
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2019059747

Bevoegde overheid  het college
 de deputatie
 de Vlaamse overheid

Aanvrager/exploitant

Mertens-Deboel - Blauwbossen 18 - 2322 Hoogstraten
exploitant
Locatie

Blauwbossen 18 - 2322 Hoogstraten

Onderwerp

Vergunning tot het veranderen van een rundveebedrijf omvattend:
De volgende stedenbouwkundige handelingen:
‒ de sloop van 2 sleufsilo’s;
‒ de aanleg van 3 sleufsilo’s;
‒ de aanleg van betonverharding;
‒ de aanleg van een kuilplaat in beton (regularisatie).

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
‒ omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening (6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b), en verandering als volgt:



 vermindering met 3.332 kg (4.000 liter) mazout (17.3.2.1.1.1.b);
‒ uitbreiding met:

 stalplaatsen voor 26 runderen en reorganisatie van de stallen (uitbreiding met 78 melkkoeien en 22 kalveren < 1 jaar, vermindering 
met 62 runderen 1-2 jaar en 12 andere runderen) (9.4.3.c.2);
 de opslag van 160 kg/liter reinigingsproducten in kleine recipiënten (17.4);
 de opslag van 192 m³ vaste mest (28.2.c.1);
 de opslag van 15 ton melk (45.4.e.1);
 de opslag van 4.400 m³ groenvoeders (45.14.3);
 het debiet van de grondwaterwinning met 2.747 m³/jaar en 10 m³/dag

Inzagemogelijkheden

Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten 
in de periode van     09/10/2019 tot en met  06/11/2019 alle werkdagen op afspraak of via het omgevingsloket 
(www.omgevingsloket.be) – dossier OMV_2019059747.  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/

