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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Moors Andy heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over masterplan bedrijfsterrein Veldeman Group.

De aanvraag heeft als adres Kipdorpstraat zn, kadastraal bekend: afdeling 1 
sectie C nr. 333Y20.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 09/12/2019 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: 
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van 
het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij 
gevoegde compensatieformulier met nummer: 19-220439.
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 3.299 m². Deze oppervlakte valt niet 
meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
• Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel 
uit te maken van de stedenbouwkundige vergunning.
• De bosbehoudsbijdrage van € 35.827,14 dient binnen de 4 maanden, vanaf 
de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning betaald 
te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de 
bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt 
aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.

Algemene opmerking soortenbesluit:
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd 
in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De 
bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de 
rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).
Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er 
zich - voor men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen 
dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van 
bomen dient men na te gaan voor de werken beginnen of vleermuizen aanwezig 
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zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te 
nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via bovenvermelde 
contactgegevens.

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.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u 
gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing 
of als u 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

Datum uithanging bekendmaking:           /           /
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