
 

 
 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
 
Rombouts Leo en Steve - Habelaar 2 - 2328 Hoogstraten hebben een aanvraag ingediend 
tot het veranderen van een gemengd veebedrijf op het adres Habelaar 2 - 2328 Hoogstraten. 
 
De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een gemengd veebedrijf, als volgt: 
- CLP-omzetting (6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b); 
- Uitbreiding met/van: 

• plaatsen voor 40 stuks rundvee, waarvan uitbreiding met 25 melkkoeien, 5 runderen 
< 1 jaar en 14 runderen 1 - 2 jaar en vermindering met 4 andere runderen (9.5.c.2.4); 
• het debiet van de grondwaterwinning met 2 m³/dag en 247 m³/jaar (53.8.2); 

- Wijziging van de mestopslag door vermindering met 14 m³ mest (28.2.c.2); 
 
De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van 
de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:  
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (6.5.1); 
- plaatsen voor 2.014 varkens (9.5.c.2.2), waarvan 

• 338 zeugen; 
• 1.676 vleesvarkens; 

- plaatsen voor 124 stuks rundvee (9.5.c.2.4), waarvan: 
• 60 melkkoeien; 
• 30 runderen < 1 jaar 
• 34 runderen 1 - 2 jaar; 

- het stallen van 9 voertuigen (15.1.1); 
- de opslag van 11.665 kg (14.000 liter) mazout, waarvan 1 bovengrondse tank van 3.000 
liter en 3 ondergrondse tanks van respectievelijk 2 x 3.000 liter en 1 x 5.000 liter 
(17.3.2.1.1.1.b); 
- de opslag van 6.279 m³ dierlijke mest (mengmest) (28.2.c.2); 
- de opslag van 6 ton melk (45.4.e.1); 
- een grondwaterwinning die op een diepte van 208 meter grondwater onttrekt met een 
debiet van maximaal 22 m³/dag en 7.547 m³/jaar (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  1 januari 2020  tot en met  30 januari 2020  . 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_2019119682.  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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