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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Philippe Coninx heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen
 De exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten met volgende rubrieken: 6.5.1° , 9.4.3.c)1° , 15.1.1° , 
17.3.2.1.1.1°b) , 17.4. , 19.6.2°a) , 28.2.c)1° , 45.4.e)1° , 
45.14.3° en 53.8.2° 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een machineloods, uitbreiding 
aan achterzijde van bestaande melkveestal, bouwen van een sleufsilo en 
waterdoorlatende verharding.

De aanvraag heeft als adres Barrierstraat 82, kadastraal bekend: afdeling 2 
sectie A nrs. 680G, 682K, 684G en 684H.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 09/12/2019 de 
omgevingsvergunning verleend  onder volgende voorwaarden: 
- Ter hoogte van de achtergevel van de stal dient over de volledige lengte 
van zowel de bestaande melkveestal als de uitbreiding melkveestal een 
haagbeplanting te worden aangeplant in streekeigen groen die een hoogte van 
min. 2,00m zal bereiken;
- Rondom de bestaande en nieuw te bouwen sleufsilo’s dient een 
haagbeplanting te worden aangeplant in streekeigen groen die een hoogte van 
min. 2,00m zal bereiken;
- De voorwaarden uit het advies van de Hulpverleningszone Noord-Limburg dd. 
27/09/2019, moeten stipt worden nagekomen;
- De voorwaarden uit het advies van Fluvius dd. 30/10/219, moeten stipt 
worden nagekomen;
- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie 
Limburg, Dienst Water en Domeinen dd. 04/12/2019, moeten stipt worden 
nagekomen.
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Algemene voorwaarden :
- Hfdst.  4.1. Algemene milieuvoorschriften
- Hfdst. 4.2. Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
- Hfdst  4.3.    Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging
- Hfdst  4.4.  Beheersing van luchtverontreiniging
- Hfdst  4.5.    Beheersing van geluidshinder
Sektorale voorwaarden :
- Hfdst. 5.6 brandstoffen en brandbare vloeistoffen
- Hfdst. 5.9. dieren
- Hfdst. 5.15     garages, parkeerplaatsen en herstelwerkplaatsen voor 
motorvoertuigen
- Hfdst. 5.17 opslag van gevaarlijke producten.
- Hfdst.  5.28 minerale meststoffen en dierlijk mest
- Hfdst.  5.45 voedingsnijverheid en handel
- Hfdst. 5.53  grondwaterwinningen
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van 
het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM 
wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing 
zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel 
II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  
https://navigator.emis.vito.be/

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend 
adres: Vrijthof 10, 3960 Bree op vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u of door een 
afspraak te maken via www.bree.be/afspraak-omgeving.

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als 
je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing 
of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de 
omgevingsvergunning. Raadpleeg daarvoor artikels 12, 52, 53, 54 en 56 van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het 
bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 artikels 108 
en 109.
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