van 28/09/2019 tot en met  26/10/2019,  alle werkdagen op 

afspraak of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier 

OMV_2019030471.  Een afspraak kan gemaakt worden via 
https://www.hoogstraten.be/afspraak-maken of via de medewerkers van het onthaal 
03/340.19.11. 
Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur. 
 

Beroepsmogelijkheden 
 

 
U kan, als betrokken publiek beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Vlaamse Regering binnen 
30 dagen na de eerste dag van aanplakking van deze bekendmaking. Hierbij moeten de modaliteiten worden 
nageleefd conform artikel 56 van het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en 
artikel 74 of 87 van het besluit van de Vlaamse Regering van  
27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de  omgevingsvergunning. 
Neem voor meer info contact op met de beroepsinstantie. 

 

http://www.omgevingsloket.be/

