
Stad BREE 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

 

GEERITS-MULDERS BVBA, Keyartstraat 2 te 3960 Bree 

 

Gegevens van de locatie 

 

Adres: 't Hasseltkiezel 12A  

Kadastrale gegevens: Bree, afdeling 1 sectie A nr. 458W, 458V, 458R, 460P, 460M 

en 460H 

 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2019019087 

 

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van één 

of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten als een aanvraag voor 

kleinhandelsactiviteiten.  

 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van meststoffenloods, magazijn en 

winkel, regularisatie van garage, verwijdering van stal, plaatsen weegbrug, aanleg 

verhardingen, plaatsen van reclamebord en het vellen van 6 hoogstammige bomen. 

 

Toepasselijke rubrieken: 

- 3.4.1°a): Lozen in de openbare riolering van max 2 m³/u afvalwater dat geen 

gevaarlijke stoffen via een KWS-afscheider bevat afkomstig van de afspuitplaats 

- 5.3.2°: Opslag 5 ton biociden 

- 6.5.1°: 2 verdeelslangen 

- 15.1.1°: Stallen 25 voertuigen (landbouwmaterieel + vrachtwagens) 

- 15.4.2°a): Wassen van max 3 voertuigen per dag 

- 17.3.2.1.1.1°b): 3 bovengrondse dubbelwandige houders: 4.17 ton rode diesel, 

4,17 ton witte diesel, 4,17 ton mazout 

- 17.3.4.2°b): Opslag 100 ton gebluste kalk 

- 17.3.6.2°b): Opslag 100 ton gebluste kalk 

- 17.4.: Opslag 5000 kg gevaarlijke producten in verpakkingen van < 30 kg 

(biociden, ontsmettingsmiddelen) 



- 19.6.2°a): Opslag 25 m³ tarwestro, 25 m³ koolzaadstro, 25 m³ zaagsel, 10 m³ 

luzerne, 10 m³ hooi, 5 m³ houtpellets 

- 23.3.2°a): Opslag van 20 ton landbouwfolie 

- 28.1.e): Menginstallatie voor kunstmest 

- 28.1.f)2°: Opslag 8235 ton kunstmeststoffen waarvan 8135 ton in bulk, 20 ton 

zakgoed en 80 ton in silo's 

 en 45.4.e)1°: Melkpoeder 

 

 

Bevoegde overheid 

 

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

college van burgemeester en schepenen, Vrijthof 10 te 3960 Bree. 

 

Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden 
 

Start procedure 8 april  2019 

Termijn openbaar 

onderzoek 

15 april 2019 tot en met 14 mei 2019  

Locatie terinzagelegging Dienst Omgeving, Vrijthof 10 te 3960 Bree 

Hier kan u voor meer info terecht of via omgevingsloket@bree.be 

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 worden ingediend bij het college van burgemeester en 

schepenen. Dit kan analoog of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be 

 

Te Bree, 15 april 2019 

 

 

http://www.omgevingsloket.be/

