
Stad BREE 

 

 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

 

EPSILON NV, Industrieterrein Kanaal-Noord 1159 te 3960 Bree 

 

Gegevens van de locatie 

 

Adres: Industrieterrein Kanaal-Noord 1159 

Kadastrale gegevens: Bree, afdeling 1 sectie A nr. 327T en 327X 

 
 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2019127447 

 

De aanvraag omvat enkel de exploitatie van een of meerdere ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over Epsilon – verder 

exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van straat- en 

perronmeubilair bevattende volgende rubrieken : 

4.3.a)2°i): poederlakinstallatie van 105 kW - hernieuwing   

4.4.: moffeloven poederlakinstallatie van 380 m3 – hernieuwing 

4.5.: De opslag van 15 ton niet-gevaarlijke bedekkingsmiddelen - nieuw 

6.4.1. opslag van 15.500 liter brandbare vloeistoffen - verandering 

6.5.1°: 1 verdeelslang - hernieuwing 

12.2.1°: transformator van 400 kVA - hernieuwing 

12.4.1°a): Actualisatie en uitbreiding van het totaal geïnstalleerd vermogen - 

verandering 

15.1.1°: het stallen van 15 voertuigen - hernieuwing 

16.3.2°a): Actualisatie en uitbreiding van het totaal geïnstalleerd vermogen - 

verandering 

17.1.2.1.2°: Actualisatie rubrieksomschrijving (opslag 2800 liter gassen) - 

verandering 

17.3.2.1.1.1°b): opslag van 8245 kg diesel - hernieuwing  

17.4.: Uitbreiding van de opslag in kleine verpakkingen - verandering 

19.3.1°a): houtbewerkingsmachines in totaal 10 kW - hernieuwing 

23.2.1°a): Actualisatie en uitbreiding totaal geïnstalleerd vermogen 

kunststofbewerkingstoestellen tot 48,5 kW - verandering 

23.3.1°a): opslag van 100 ton kunstafval in lokaal - hernieuwing 

24.2.: labo - hernieuwing 



29.5.2.2°a): Uitbreiding van het machinepark tot een totaal van 221 kW - 

verandering 

29.5.5.3°: behandelingsbaden (29.700 l) en spoelbaden (49.500 l) – hernieuwing  

43.1.1°a): Actualisatie en 2 bijkomende verwarmingsinstallaties tot totaal van 

1464 kW - verandering 

 

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 12 november  2019 

Termijn openbaar 

onderzoek 

21 november 2019 tot en met 20 december 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 21 november 2019 

 

 

http://www.omgevingsloket.be/

