
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Gustaaf Michielsen - Hal 29 - 2322 Hoogstraten heeft een aanvraag ingediend tot het veranderen van een 
pluimveebedrijf op het adres Hal 29 - 2322 Hoogstraten.

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:
- de nieuwbouw van een stal voor slachtkuikenouderdieren met bijhorend eierlokaal en technische ruimte;
- de plaatsing van een elektriciteitscabine;
- de aanleg van erfverhardingen (deels regularisatie);
- de aanleg van verhardingen op openbaar domein (regularisatie);
- de inbuizing van een baangracht;
- de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een infiltratievoorziening.

Afwijking wordt gevraagd van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater in die zin dat 
de aanvrager een hemelwaterput wil plaatsen met een groter volume dan vereist (106.000 liter). Het 
opgevangen hemelwater zal gebruikt worden als reinigingswater voor de inrichting.

De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een pluimveebedrijf, als volgt:
- 2 verdeelslangen voor mazout (uitbreiding met 1 verdeelslang - 6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 29 300 slachtkuikenouderdieren en 3 paarden (uitbreiding met plaatsen voor 

19.300 slachtkuikenouderdieren - 9.3.1.c.2);
- transformator van 160 kVA (nieuw - 12.2.1);
- stallen van 3 landbouwvoertuigen (15.1.1);



- 8,663 ton, waarvan 6,664 ton (8000 liter) lamppetroleum in een tank van 3 000 liter en een van 5 000 liter 
en 1,999 ton (2400 liter) mazout in 2 tanks van 1 200 liter (uitbreiding met 3,7485 ton (4.500 liter) 
lamppetroleum en vermindering met 0,0833 ton (100 liter) mazout - 17.3.2.1.1.1.b);

- 320 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, waarvan 200 kg reinigingsen ontsmettingsmiddelen 
en 120 kg voedingszuur (nieuw - 17.4)

- opslag van 34 m³ kuiswater (nieuw - 28.2.c.1);
- de opslag van 13 ton eieren (nieuw - 45.4.e.1);
- grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 4002 m³/jaar en 16,5 m³/dag (nieuw - 

53.8.1.b);

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:
- ondergrondse enkelwandige tank voor 5 000 l mazout voor woningverwarming (17.3.6.1.a);
- opslag van 65 m³ stro en hooi in een lokaal (19.6.2.a);
- noodstroomaggregaat van 60 kW (31.1.1.a);

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  31 december 2019  tot en met  29 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_2019129666.  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/

