
 
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

 

 
Bevoegde overheid  het college 

  de deputatie 

  de Vlaamse overheid 

 
Aanvrager/exploitant 

 

 
Stef Martens -  Groot Eyssel 56 - 2321 Hoogstraten 
 
Locatie 

 

 
Groot Eyssel 56 - 2328 Hoogstraten. 

 
Onderwerp 

 

Vergunning tot het veranderen en  hernieuwen  van een kippenbedrijf als volgt: 
De volgende stedenbouwkundige handelingen: 
‒ de sloop van 2 vleeskalverenstallen; 
‒ de nieuwbouw van een vleeskuikenstal met bijhorende pad-koeling; 
‒ de plaatsing van een elektriciteitscabine; 
‒ de nieuwbouw van een loods; 
‒ de plaatsing van silo’s; 
‒ de plaatsing van een pad-koeling bij een bestaande stal (regularisatie); 
‒ de aanleg van verhardingen; 
‒ de verwezenlijking van een aanzienlijke reliëfwijziging in functie van de aanleg 
van 2 infiltratievoorzieningen. 
 
De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
‒ een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (CLP-omzetting) (6.5.1); 
‒ stallen met plaatsen voor 84.500 slachtkuikens (uitbreiding met 30.880 plaatsen (stal 5 en 6 
(26.068 plaatsen) zijn van rechtswege vervallen)) (9.3.1.c.2 –9.3.1.d); 
‒ een transformator van 160 kVA (nieuw) (12.2.1); 
‒ het stallen van 21 voertuigen (uitbreiding met 15 voertuigen) (15.1.1); 
‒ de opslag van 2,0825 ton (2.500 liter) mazout en 12,495 ton (15.000 liter) petroleum tot een 
totale opslag van 14,58 ton (vermindering met 2,0825 ton (2.500 liter) mazout, uitbreiding met 8,33 
ton (10.000 liter) petroleum & CLPomzetting) (17.3.2.1.1.1.b); 
‒ de opslag van 5.000 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (uitbreiding met 4.850 liter) 
(17.4); 
‒ de opslag van 160 m³ houtkrullen (nieuw) (19.6.2.a); 
‒ 8 warmteluchtblazers op petroleum elk met een vermogen van 64 kW, met een gezamenlijk 
warmtevermogen van 512 kW (vermindering met 1 brander (100 kW) & uitbreiding met 4 
warmteblazers (4x64 kW)) (43.1.1.b); 
‒ 3 grondwaterwinningsputten met een totaal opgepompt debiet van maximaal 7.158 m³/jaar en 
maximaal 186 m³/dag (vermindering van het maximale 
jaardebiet met 3.792 m³/jaar en uitbreiding van het maximale dagdebiet met 156 m³/dag) (53.8.2), 
waarvan: 

diepte van 209 m (GWW1) en 210 m (GWW2); 
m³/jaar en 169 m³/dag op een diepte van 130 m. 



 

Inzagemogelijkheden 
 

 

Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 
Hoogstraten in de periode van 06/11/2019 tot en met  04/12/2019,  alle werkdagen op 

afspraak of via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier 

OMV_2019063717.  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/

