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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Dominicus Jos Kesters namens KESTERS DAIRY DLM LV heeft een aanvraag 
ingediend voor:

 De exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten met 
volgende rubrieken: 53.8.2° 

Kort omschreven gaat het over grondwaterwinning.

De aanvraag heeft als adres , kadastraal bekend: afdeling 4 sectie B nr. 108A.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 01/02/2021 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - U 
dient de start der werken in te geven in het Omgevingsloket.
• Rubriek 53.8.2° : winning van grondwater
De vergunning wordt afhankelijk gesteld van de algemene en sectorale voorwaarden 
van het Vlarem: 

Bijzondere voorwaarden :

Voldoen aan de voorwaarden van het Agentschap Natuur en Bos :
• De zorgplicht, zoals opgelegd in art. 14 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997
• De bepalingen inzake het tegengaan van vermijdbare schade, zoals opgelegd in 
art. 16 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997

Algemene voorwaarden :

• Hfdst 4.1 : algemene voorwaarden
• Hfdst 4.2 : beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
• Hfdst 4.3 : beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging
• Hfdst 4.5 : beheersing van geluidshinder

Sectorale voorwaarden :

• Hfdst 5.53 : winning van grondwater.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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Een afschrift van de beslissing kan je opvragen via omgevingsloket@bree.be 

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:           /           /
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