Dossiernummer: 2019/32
Omgevingsnummer: 2018156721
Inrichtingsnummer: 20181220-0019

HAGHEDOOREN Dirk, Rijselstraat 4, 8840 Staden-Oostnieuwkerke, heeft een aanvraag
ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij zodat de
inrichting voortaan omvat:
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Omschrijving
Brandstofverdeelslang
Stallen voor varkens + mestscheider
Stallen van voertuigen
Mazoutopslag
Petroleumopslag
Opslag fytoproducten
Mestopslag
Verwarmingsinstallatie
Grondwaterwinning

Totale hoeveelheid
1 stuks
1.264 mestvarkens in 3 bestaande stallen
15 voertuigen
18.000 l (14,994 ton)
1.000 l (0,80 ton)
1.000 kg
1.588 m³ mengmestopslag
1.231,50 kW
11.633 m³/jaar uit 3 boorputten en 1 vijver

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rijselstraat 4, 8840 StadenOostnieuwkerke en met als kadastrale omschrijving 2° Afdeling (Oostnieuwkerke), sectie B
nrs. 142P en 142R
De deputatie heeft op 6 juni 2019 de omgevingsvergunning verleend voor een termijn tot 30 juni
2025 samenvallend met einddatum van de basisvergunning.
De aanvraag ligt ter inzage bij het gemeentebestuur van Staden, sector Wonen & Omgeving,
Ieperstraat 109, 8840 Staden, (tel. 051 70 82 01 – fax 051 70 42 86 – ruimte@staden.be)
openingsuren: ma-woe-do-vr van 9 tot 12 uur en dinsdagnamiddag van 16 tot 19 uur.
Onze privacyverklaring vindt u op www.staden.be/privacy

Eerste dag aanplakking: ……………………………………………………… (datum invullen)
Beroepsmogelijkheden:
U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of zal ondervinden van
deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
 Stuur per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) een beroepschrift naar de Vlaamse Regering op het volgend
adres: Departement Omgeving, GOP – Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
 U kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, dan zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht
zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Het beroep moet ingesteld worden binnen een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de
aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een
afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen
van Staden. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift deze elementen:
 uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
 referentie: 2018156721
 de redenen waarom u beroep aantekent
 een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of zal ondervinden van deze beslissing of het belang dat u hebt bij
de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
 of u gehoord wenst te worden
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met
als referentie “beroep omgevingsvergunning 2018156721 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 9424-5402-9277-6938.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 9424-5402-9277-6938.

