Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2018.02

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

3884735

Aanvraagnaam

Banendijk 4, Nederweert-Eind (Wijen, kaas) 2018

Uw referentiecode

Wijen, verkoop kaas, rm

Ingediend op

25-10-2018

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Er wordt een omgevingsvergunning (verandering)
aangevraagd voor het maken en verkopen van kaas.
Huisvestingssystemen, dieraantallen en ventilatiesystemen
wijzigen niet ten opzichte van de vigerende vergunning
en voorschriften. Voor een verdere omschrijving van het
eindresultaat verwijs ik u naar de bijlagen.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Naam:

Gemeente Nederweert

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Postadres:

Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Telefoonnummer:

0495-677111

Faxnummer:

0495-633245

E-mailadres:

info@nederweert.nl

Website:

www.nederweert.nl

Contactpersoon:

wordt nog toegekend

Bereikbaar op:

van 09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur

Aanvraagnummer: 3884735
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
• Verandering
Bijlagen

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Aanvraagnummer: 3884735
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Locatie

Formulierversie
2018.02
1

Adres

Postcode

6034SV

Huisnummer

4

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Banendijk

Plaatsnaam

Nederweert-Eind

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Aanvraagnummer: 3884735

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2018.02
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

zie bijlage

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie bijlage

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie bijlage

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

zie bijlage

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 3884735

Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert
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Formulierversie
2018.02

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Landbouwbedrijf Wijen (50548271)

Wat is de aard van de inrichting?

Rundveehouderij met nevenactiviteit kaasmakerij

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Drinkwater en reinigingswater

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Melk en Kaas

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
ingangsvermogen van de bij de
inrichting behorende installaties.

Zie bijgevoegde milieutekening

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Beschrijf welke extra maatregelen
worden genomen om de
milieubelasting te voorkomen of te
beperken.

-

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking
van de inrichting.
Wat is de aard van de
verandering?

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Aanvraagnummer: 3884735

De verandering van de inrichting is het maken van kaas in
het voorste gedeelte van de melkveestal. En het plaatsen
van een verkoopunit voor het verkopen van kaas. Bij
de verkoopunit worden parkeerplaatsen en een terras
gerealiseerd.
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Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen?

Ja
Nee

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.
Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

6 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden
toegepast?

CFK
HCFK
HFK
HCFK/HFK
Ethaan
Propaan
Isobutaan
Ammoniak
CO2
Anders

Welke andere koudemiddelen
worden toegepast?

Zie milieutekening

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Aanvraagnummer: 3884735
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Formulierversie
2018.02

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 25 oktober 2018

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Motivatiebrief_Banendijk_4_mm231018_pdf

Motivatiebrief
Banendijk 4
mm231018.pdf

Gegevens Handelen
2018-10-25
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens niet-technische
samenvatting

In
behandeling

Milieutekening_2018_pdf

4426-17-milieu--verkoopruimte-kaasmakerij-23-08-2018V1.pdf

Gegevens koel- en
vriesinstallaties
Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

2018-10-25

In
behandeling

Bijlage_Aanvraag_OV-V1_nb_23102018_pdf

Bijlage Aanvraag OVV1 nb 23102018.pdf

Gegevens niet-technische 2018-10-25
samenvatting
Anders

In
behandeling

Aanvraagnummer: 3884735

Datum
ingediend

Status
document
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