06-12-2018

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer
(namens de heer
, melding van het veranderen van het
bedrijf Veehouderij De waal. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is info@korevaardenbreejen.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:

Buitendams 25 b
3371BA HARDINXVELD-GIESSENDAM

Telefoon:

0184630112

Fax:
E-mail:

info@korevaardenbreejen.nl

Gegevens drijver
Naam drijver:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

Veehouderij De waal

Adres bedrijf:

Koningin Wilhelminalaan 137
3372AC HARDINXVELD-GIESSENDAM

Toelichting locatie:
KvK Inschrijving:

Onderneming: 70280517
Vestiging: 000006813445
Toelichting:

Type inrichting:

onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf
Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van het bedrijf.
Beschrijving activiteiten
Datum veranderen bedrijf:

06-12-2018

Beschrijving activiteiten:

er zal een nieuwe veestal gebouwd worden, vee vanuit bestaande stallen zal hier
Behoort bij besluit van
geplaatst worden

Burgemeester en wethouders van
Hardinxveld-Giessendam van
17-6-2019

AIM-sessie: A5ztstmxzwn
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Medewerker team
Omgevingszaken

Dit document is digitaal ondertekend, hierom
staat er geen fysieke handtekening

06-12-2018

Bijlage met beschrijving
toevoegen:

Nee

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.
Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling bedrijf 2824-2.pdf
Situatieschets 2824-00.pdf
Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.
•
•

Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
p/a Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A5ztstmxzwn. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 06-12-2018 om 17:17 uur.

AIM-sessie: A5ztstmxzwn
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