Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer B.L. Spreeuwenberg (namens de heer A. Koppens), melding van
het veranderen van het bedrijf Maatschap Koppens & Martens. Het voor de melding gebruikte email adres is bspreeuwenberg@roba-advies.nl.
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Er is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig voor de volgende activiteit(en):
OBM voor het aspect MeR-beoordeling
▪

het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het houden van 14000 stuks
pluimvee

OBM voor het aspect luchtkwaliteit
▪

het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van
landbouwhuisdieren of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren in een of meer
diercategorieën voor zover sprake is van het houden van 14000 stuks pluimvee

Activiteiten

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

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Telen van gewassen in de open lucht
Het houden van landbouwhuisdieren bij een type B bedrijf
Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
▪
▪
▪
▪

Algemene milieuregels voor lozen
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: Roba Advies B.V.
Naam melder:

de heer B.L. Spreeuwenberg

Adres:

Heuvelstraat 12
5751HN DEURNE

Telefoon:

0624718536

E-mail:

bspreeuwenberg@roba-advies.nl

Gegevens drijver

Naam drijver: de heer A. Koppens
Telefoon:

0493320551

E-mail:

koppenskippen@hotmail.com

Gegevens locatie activiteiten

Naam:

Maatschap Koppens & Martens

Adres:

Wittedijk 9 a
5754PP DEURNE

Toelichting locatie:
KvK Inschrijving:

Onderneming: 17279825
Vestiging: 000005857686
Toelichting:

Type inrichting:

type B met omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Reden melding:

veranderen activiteiten

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar:
Riet 12
5754 PG DEURNE
Beschrijving activiteiten

Datum
veranderen
activiteiten:

20-08-2019

Beschrijving
activiteiten:

In stal 1 wordt het aantal dieren gewijzigd van 27.000 naar 14.000 legkippen. Het
huisvestingssysteem wordt aangepast van BWL 2004.09.V1 naar BWL 2004.11.
Daarnaast blijft het systeem in stal 2 (E6.8) ongewijzigd. Het aantal dieren wordt
echter terug gebracht naar 15.120 stuks legkippen.

Bijlage met
beschrijving
toevoegen:

Nee

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 locatie (verandering):
• de grenzen van het terrein van het bedrijf
• de ligging en de indeling van de gebouwen
• de functie van de te onderscheiden ruimten
• de ligging van de riolering van het bedrijf
• de plaats van de lozingspunten
Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal
1:10.000 en een noordpijl)
Inputgegevens luchtkwaliteitsmodel ISL3a
Gegevens dierenverblijven, huisvestingssystemen en aantallen dieren per diercategorie
Beschrijving ventilatiesysteem per dierenverblijf
Inputgegevens verspreidingsmodel V-stacks vergunning
Plattegrondtekening huisvestingssystemen
Doorsnedetekening huisvestingssystemen

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Deurne
Afdeling Milieu
Postbus 3
5750 AA Deurne
Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A7tvh82sxh9. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of
mondeling contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 10-07-2019 om 09:42 uur.
Correct?

Is deze melding correct?
Ja
Nee

