12042016

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer
de melding gebruikte email adres is

, melding van het veranderen van het bedrijf Mineralen Kollee. Het voor
mineralenkollee.nl.

Vragenboom niet doorlopen
U heeft er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.
Gegevens melder
Naam melder: de heer
Adres:

Waubacherweg 7 a
6442PW BRUNSSUM

Telefoon:
Fax:
Email:

@mineralenkollee.nl

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

Mineralen Kollee

Adres bedrijf:

Waubacherweg 7 a
6442PW BRUNSSUM

Toelichting locatie:
KvK nummer:

14043685

Type inrichting:

onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf
Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar:
Engelenkampstraat 71
6131 JE SITTARD
Beschrijving activiteiten
Datum veranderen
bedrijf:

12042016

Beschrijving
activiteiten:

Het innemen van inerte anode resten onder Euralcode 10.03.02 welke een verlengstuk is
van de huidige aktiviteiten als 16.11.06 anodeoven puin. De euralcode 10.03.02 heeft geen
ster of c als toevoeging.

Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Nee

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.

AIMsessie: Asu4y2zf737
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Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. De waterbeheerder hoeft alleen de
bijlagen met een * te ontvangen.
•

Indeling bedrijf (verandering): *
•
•
•
•
•

•
•
•

de grenzen van het terrein van uw bedrijf;
de ligging en de indeling van de gebouwen;
de functie van de te onderscheiden ruimten;
de ligging van de bedrijfsriolering;
de plaats van de lozingspunten.

Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl) *
Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Provincie Limburg
Afdeling Vergunningen
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Waterschap Roer en Overmaas
Postbus 185
6130 AD Sittard
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIMsessie Asu4y2zf737. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 12042016 om 16:59 uur.
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