
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

KUBRO BVBA -  Oude Tramweg 21 - 2321 Hoogstraten heeft een aanvraag 
ingediend tot hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding van een 
varkensbedrijf op het adres Oude Tramweg 21 - 2321 Hoogstraten.

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- de uitbreiding van een varkensstal (regularisatie);
- de nieuwbouw van een varkensstal;
- de nieuwbouw van een loods;
- de nieuwbouw van een schapenstal;
- de aanleg van erfverhardingen (deels regularisatie);
- de inbuizing van een baangracht (regularisatie);
- de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een 
infiltratievoorziening.

Afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Hemelwater in die zin dat de aanvrager een hemelwaterput plant met een grotere 
inhoud dan vereist. Het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden als 
reinigingswater voor de stal, als bluswater en als waswater luchtwasser.

De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf, als 
volgt:
- Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang bij mazouttank van 2.000 liter 
(wijziging inplanting - 6.5.1);
- Stal voor 1493 varkens waarvan 810 vleesvarkens, 2 beren, 150 kraamzeugen en 
531 zeugen (inclusief 107 jonge dekte zeugen en 40 andere varkens >110 kg) 
(uitbreiding met 720 varkens - 9.4.1.c.2);
- Plaatsen voor 3.502 biggen (ingedeeld na Vlaremwijziging) (9.4.1.c.2.1);
- Het stallen van max 25 voertuigen (uitbreiding met 15 voertuigen - 15.1.1);
- De opslag van gevaarlijke stoffen (17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 
17.3.7.1.b - 17.3.8.1), omvattend:
product opslagwijze hoeveelheid  
rubrieken
 
Aanvraag uitbreiding met 5,682 ton mazout nieuw nieuw nieuw nieuw
    kg liter 17.3.2.1.1.1.b 17.3.4.1.b 17.3.6.1.b 17.3.7.1.b 17.3.8.1
mazout BG, DW 1.666 2.000 x       
mazout BG, DW 4.165 5.000 x       
mazout BG, ingekuipt 4.165 5.000 x       
Goldfeed 1 houder 1.062,5 850  x x  x 
Kenosan 2 houders van 200l 430 400  x    
Megades Oxy 2 houders
van 200l 452 400  x x x  x



    9.996 kg 1.944,5 kg 1.514,5 kg 452 kg 1.514,5 kg
- De opslag van 3.402 m³ dierlijke mest (vermindering met 309 m³ - 28.2.c.1);
- Grondwaterwinning bestaande uit een geboorde put van ca. 216 m diep met een 
max debiet van 32 m³/dag en 7.623 m³/jaar (uitbreiding met 1.623 m³ / jaar en 15,5 
m³/dag - 53.8.2);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie 
U kan hier terecht voor meer info.

Het openbaar onderzoek loopt van  9 november 2019  tot en met  8 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_2019103904.  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).  

http://www.omgevingsloket.be/
http://www.omgevingsloket.be/

