
Stad BREE 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

 

TUINCENTRUM VANDERHOYDONK BVBA, Schoolstraat 81 te 3960 Bree 

 

Gegevens van de locatie 

 

Adres: Rode Kruislaan 59 en Rode Kruislaan 57 

Kadastrale gegevens: , afdeling 1 sectie B nr. 1037D2 en 1037C2 

 

 

 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2018157096 

 

De aanvraag omvat enkel de exploitatie van een of meerdere ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over de exploitatie van 

een tuincentrum bevattende : 

rubrieken: 6.2.1°a): De opslag van 50 ton vaste brandstoffen bestaande uit 10 

ton steenkool in zakgoed, 35 ton houtpellets in zakgoed en 5 ton 

aanmaakhout in zakgoed 

, 17.1.2.1.2°: 10.000 liter gasopslag (propaan, butaan) in verplaatsbare houders 

met een inhoud van 12,3 liter, 26,2 liter, 44 liter en 112 liter 

, 17.3.3.2°b): De opslag van 10 ton oxiderende producten in diverse 

verpakkingen 

, 17.3.4.2°b): De opslag van 10 ton bijtende stoffen in diverse verpakkingen 

, 17.3.6.2°b): De opslag van 10 ton schadelijke producten in diverse 

verpakkingen 

, 17.4.: De opslag van 2.000 kg/l gevaarlijke producten in kleinverpakkingen 

, 19.6.2°a): De opslag van 45m³ (35 ton) houtpellets in zakgoed 

, 28.1.f)2°: De opslag van 150 ton kunstmeststoffen in zakgoed 

 en 45.4.e)1°: De opslag van 20 ton gedroogde dierlijke mest in zakgoed 

 

 



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 23 januari  2019 

Termijn openbaar 

onderzoek 

1 februari 2019 tot en met 2 maart 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, de 1 februari 2019 

 

 

http://www.omgevingsloket.be/

