_____ ______
RE:

Onderwerp:

__________

_

Van: _____ __________ [mailto________________________
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 11:45
Aan: ___ ________
CC: ____ ________ ____ ________ _____ _______
Onderwerp: RE: __________ _

Goedemorgen ____
In reactie op

1.

In het

je

drie vragen het

volgende:

uit 2018 is het stroomverbruik opgenomen uit 2018. Daarna zijn
investeringen gedaan om het energieverbruik te verlagen. Dat is ook gelukt om dat het
is naar 3.065.010 kWh in 2019.

energieplan

gedaald

In de aanvraag is dit op 3.000.000 kWh aangegeven. Door de uitbreiding is een toename van
het gebruik aangegeven tot een hoeveelheid van 3.300.000 kWh. Daarmede kan hetgeen in de
aanvraag is opgenomen volgens mij blijven
staan.

2.

De

bijlagen zijn

inderdaad

ingediend

met het energiebesparingsplan. Deze stukken zijn bij
van RUD Noord zou deze hebben. Ik ga er van uit dat

gemeente Nederweert. _____ ______
deze dan bij de afdeling toezicht
3.

handhaving zijn.

Door de plaatsing van de vullijn en de twee buffersilo’s vindt geen productie-uitbreiding plaats.
In de huidige situatie worden de kleinverpakkingen elders gevuld. Het is bij de realisatie van de
loods de bedoeling om deze vullijn naar de Gebbelsweg te halen. Daarmede wordt de

productiecapaciteit

van

het

Hopende je hiermede voldoende
Met

en

eindproduct

te hebben

niet

verhoogd.

geïnformeerd, verblijft,

vriendelijke groet,

ing. _____ __________ |

Specialist ROM / familiebedrijven

ee

arvalis =
Bezoekadres

Steegstraat

5

6041 EA Roermond

Postadres

T-

E

______________________

Postbus 1257

F +31 475 355777

I

wvrw.arvalis.nl

6040 AZ Roermond

M +31 6 51490276

KvK 13043513

BuitenGewoon

EN
Met trots

presenteren Wij

onze

nieuwe
‚

arvalis

website. BuitenGewoon handig!
Op

alle diensten

van

Arvalis

zijn

onze

algemene

voorwaarden

van

a

toepassing.

Van: ___ ________ ___________@______________

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 07:13
Aan: _____ __________

________________________
Onderwerp: __________ _

Hoi _____,
We zijn aan het

kijken naar de aanvullende gegevens voor de Gebbelsweg 9 (milieu gedeelte van de tweede fase).
goed en duidelijk uit.
Maar we hebben nog enkele vragen/opmerkingen over. Als je hier aub antwoord op kunt geven dan maakt het voor
ons de beoordeling een stuk makkelijker.
Hetziet er al

1:
In het
was.

energieplan

Nu kunnen

het realiseren
Kun

staat dat

we

van

er

in 2018

voorstellen dat dit

gasverbruik van 329.350
rendabeler wordt door het verwijderen van de oude (tijdelijke) loods en

een

stroomverbruik

van

3.316.546 kWh

en een

m3

door

de nieuwe loods.

je aub aangeven ofdit inderdaad het geval is of de

correcte

waardes vermeld in de aanvraag.

2:
De bijlage van het energiebesparingsplan ontbreken. Kun je deze aub indienen? Als dit dezelfde bijlage zijn die al bij
toezicht en handhaving zijn dan kun je dat ook aangeven dan koppelen wij die bijlagen in ons systeem.
3:

In de niet technische

beschrijving (7. Bodem) staat dat er vullijnen vanuit de bestaande hal naar de nieuwe hal gaan
kleinverpakkingen (emmers, dozen) gevuld. En er komen buffervoorraden te staan. Dit houdt
ons
er een uitbreiding in productiecapaciteit plaats gaat vinden. Maakt volgens mij niets uit maar dan
dat
in
volgens
hier worden

o.a.

dit wel correct tekstueel vermelden in de vergunning.
je aangeven wat de productiecapaciteit van het eindproduct (IPPC grens is 75 ton per dag) is en wat het
wordt. Dit staat nu niet duidelijk in de huidige en aangevraagde situatie en dan komt het er nu duidelijk in te staan.
moeten we

Kun

Met

vriendelijke groet,

___ ________

Adviseur Milieu
Gemeente Nederweert
Niet bereikbaar op woensdag.
T: 14 0495 of 0495-677111
E: ________________________

: http://nederweert.nl
A:

postbus 2728, 6030 AA Nederweert

wg

Nederweert
ND

samen

groots,

samen

doen!

Dit bericht (inclusief de

bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als dit bericht niet voor u bestemd is,
verwijderen en contact met ons op te nemen.

Denk

aan

het milieu voordat

u

dit

print!

verzoekt gemeente Nederweert

u

vriendelijk de e-mail te

