
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN 
OMGEVINGSVERGUNNING

MEER FRESH PRODUCTS BVBA - Kettingdreef 3 - 2321 Hoogstraten, V.W. MAXBURG BVBA - 
Schauwbosweg 10 - 2990 Wuustwezel en John Vermeiren - Schauwbosweg 10 - 2990 Wuustwezel 
heeft een aanvraag ingediend tot het veranderen van een tuinbouwbedrijf 
op het adres Kettingdreef 3 - 2321 Hoogstraten.

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 3-E-34D:
- de sloop van een buffertank;
- de verhoging van een buffertank;
- de nieuwbouw van een loods voor een WKK.

De aanvraag betreft het verder exploiteren na toevoegen van perceel 3-E-34E en veranderen van een 
glastuinbouwbedrijf, als volgt:
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximumdebiet van 2 m³/uur en 28,5 m³/dag (nieuw) 

(3.4.1.a);
- Lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 700 m³/jaar na behandeling in een 

individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) voor huishoudelijk afvalwater (vermindering van 
het debiet met 300 m²/jaar) (3.6.1);

- 3 WKK-installaties met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 9.349 kVA , respectievelijk 2 
x 3.235 kVA (nieuw) en 2.679 KVA (aanpassing bestaande installatie) en een bijhorend totaal 
nominaal thermisch ingangsvermogen van 20.209 kW, respectievelijk 2 x 7.010 kW (nieuw) en 
5.969 kW (aanpassing naar thermisch ingangsvermogen bestaande installatie) + een 
noodstroomgenerator met een  elektrisch schijnbaar vermogen 200 kVA en een bijhorend totaal 
nominaal vermogen van 220 kW (reductie 50%, < 500 uur/jaar) (uitbreiding van het elektrisch 
schijnbaar vermogen met 997 kVA en het thermisch ingangsvermogen met 11.595 kW door de 
vervanging van 2 WKK-installaties en aanpassing van de vermogens van de bestaande WKK-
installatie, wijziging naar rubriek 12.1.1.2.b en toevoeging van rubriek 43.3.1) (12.1.1.2.b - 31.1.3 - 
43.3.1);

- 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- 10  transformatoren  met een totaal  nominaal vermogen van 34.650 KVA en een individueel 

nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 2.500 kVA, 1 x 3.150 kVA, 2 x 4.000 kVA, 2 x 2.000 
kVA en 2 x 6.000 kVA (uitbreiding met 5 transformatoren tot een totaal  nominaal vermogen van 
18.500 kVA en een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2.500 kVA, 2 x 2.000 kVA 
en 2 x 6.000 kVA) (12.2.2);

- Accumulatoren met een met een geïnstalleerd totaal vermogen van 23,44 kW (nieuw) (12.3.2);
- Het stallen van 5 voertuigen (nieuw) (15.1.1);
- 2 compressoren van elk 7,5 kW (16.3.1.1);
- De opslag gevaarlijke stoffen (6.4.1 - 17.1.2.1.2, 17.3.4.2.b - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.b), omvattend:
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- Opslag van 100 ton meststoffen, waarvan ureum, bitterzout, ammoniumnitraat, sporenelementen, 
kaliumsulfaat, magnesiumsulfaat, monokalifosfaat en kaliumchloride (uitbreiding met 79,91 ton) 
(28.1.f.1)

- Opslag van 15 ton papier in een lokaal (nieuw) (33.4.2.a);
- Een grondwaterwinning op een diepte van 150 meter met een maximaal opgepompt debiet van 

450 m³/dag en 55.000 m³/jaar (53.8.3) (behoort niet tot de aanvraag, reeds vergund voor een 
termijn tot 29 juni 2026);

Rubricering volgens aanvrager: 3.4.1.a - 3.6.1 - 6.4.1 - 12.1.1.2.b - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.1 -  
16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.4.2.b - 17.3.5.3 - 17.3.6.2.b - 28.1.f.1 - 31.1.3 - 33.4.2.a - 43.3.1 - 53.8.3;

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:
- Een stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.327 kW 

(43.1.2.b);

Er wordt afwijking gevraagd van artikel 5.17.4.1.3,§1 van titel II van VLAREM met betrekking tot de 
opslag van 8,68 ton salpeterzuur in een agrarisch gebied. 

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_2019091011.  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/

