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BEKENDMAKING BESLISSING OVER 
AFWIJKINGSAANVRAAG 

André Van Mierlo namens Autonoom Gemeentebedrijf Bree 
heeft een aanvraag ingediend voor:

 AFWIJKING MILIEUVOORWAARDEN, art. 5.32.3.3.§1 6° en 
5.32.4.2.§5

Kort omschreven gaat het over Theater Malta Bree.

De aanvraag heeft als adres Malta 11 en Malta 13, kadastraal 
bekend: afdeling 1 sectie B nr. 1471B.

De Vlaamse regering heeft op 08/02/2019 een Ministerieel besluit 
houdende afwijking van de artikelen 5.32.3.3,§1, 6°, en 5.32.4.2,§5, 
van titel II van het VLAREM 
(OMV_2018098172) VOORWAARDELIJK VERLEEND ALS VOLGT:
- afwijking art. 5.32.3.3,§1,6° is onontvankelijk;
- afwijking art. 5.32.4.2.§5 brandscherm wordt vervangen door o.a. 
automatische branddetectie-installatie, alarmsysteem en automatisch 
sprinklersysteem wordt ingewilligd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, 
op volgend adres: Vrijthof 10, 3960 Bree tijdens de reguliere 
openingsuren. U kunt de beslissing ook raadplegen op 
www.omgevingsloket.be.
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U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of 
vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 
het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert I-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending 
(dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen 
een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening 
van deze beslissing (m.n. vanaf 14 februari 2019).

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en 
vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een 
afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende 
partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot 
vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing 
of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat 
de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door 
de griffier van de Raad,

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt 
het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
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De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt 
geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie 
en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechts- colleges, 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende 
de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurs- rechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen:

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen 


