
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bevoegde overheid  het college
 de deputatie
 de Vlaamse overheid

Aanvrager/exploitant

AWL TUINDERIJ BVBA - Papenvoort 11 - 2310 Rijkevorsel

Locatie

Langenberg 52B - 2323 Hoogstraten.

Onderwerp

gedeeltelijke vergunning werd verleend voor   volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:
- 3.4.1°a) - de lozing van 0,075 m³/uur bedrijfsafvalwater
- 15.1.1° - uitbreiding met het stallen van 7 voertuigen (totaal 10 voertuigen)
- 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 (vermindering met 0,2 ton)
- 17.3.3.2°b) - 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 3.200 kg bijtende stoffen (1.200 kg kalknitraat (vloeibaar), 1.200 kg 

kalknitraat (vast), 800 kg salpeterzuur) (uitbreiding met 0,54 ton)
- 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))
- 43.1.2°a) - Verandering naar een stookinstallatie op aardgas met een totaal nominaal thermisch 

ingangsvermogen van 2.907 kW
- 53.8.2° - Grondwaterwinning bestaande uit een put van 91 m diep met een debiet van 5128 

m³/jaar en 10 m³/dag  voor beregening van planten, waswater groenten en sanitair

Vergunning wordt geweigerd voor:
- 53.8.2° - aanleg grondwaterwinning bestaande uit een put van 180 m

Inzagemogelijkheden



Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten in de 
periode van 06/03/2020 tot en met 04/04/2020, alle werkdagen op afspraak of via het 
omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier OMV_2019148166.  Een afspraak kan 
gemaakt worden via ttps://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 Deputatie van de 
Provincie Antwerpen binnen 30 dagen na de eerste dag van aanplakking van deze bekendmaking. 
Hierbij moeten de modaliteiten worden nageleefd conform artikel 52 tot en met 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.


