
 

 
 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
AWL TUINDERIJ BVBA - Papenvoort 11 - 2310 Rijkevorsel heeft een aanvraag ingediend tot 
het veranderen van een tuinbouwbedrijf  
op het adres Langenberg 52B - 2323 Hoogstraten. 
 
De aanvraag omvat: 
- 3.4.1°a) - de lozing van 0,075 m³/uur bedrijfsafvalwater 

- 15.1.1° - het stallen van 10 voertuigen (uitbreiding met 7 stuks) 

- 16.3.2°a) - een koelinstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW 

- 17.1.2.2.2° - de opslag van 9.700 L CO2 

- 17.3.2.1.1.1°b) - de opslag van 8.300 kg (10.000 L) mazout (herubricering) 

- 17.3.3.2°b) - de opslag van 4.400 kg oxiderende stoffen (400 kg ammoniumnitraat,  400 

kg magnesiumnitraat, 3.600 kg potasnitraat) 
- 17.3.4.2°b) - de opslag van 5.700 kg bijtende stoffen (1.200 kg kalknitraat (vloeibaar), 

1.200 kg kalknitraat (vast), 2.500 kg mangaansulfaat, 800 kg salpeterzuur) (uitbreiding) 
- 17.3.5.2°b) - de opslag van 800 kg salpeterzuur 

- 17.3.6.2°b) - de opslag van 2.800 kg schadelijke stoffen (400 kg ammoniumnitraat, 1.200 

kg kalknitraat (vloeibaar), 1.200 kg kalknitraat (vast)) 
- 17.3.7.2°b) - de opslag van 2.500 kg mangaansulfaat 

- 17.3.8.2° - de opslag van 2.500 kg mangaansulfaat 

- 43.1.2°a) - een stookinstallatie op aardgas met een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 2.907 kW 
- 53.8.2° - grondwaterwinning bestaande uit 2 boorputten: 

-  91 m diep met een debiet van 19.350 m³/jaar voor de irrigatie van de teelten 
- 180 m diep met een debiet van 873 m³/jaar voor het wassen van asperges en het 
sanitair van het personeel 
(uitbreiding met een nieuwe put en hoger debiet) 

 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van 
burgemeester en schepenen  
U kan hier terecht voor meer info. 
 
Het openbaar onderzoek loopt van  23 november 2019  tot en met  22 december 2019. Het 
dossier kan ingekeken worden bij de Dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten,  
alle werkdagen op afspraak of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier 
OMV_2019119269.  Een afspraak kan gemaakt worden via 
https://www.hoogstraten.be/afspraak-maken of via de medewerkers van het onthaal 
03/340.19.11. 
 
Gedurende deze periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de 
aanvraag worden ingediend. Dit kan  

 per brief  bij het college van burgemeester en schepenen, of 
 digitaal  via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).   
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