
 
 

 

Gemeentebestuur Berlaar 
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN  

 AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Omgevingsloketnr. : OMV_2021105380 
Intern nummer : OMG / E / 0515 
Inrichtingsnummer: 20210617-0046 

 
 
Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door MANURE-COLLI BV gevestigd te Grote Plaats 51 te 2323 Hoogstraten en Ronny Smet met als 
adres Aarschotsebaan 242 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aarschotsebaan 242 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 737D, 740E, 740/2 A, 
740F en 741B 
 
De aanvraag omvat:  

− de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
Het betreft een aanvraag:  Hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding van een melkveelbedrijf. 
 
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit de volgende rubrieken 

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid 

+ eenheid 

6.4.1° De opslag van 3 x 200 L olie in vaten (Nieuw) 600 liter 

6.5.1° 2 verdeelslangen horende bij de mazouttanks van 2.500 L en 
5.000 L  (Nieuw) 

2 
verdeelslang 

9.4.3.c)1° Vermindering van 56 dierplaatsen voor runderen tot een 

totaal aantal van 104(Verandering) 

104 plaatsen 

15.1.2° Uitbreiding met 8 voertuigen + wijziging van inplanting tot een 

totaal aantal van 28 voertuigen(Verandering) 

28 

15.2. Een werkplaats voor het nazicht, herstellen en onderhouden 
van voertuigen (Nieuw) 

1 werkplaats 

17.3.2.1.1.1°
b) 

Opslag van 7.500 L (6.247,5 kg) mazout in twee 
bovengrondse, dubbelwandige mazouttanks van 2.500 L en 
5.000 L (Nieuw) 

6,25 ton 

28.2.c)2° 1.320 m³ dierlijke mest op naam van Smet Ronny en 6.000 m³ 
dierlijke mest + 5 m³ morsresten op naam van Manure Colli 
bvba (Ongewijzigd) 

7325 m³ 

45.4.e)1° De opslag van 3,9 ton melk (Ongewijzigd) 3.9 ton 

45.14.3° Groenvoeropslag van 1.200 m³ (Ongewijzigd) 1200 m³ 

 

 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 augustus 2021 tot en met 18 september 2021. 
 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op 
- het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- na afspraak (via omgeving@berlaar.be of  03 / 410.19.00) bij het gemeentebestuur, cel Omgeving, dienst milieu.  
 
 
Bezwaren kan u indienen tot de sluiting van het openbaar onderzoek: 
- digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- schriftelijk door afgifte aan het onthaalloket van het gemeentehuis, Markt 1 te 2590 Berlaar 
- aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar 
 
 
 

Berlaar, 19 augustus 2021 
 
 
 
 
algemeen directeur 
Anja Neels 

burgemeester 
Walter Horemans 
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