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Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Johannes Peeters, Lillerbaan 104 te 3950 
Bocholt werd verleend door het college van burgemeester en schepenen. 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 
2021 HET VOLGENDE BESLIST:  
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is 
ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de 
omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. 
 
Het betreft een aanvraag tot actualisatie en hernieuwing van de omgevingsvergunning Peeters Johannes. 
De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting 
 
Rubrieknummer Omschrijving Klasse 
9.6.c)1° [9. – Dieren;] > [9.6. Kleine herkauwers: Inrichtingen waarin kleine 

herkauwers, zoals geiten, schapen, hertachtigen, alpaca’s, lama’s, 
en dergelijke, andere dan deze ingedeeld in rubriek 9.1 en 9.7, 
gefokt of gehouden worden:;] > [9.6.c) in een agrarisch gebied :;] > 
[9.6.c)1° met plaatsen voor 50 tot en met 400 gespeende dieren.] 
 
Houden en fokken van 100 alpaca's in de ruimste zin. 
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15.1.1° [15. - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen. Voor de definitie van personenwagen wordt 
verwezen naar artikel 1, §2, 44°, van het koninklijk besluit van 15 
maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en 
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 
Voor de definitie van bromfietsen en motorfietsen wordt verwezen 
naar artikel 2.17 en artikel 2.18 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.;] > 
[ 15.1. Al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen 
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gestald worden:] > 
[15.1.1° - 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die 
geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen 
zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 
augustus 2013 zijn.] 
 
10 voertuigen/machines 

19.6.2°c) [19.- Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of 
soortgelijke producten): (Uitzondering: Het verwerken van hout, 
houtschors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten, gekoppeld aan 
de uitvoering van eigenlijke bouw- of sloopwerken, is niet in deze 
rubriek ingedeeld.)] 
 
Opslag van 250 m³ hooi en stro in een loods. 
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28.2.c)1° [28.- Mest of meststoffen.;] > [ 28. Opslagplaats van dierlijke mest;] 
> [28.2.c) in een agrarisch gebied;] > [ 28.2.c)1°van 10 m3 tot en 
met 5000 m3.]  
 
Opslag vaste mest 70 m³ en 10 m³ mestsappen. 
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53.8.1°b) [53. - Winning van grondwater (De hierna vermelde debieten 
betreffen de totale capaciteit van alle grondwaterwinningen die 
samen met andere inrichtingen als een geheel moet worden 
beschouwd overeenkomstig de definitie van milieutechnische 
eenheid, vermeld in artikel 1.1.2 van dit besluit.)] > [53.8. - andere 
boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan 
de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, 
waarvan:] > [53.8.1° - het totaal opgepompte debiet kleiner is dan of 
gelijk is aan 5000 m³ per jaar en:] > [53.8.1°b) - minimaal één put 
een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke 
dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van 
dit besluit.] 
 
Grondwaterwinning met een putdiepte van 40 m en een max 
debiet van 20 m³/dag - 4215 m³/jaar 
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De beslissing  kan worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente  tot 30 dagen 
te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. 
 
Beroepsmogelijkheden 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het 
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de 
besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden. 
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

 digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); 
 per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: 

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is. 
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker 
verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 
 
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van 
de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende 
brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan: 

 de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 
 het college van burgemeester en schepenen van . 

 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;  
2. de volgende referentie: OMV_2021071940; 
3. de redenen waarom u beroep aantekent; 
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze 

beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de 
omgevingsvergunning; 

5. of u gehoord wenst te worden. 
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2021071940” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 
 

 IBAN: BE18 0910 1811 3565  
 BIC: GKCCBEBB  
 op naam van: Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

 
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. 
  


