
 

 
 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 
Jos Martens - Eindsestraat 1C - 2321 Hoogstraten heeft een aanvraag ingediend tot het 
verder exploiteren en veranderen van een gemengd veebedrijf  
op het adres Eindsestraat 1C - 2321 Hoogstraten. 
 
De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een gemengd veebedrijf, als 
volgt: 

 Stalplaatsen voor in totaal 550 mestkalveren verdeeld over twee stallen en stalplaatsen 
voor 10 paarden (vermindering met plaatsen voor 10 mestkalveren en 55 runderen en 
uitbreiding met plaatsen voor 10 paarden) (9.5.c.2.3 - 9.5.c.2.4); 

 Opslag van 4.582 kg gasolie (5.500 liter), waarvan 2.083 kg (2.500 liter) in een 
bovengrondse dubbelwandige kunststoffen houder en 2.499 kg (3.000 liter) in een 
bovengrondse enkelwandige metalen ingekuipte houder (vermindering met 500 liter 
stookolie + CLP-omzetting) (17.3.2.1.1.1.b); 

 Opslag van 165 m³ stro of soortgelijke producten, met name 65 m³ stro en 100 m³ hooi in 
gebouwen (nieuw) (19.6.2.a); 

 Opslag van 1.254 m³ mest waarvan 1.224 m³ mengmest in vier mestkelders en 30 m³ 
vaste mest (vermindering mengmestopslag met 213 m³ en vermindering vaste mest 
opslag met 419 m³) (28.2.c.1); 

 Opslag van 12 ton melkpoeder in twee bovengrondse silo’s (nieuw) (45.4.e.1); 
 
 
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  15 november 2019  tot en met  14 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_2019125367.  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).   
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