
 
 

 
 
 
 
 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

 
OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2019096170 
 
Bevoegde overheid  het college 

  de deputatie 

  de Vlaamse overheid 

 

Aanvrager/exploitant 
Belgian Shell NV - Kantersteen 47 - 1000 Brussel 

exploitant 

Locatie 
Riyadhstraat 11 - 2321 Hoogstraten 

 

Onderwerp 
Het veranderen en uitbreiden van een tankstation 
 
De volgende stedenbouwkundige handelingen als aanpassing op de vergunning met 
als kenmerk 2018353 d.d. 4 maart 2019 van de stad Hoogstraten: 

- De herindeling van een technisch likaal in functie van het bijplaatsen van een 
hoogspanningsvoorziening (regularisatie); 

- De aanleg van bijkomende verhardingen; 
- De plaatsing van een volledige LNG-verdeelinstallatie bestaande uit verticaal 

opslagtanks, een LNG-naverdamper, een pompinstallatie, een LNG-afleverpunt, 
een technisch lokaal en 2 LNG-verdeelzuilen 

De uitbreiding van de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 
- Het lozen van een bijkomend aandeel bedrijfsafvalwater met een debiet van 

1,82m³/uur in de openbare riolering (3.4.2); 
- Een transfo hoogspanning van 250 kVA (12.2.1); 
- Een inrichting voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas (LNG) 

met 2 slangen (16.9.e); 
- De opslag van 89.000 liter gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (17.1.2.2.3), 

waarvan: 
 77m³ LNG (waterinhoudsvermogen); 
 13m³ stikstof (waterinhoudsvermogen) 

 
Rubricering: 3.4.2 – 12.2.1 – 16.9.e – 17.1.2.2.3.  
 

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: 

- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 25.41 m³/uur in de openbare 
irolering (3.4.2); 

- 45 verdeelslangen (6.5.2); 
- Transfo hoogspanning van 250 kVA (12.2.1); 



- Standplaatsen voor 15 trucks (15.1.1) 
- Een inrichting voor de bevoorrading van motorvoertuien met aardgas (LNG° met 

2 slangen (16.96.e); 
- De opslag van 89.000 liter gevaarlijke gas een in vaste reservoirs (17.1.2.2.3), 

waarvan: 
 77 m³ LNG (waterinhoudsvermogen); 
 12 m³ stikstof (waterinhoudsvermogen); 

- De opslag van 403,2 ton ontvlambare vloeistoffen, waarvan 369,60 ton diesel in 
houders van respectievelijke 2 x 20.000 liter (17.3.2.1.1.2). 
 
Rubricering: 3.4.2 – 6.5.2 – 12.2.2 – 15.1.1 – 16.9.e – 17.1.2.2.3 – 17.3.2.1.1.2  

 

Inzagemogelijkheden 
Het dossier kan ingekeken worden bij de dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 
Hoogstraten  
in de periode van 08/1/2020 tot en met  06/02/2020 alle werkdagen op afspraak of via 
het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) – dossier OMV_2019096170.  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/

