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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

TRUYEN CommV, Bosstraat 129 te 3960 Bree 

Gegevens van de locatie 

Adres: Bosstraat 131, Bosstraat 129, Bosstraat 131 en Bosstraat 129 

Kadastrale gegevens: Tongerlo, afdeling 4 sectie A nr. 807G, 804W, 804V, 804Z, 

804Y en 807F 
 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2020037895 

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van 

een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat 

het over het uitbreiden van een melkveestal, afbreken en bouwen van een 

loods, aanleggen erfverhardingen en uitbreiding, verandering en hernieuwing van 

de exploitatie bevattende : 

- 6.4.1°: hernieuwing – opslag van 580 liter olie 

- 6.5.1°: hernieuwing – één branstofverdeelinstallatie met één verdeelslang 

- 9.4.3.c)2°: uitbreiding met 131 rundveeplaatsen tot max. 329 rundveeplaatsen 

- 15.1.1°: uitbreiding stalling van 5 landbouwvoertuigen tot max. 20 voertuigen 

- 16.3.2°a): nieuw - koeling melkkoeltank (10 kW) 

- 17.3.2.1.1.1°b): hernieuwing – opslag van 2,125 ton mazout 

- 17.3.4.1°b): nieuw - opslag reinigings- en ontsmettingsproducten (360 kg) 

- 17.3.7.1°b): nieuw - opslag reinigings- en ontsmettingsproducten (360 kg) 

- 17.3.8.1°: nieuw - opslag reinigings- en ontsmettingsproducten (360 kg) 

- 17.4.: uitbreiding met opslag reinigingsproducten in kleine verpakkingen met 

400 liter tot max. 500 liter 

- 19.6.2°c): nieuw - opslag van 500 m³ stro 

- 28.2.c)2°: uitbreiding mestopslag met 3410 m3 tot max. 5060 m3 

- 45.4.e)1°: uitbreiding melkkoeltank met 10 ton tot max. 16,5 ton melk 

- 45.14.3°: uitbreiding voeropslag met 4665 m3 tot max. 8290 m3 

- 53.2.2°b)1°: nieuw - bronbemaling nieuwbouw melkveestal: 108.000 m³/jaar 

- 53.8.2°: uitbreiding debiet GWW 1 met 3650 m3/jaar tot max. 29.650 m3/jaar 

 

 



 

 

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 4 mei  2020 

Termijn openbaar 

onderzoek 

12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020 

Locatie terinzagelegging OPGELET! Bij voorkeur verlenen we je inzage op een digitale manier. 

Stuur daarvoor een mail naar omgevingsloket@bree.be met als 

onderwerp het voorwerp van de aanvraag. Daarna krijg je een 

tijdelijke hyperlink doorgestuurd waar je de relevante stukken kan 

inkijken. 

Wil je toch graag op onze dienst langskomen om het dossier in 

te kijken? Bel dan naar 089 84 85 15 voor een afspraak. 

Bij uw eventuele bezoek aan het stadhuis zal u de nodige 

maatregelen m.b.t. de bestrijding van het Coronavirus moeten 

respecteren. 

Openingsuren U kan enkel bij ons terecht op afspraak. 

 

 

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, 12 mei 2020 
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