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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

BREEMANS-VANDEWAUW LV, Processieweg 11 te 3960 Bree 

 

Gegevens van de locatie 

Adres: Processieweg 11  

Kadastrale gegevens: Bree, afdeling 1 sectie A nr. 919X3, 919L4, 919G5, 919F5, 

919E5, 919M5, 919R5, 919L5, 919N5, 919P5, 919D4 en 919P4 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2018128075 

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van 

een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat 

het over nieuwbouw van vijf vleeskuikenstallen bij een bestaand pluimveebedrijf. 

Het aantal kippen wordt uitgebreid met 253.000 stuks tot een totaal van 

466.840 braadkippen. 

Toepasselijke rubrieken:  

- 3.4.1°a): wijziging van lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van melkhuisje 

naar lozing afkomstig van wasplaats voor voertuigen en vermindering met 1,6 

m³/dag  - 720 m³/jaar 

- 6.5.1°: uitbreiding met 1 verdeelslang 

- 9.3.1.d):  

uitbreiding met plaatsen voor 253.000 braadkippen 

- 9.5.c)2°2°: uitbreiding met 253.000 plaatsen voor braadkippen 

- 12.1.1.1°b): uitbreiding met 80 kVA (door verwijderen noodstroomgroep van 

120 kVA en plaatsen nieuwe noodstroomgroep van 200 kVA (=50 % van 400 

kVA) 

- 12.2.1°: transformator met een vermogen van 600 kVA 

- 15.1.1°:  

- 15.4.2°a): wassen van max 9 bedrijfseigen voertuigen per dag 

- 16.3.1.1°:  

- 17.3.2.1.1.1°b): vermindering met 12,75 ton tot een opslag van 12,75 ton (of 

15.000 liter) in een tank van 5.000 l en een gecompartimenteerde tank van 

10.000 l (3.000 + 7.000 l) 

- 17.4.: opslag van 150 l of kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 



- 19.6.2°a):  

- 28.2.c)2°: uitbreiding met 235 m³ kuiswater. De opslagbassin van 2.300 m³ 

wordt niet meer gebruikt voor opslag van digestaat, maar voor opslag van 

mengmest 

- 43.1.2°a): uitbreiding met 480 kW. De warmtekanonnen worden vervangen 

door stookinstallaties op aardgas 

- 45.4.e)1°:  

- 45.14.3°:  

 en 53.8.3°: uitbreiding van het debiet van put 2 met 5.652 m³/jaar en 

uitbreiding met een nieuwe put (put 3) met een debiet van een 15.600 m³/jaar 

Bevoegde overheid 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de 

deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 

Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden 
 

Start procedure 6 november 2018 

Termijn openbaar 

onderzoek 

15 november 2018 tot en met 14 december 2018  

Locatie terinzagelegging Dienst Omgeving, Vrijthof 10 te 3960 Bree 

Hier kan u voor meer info terecht of via 

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek= 

of 089/84.85.15 

Openingsuren Maandag t.e.m. vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur en woensdag van 14.00 tot 

16.00 uur. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of 

bezwaren over de aanvraag  en bijhorend nog niet goedgekeurd project MER 

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan 

analoog of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be 

 

De aanvraag omvat een project-MER dat nog goedgekeurd moet worden. 

Er wordt conform art. 25 van het Omgevingsvergunningsbesluit een 

informatievergadering georganiseerd: 

Datum: maandag 26 november 2018 

Tijd: 20.00u 

Plaats: Stadhuis van Bree, Vrijthof 10, 3960 Bree (Kim Clijsterszaal) 

 

 
 

Te Bree, de 15 november 2018 

 

 

http://www.omgevingsloket.be/

