Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer B.L. Spreeuwenberg (namens de heer M. Bennenbroek),
melding van het starten van het bedrijf Petfood Factory BV. Het voor de melding
gebruikte e-mail adres is b.spreeuwenberg@robagroep.nl.
Activiteiten

Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende
activiteiten:
 In werking hebben van een stookinstallatie
 Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond
 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken
Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
 Algemene milieuregels voor lozen
 Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type C inrichtingen
 Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen voor type C
inrichtingen
 Algemene milieuregels voor geuremissies voor type C inrichtingen
Gegevens melder

Naam melder: de heer B.L. Spreeuwenberg
Adres:

Florijn 4
5751PC DEURNE

Telefoon:

06-24718536

Fax:
E-mail:

b.spreeuwenberg@robagroep.nl

Gegevens drijver

Naam drijver: de heer M. Bennenbroek
Telefoon:

0654294869

Fax:
E-mail:

marc@petfoodfactory.nl

Gegevens bedrijf

Naam bedrijf:

Petfood Factory BV

Adres bedrijf:

Amperestraat 2 b
5753ST DEURNE

Toelichting locatie:
KvK Inschrijving:

Onderneming: 62602403
Vestiging: 000031595138
Toelichting:

Type inrichting:

type C

Reden van melding: Starten van het bedrijf

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van het bedrijf.
Beschrijving activiteiten

Datum start bedrijf:

19-07-2018

Beschrijving activiteiten:

Zie bijlage

Bijlage met beschrijving toevoegen: Ja
Extra informatie bij de melding

U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.
Bijlagen op papier

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.
 Indeling bedrijf:
 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)
 Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen
 Beschrijving invulling voorkomen geurhinder
Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Deurne
Afdeling Milieu
Postbus 3
5750 AA Deurne
Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A4lirez8zh0. Wilt u alstublieft, als u
schriftelijk of mondeling contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 25-07-2018 om 13:56 uur

