
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2020086280
Referentie gemeente: 2020/00194
Projectnaam omgevingsloket: PLANTURA - bedrijfsgebouw nieuwbouw
Projectnaam gemeente: PLANTURA - bedrijfsgebouw nieuwbouw

Ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 1122G, 1123E, 1123F, 1124C2, 
1124X, 1126P, 1126T

Contactpersoon: Sofie Ruijten

Het bestuur van  deelt mee dat door Aerden Dries, Hoekstraat 23 te 3950 Bocholt, een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoekstraat 23 en met als kadastrale ligging 
afdeling 1, sectie A, perceel 1122G, 1123E, 1123F, 1124C2, 1124X, 1126P en 1126T.

Het betreft een aanvraag tot een nieuwbouw van een bedrijfsgebouw – Plantura. (stedenbouwkundige 
handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting). Toepasselijke indelingsrubrieken van de 
VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 6.4.1°.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 oktober 2020 tot 
en met 18 november 2020.

Reden openbaar onderzoek: wijkt af van artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 
november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

3) uitgevoerd buiten industriegebied in de ruime zin:
   i) het oprichten van gebouwen of constructies met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 
vierkante meter; 
4) uitgevoerd buiten een industriegebied in de ruime zin:
   i) het oprichten van gebouwen of constructies met een brutovolume van meer dan 3000 kubieke meter;
5) uitgevoerd buiten een industriegebied in de ruime zin en telkens met een grondoppervlakte van meer 
dan 1000 vierkante meter:
   ii) het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem;
   iii)  het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond;

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18 november 2020, worden ingekeken via 
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of na afspraak op 
de dienst omgeving van de gemeente.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk (aangetekend 
of tegen ontvangstbewijs) bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente , Dorpsstraat 
16 of digitaal naar het mailadres roldigitaal@bocholt.be.

20 oktober 2020, 

Iris Dillen
omgevingsambtenaar
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