Uw kenmerk: 20192059/RvH

17-01-2020

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer ______ _an ________ (namens de hee_ __ _________, melding van het starten van het
bedrij_ __ ________ _olding BV. Het voor de melding gebruikte e-mailadres is ________________

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Er is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig voor de volgende activiteit(en):
OBM voor het aspect luchtkwaliteit

•

het vervaardigen van betonmortel en daarbij de op- en overslag van grind, zand, cement en vulstof

Activiteiten
Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende activiteiten:
•
•

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer
Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn
toegepast

•

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond

•

Algemene milieuregels voor lozen

•
Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
•
Vervaardigen van betonmortel
•
In werking hebben van een acculader
Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
•
•
•

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen
Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten
Algemene milieuregels voor energiebesparing

Gegevens melder
Organisatie melder: MILON bv
Naam melder:
de hee_ ______ va_ ________
Adres:
Rembrandtlaan 4
5462CH VEGHEL
Telefoon:
0735477253
E-mail:
_______________
Gegevens verantwoordelijk persoon
Naam: de hee_ __ ________
Telefoon: ___________
E-mail: __________________
Gegevens locatie activiteiten

Naam:
Perceel:

__ ________ Holding BV

AIM-sessie: A9gd4dco89r

Sectie: M2043
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Bouwplan:

17-01-2020

Naam bouwplan:

Nummer bouwplan:
Toelichting locatie:
KvK Inschrijving: Onderneming: 59230096

Vestiging: 000028539931
Toelichting:

Type inrichting:
Reden melding:

type B met omgevingsvergunning beperkte milieutoets
starten activiteiten

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.
Beschrijving activiteiten
Datum start
activiteiten:
Beschrijving
activiteiten:

Bijlage met

17-01-2020
De werkzaamheden va_ __ ________ Holding BV hebben betrekking op: • het vervaardigen van
beton- en cementmengsels (m.b.v. wwn mobiele betoncentrale) • het verpakken van zand en
bentoniet producten (m.b.v. een vulinstallatie) • de opslag van grond- en bouwstoffen op het
buitenterrein • het gebruik van een was- en tankplaats • de bouw van een bedrijfshal met
kantoor en luifel.
Nee

beschrijving
toevoegen:

Extra informatie bij de melding
Bij deze melding in het kader van het Activiteitenbesluit behoort ook een aanvraag voor een Omgevingsvergunning
Beperkte Milieutoets (OBM). De OBM is aangevraagd op 17-01-2020 met nummer 4892517, inclusief een

aanvraag voor het oprichten van een bouwwerk (bedrijfsgebouw).
Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling locatie activiteiten
Situatieschets
Rapport akoestisch onderzoek

2_plattegrondtekening.pdf
1_situatieschets.JPG
4_geluidonderzoek.pdf

Rapport bodemkwaliteit
Rapport onderbouwing gevolgen luchtkwaliteit vervaardiging betonmortel of

7_bodemonderzoek.pdf
5_onderzoek luchtkwaliteit.pdf

betonwaren
onderzoek stikstofdepositie

6_onderzoek
stikstofdepositie.pdf

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Nederweert
Afdeling Dienstverlening, Team Ruimte & Wonen
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Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A9gd4dco89r. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 17-01-2020 om 15:24 uur.
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