Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2017.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

3059043

Aanvraagnaam

3421OM101 Kumac Lupinenweg 8a Deurne

Uw referentiecode

3421OM101 Kumac Lupinenweg 8a Deurne

Ingediend op

28-06-2017

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Wijziging van de mestverwerkingsinstallatie ten behoeve
van de hygienisatie van de dikke fractie. Capaciteit van de
installatie blijft ongewijzigd.

Opmerking

Op 27-06-2017 is het mer-beoordelingsbesluit genomen
door de provincie Noord-Brabant.
Ik wil u verzoeken vertrouwelijk om te gaan mbt de
gegevens van het hygiënisatieproces.

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: 28 juni 2017

Naam:

Provincie Noord-Brabant

Bezoekadres:

Brabantlaan 1
's-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer:

073-6812990

E-mailadres:

lvo@brabant.nl

Website:

www.brabant.nl

Aanvraagnummer: 3059043
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
• Verandering
Bijlagen

Datum aanvraag: 28 juni 2017

Aanvraagnummer: 3059043
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Locatie

Formulierversie
2017.01
1

Adres

Postcode

5753SC

Huisnummer

8

Huisletter

a

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Lupinenweg

Plaatsnaam

Deurne

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

Datum aanvraag: 28 juni 2017

Aanvraagnummer: 3059043

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.01

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Kuunders Vastgoed Deurne B.V.

Wat is de aard van de inrichting?

Mestverwerkingsinstallatie

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Zie bijlage 2 en 3.

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

Zie bijlage 2 en 3.

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

Zie bijlage 1, 2 en 3.

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.

Zie bijlage 1, 2 en 3.

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?
Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen?

Datum aanvraag: 28 juni 2017
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Zie bijlage 1, 2 en 3.
Ja
Nee
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Op welke gegevens en
documenten is de verandering van
invloed?

Considerans en voorschriften.

3 Bestemming

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

Ja
Nee

4 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

Zie bijlage

5 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

Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

D 18.1

Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

219

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?
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Ja
Nee
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Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

7 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 200.000 kWh elektriciteit
of meer dan 75.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

700000

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

160000

Doet uw inrichting mee aan de
CO2- emissiehandel?

Ja
Nee

Geef aan of en aan welke
meerjarenafspraak uw inrichting
deelneemt.

Meerjarenafspraak (MJA3)
Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
Geen van beide

8 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor
beperking van verkeer- en
vervoerbewegingen opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

2

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw inrichting?

2

Welke vormen van verkeer
en vervoer zijn voor uw
bedrijfsactiviteiten relevant?

Verkeer en vervoer over de weg
Verkeer en vervoer over spoor
Verkeer en vervoer over water
Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar
door de verladers en uitbesteed
vervoer gemaakt?

0

Hoeveel kilometers worden per jaar
door eigen vervoerders gemaakt?

300000

Hebt u maatregelen getroffen om
het aantal vervoersbewegingen te
beperken?
Beschrijf de maatregelen die
u hebt getroffen om het aantal
vervoersbewegingen te beperken.

Ja
Nee
Mestverwerking

Heeft u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw inrichting?
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in
de open lucht binnen uw inrichting?
Hebt u maatregelen getroffen om
visuele hinder als gevolg van de
parkeerplaatsen te voorkomen?
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Ja
Nee
36
Ja
Nee
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Beschrijf de maatregelen die u hebt
getroffen om visuele hinder als
gevolg van de parkeerplaatsen te
voorkomen.
Maakt een parkeergarage deel uit
van uw inrichting?

Landschappelijke inpassing

Ja
Nee

9 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw
inrichting?

Vaste reservoirs
Mobiele reservoirs
Flessen
Spuitbussen en/of gaspatronen
Anders

Wordt er voor het transport van
gassen, met uitzondering van
aardgas, gebruik gemaakt van
ondergrondse leidingen?

Ja
Nee

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

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het
moduleblad 'Tabellen'.
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Soort

Oprichtingsvergunning

Wettelijke basis

Wet milieubeheer

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

Verandering

Tabellen

22-10-2010

Datum
1732881

Kenmerk

Provincie Brabant

Bevoegd gezag

Formulierversie
2017.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 28 juni 2017

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

A00_Voorblad Geling
27-06-2017

A00_Voorblad Geling
27-06-2017.pdf

Anders

2017-06-28

In
behandeling

A01_Inhoudsopgave
27-06-2017

A01_Inhoudsopgave
27-06-2017.pdf

Anders

2017-06-28

In
behandeling

B00_bijlagenbladen
Geling 27-06-2017

B00_bijlagenbladen Geling
27-06-2017.pdf

Anders

2017-06-28

In
behandeling

B02_MVO V3 27 juni
2017

B02_MVO V3 27 juni
2017.pdf

Gegevens niet-technische 2017-06-28
samenvatting

In
behandeling

B03_MVO activiteiten V2
27-06-2017

B03_MVO activiteiten
V2 27 juni 2017.pdf

Gegevens gassen

2017-06-28

In
behandeling

B04 GELI16A3 juni 2017

B04 GELI16A3 juni
2017.pdf

Anders

2017-06-28

In
behandeling

B05 rapport luchtkwaliteit
3421lu10116M

B05 rapport
luchtkwaliteit
3421lu10116M v1.pdf

Gegevens gassen
Anders

2017-06-28

In
behandeling

B06 AERIUS_berekening
projecteffect

B06 AERIUS_bijlage_20170616153558_RhG8mGxipbUL.pdf

Gegevens gassen
Anders

2017-06-28

In
behandeling

B06 Mail van Wardenaar
ivm NOx emissie

B06 Mail van
Wardenaar ivm
NOx emissie
propaan gestookte
infraroodstralers.pdf

Gegevens stookinstallatie

2017-06-28

In
behandeling

B06 Rapport
reductieonderz
vertrouwelijk

B06 Rapport
reductieonderz
vertrouwelijk.pdf

Gegevens stookinstallatie

2017-06-28

In
behandeling

B07 mer-beoordelingsbeslui dd 27-06-2017

B07 mer-beoordelingsbesluit dd
27-06-2017.pdf

Gegevens MER(beoordelings)plicht

2017-06-28

In
behandeling

B08 Machtigingsformulier
ondertekend

B08 Machtigingsformulier
ondertekend.pdf

Anders

2017-06-28

In
behandeling
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