
Stad BREE 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

COPERTIZ BVBA, Industrieterrein Kanaal-Noord 1637 te 3960 Bree en de heer 

Marc van Dael, ind terrein kanaal noord 1637 te 3960 Bree 

Gegevens van de locatie 

adres: Industrieterrein Kanaal-Noord 1637 en Industrieterrein Kanaal-Noord 1639 

Kadastrale gegevens: , afdeling 3 sectie A nr. 435P2, 435N2, 435A3 en 1502A 

afdeling 3 sectie A nr. 435P2, 435N2, 435A3 en 1502A 

(afd. 3) sectie A 435 P2, (afd. 3) sectie A 435 N2, (afd. 3) sectie A 435 A3 en 

(afd. 3) sectie A 1502 A 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2019094348 

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van 

een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat 

het over de uitbreiding van een bestaand bedrijf en het veranderen van een 

inrichting voor productie van kokosproducten. 

Toepasselijke rubrieken3.4.2°: Verhoging lozingsdebiet met 28.000 m³/jaar 

- 17.3.2.1.1.1°b):  

- 17.3.6.2°a): De opslag van 30 ton CaCl2 in IBC containers ter hoogte van 

locatie C' 

- 19.6.2°d): Bijkomende opslag van droge kokos (600 ton of 7 200 EN m³) en 

van kokosturf (2 500 ton of 5 000 EN m³) 

 en 53.8.3°: Uitbreiding grondwaterwinning met 70.000 m³/jaar en 1 bijkomende 

winnningsput ter hoogte van locatie B' 

Bevoegde overheid 

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

deputatie, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. 

Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden 
 

Start procedure  

Termijn openbaar 

onderzoek 

1 augustus 2019 tot en met 30 augustus 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 Open loket elke vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u of maak een 

afspraak via www.bree.be/afspraak-omgeving 

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 augustus 2019 

http://www.omgevingsloket.be/


 

 


