
DIENST OMGEVING
Vrijthof 10  -  3960 Bree
Tel.  + 32 89 84 85 15
Fax  + 32 89 84 85 80
E-mail: omgevingsloket@bree.be

 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Vanessa Bosmans heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een paardenstal.

De aanvraag heeft als adres Hubesheide 15B, kadastraal bekend: afdeling 5 
sectie C nr. 148P10.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 23/12/2019 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - 
De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het 
oprichten van een stal voor weidedieren, verleend met toepassing van paragraaf 
1, vervalt van rechtswege naast de gevallen, vermeld in artikel 99 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, als gedurende 
een periode van vijf opeenvolgende jaren geen weidedieren worden gehouden 
op het perceel of de percelen waarop de vergunning betrekking heeft. Na het 
verval van de vergunning, vermeld in het eerste lid, moet de stal voor 
weidedieren binnen zes maanden worden afgebroken.”

-artikel 4.4.8/2 omwat geen uitzonderingsbepaling voor eventuele 
aanhorigheden en er bijgevolg geen vergunningsgrond bestaat voor gerelateerde 
infrastructuur zoals een rijpiste, een stapmolen, verhardingen (al dan niet 
waterdoorlatend), de opslag van voer of stro of zelfs vergunningsplichtige 
mestvaalten. Het al dan niet overdekt opslaan van voer, stro of mest zal 
moeten gebeuren binnen de maximale vloeroppervlakte zoals voorzien in het 
decreet.

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.
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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.

Datum uithanging bekendmaking:           /           /


