
Stad BREE

Gegevens van de aanvrager of exploitant
EIKENAAR NV, Maalbosstraat 7 te 3960 Bree en de heer Luc Eikenaar, 
Maalbosstraat 7 te 3960 Bree
Gegevens van de locatie
Adres: Industrieterrein Kanaal-Noord 1690
Kadastrale gegevens: , afdeling 3 sectie A nr. 1505A, 1505B en 1505C
afdeling 3 sectie A nr. 1505A, 1505B en 1505C
 (afd. 3) sectie A 1505 A, (afd. 3) sectie A 1505 B en (afd. 3) sectie A 
1505 C
Voorwerp van de aanvraag OMV_2019099088
De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van 
een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat 
het over Eikenaar Wegenbouw NV (2).
Toepasselijke rubrieken: 
- 2.1.1.a)1°: Verzameling en opslag van metaalafval in een container
- 2.2.2.a)2°: De opslag en de mechanische behandeling van inerte afvalstoffen: 
steenslagpuin, betonpuin, gebroken betonpuin
- 2.2.2.b)2°: De opslag van hout, snoeihout en gehakseld hout. Behandeling 
gebeurt met een mobiele verhakselaar
- 2.2.2.f)2°: Opslag en mechanische behandeling van niet teerhoudend 
asfaltpuin:  freesasfalt ( 1000 ton);  asfaltpuin (2500 ton)   en gebroken 
asfaltpuin ( 2500 ton)
- 3.4.1°a): Lozen van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de 
hout- en metaalopslag, met een maximaal lozingsdebiet van 4.1 m³/d en 85 
m³/jaar.
- 15.1.1°: De voertuigen en mobiele machines zijn meestal op de werven 
aanwezig. Er zullen maximaal 10 voertuigen tegelijk gestald worden op het 
terrein.
- 30.1.3°: Mechanisch behandelen van minerale producten: zeefinstallatie (130 
kW); kraan (110 kW); borstelmachine (95 kW); 2 wielladers (180 kW) ; 2 kranen 
(125 kW) ; graafmachine (22 kW)
- 30.10.1°: Inrichting voor de opslag van gerecupereerde bouwmaterialen 
(gebroken betonpuin), zand en porfier.
 en 61.2.1°: De opslag van (gezeefde) aanvulgrond die voldoet aan het Vlarebo
-Bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.



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 26 augustus 2019
Termijn openbaar 
onderzoek

30 september 2019 tot en met 29 oktober 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

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw 
openbaar onderzoek wordt nu gehouden: omdat de aanvraag gewijzigd is.

Te Bree, de 30 september 2019

http://www.omgevingsloket.be/

