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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

1. GC2019/83 - Vergunningenregister - Brasschaatbaan 7 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning gelegen te Brasschaatbaan 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 254 Z) wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De overige constructies op het perceel worden niet 
opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

2. OMV2019/354 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor  de inrichting voor afvalverwerking en 
de ambtshalve bijstelling milieuvoorwaarden in Oostmalsebaan 72A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie D 390 F aan IGEAN-milieu en veiligheid OPDRAVER gevestigd te Doornaardstraat 60 te 2160 
Wommelgem en Provincie Antwerpen gevestigd te Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
Bijzondere voorwaarden: 
- Uiterlijk drie jaar na het verlenen van de vergunning wordt een substantiële emissiedaling van 20% 
gerealiseerd dit met de maatregelen zoals opgenomen in studie Emissiereductie site noord te Brecht 
potentiële scenario’s, namelijk: 
1) Buiten dienst stellen van WKK3. 
2) Upgrade gasmotoren 
3) Optimaliseren van de biofilters  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd.  

stedenbouwkundige attesten 

3. SA2019/39 - Stedenbouwkundige attesten - Koekoeksdreef 41 - Gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen levert een gunstig stedenbouwkundig attest af voor de 
regularisatie van de inplanting van de ééngezinswoning gelegen te Koekoeksdreef 41, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 329h2. 
De inplanting van de carport en het tuinhuis komen op basis van het ingediende landmetersplan niet in 
aanmerking voor regularisatie. 
Volgende voorwaarden dienen strikt te worden nageleefd: 
-er dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden voor de regularisatie van de woning. 
-er dient voldaan te worden aan de voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied. 
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