
5 

2 Algemene informatie 

Gegevens aanvrager 

Aanvrager  

Postadres  

Postcode  

Plaats  

Telefoonnummer 

2.1 Redenen uitvoering melding 

Xxxxxxxxxx is een onderneming die haar bedrijfsactiviteiten wil ontplooien op de 

bovengenoemde locatie. De aanvrager dient een melding Activiteitenbesluit in voor 

onbepaalde tijd. 

2.2 Eerder verleende vergunningen 

Er zijn geen eerdere vergunningen verleend of meldingen ingediend voor Xxxxxxxxxx B.V. De 

onderneming is nieuw op deze locatie. 

2.3 Omgevingsgebonden kenmerken 

 De bedrijfsvestiging is niet gelegen op een gezoneerd bedrijventerrein (maximaal ـ

categorie 2). 

 De bedrijfsvestiging is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied en niet ـ

gelegen in een gebied dat is aangewezen in de Habitatrichtlijn. 

 .De afstand tot de dichtbijgelegen woningen van derden is 1 meter ـ

 ,De bedrijfsvestiging heeft in de nabijheid geen andere percelen c.q. gebouwen in gebruik ـ

die tot de inrichting gerekend kunnen worden. 

 .Door het bevoegd gezag is geen geluidsbeleid opgesteld ـ

2.4 Inrichtingsgebonden gegevens 

Inrichting 

Aard inrichting Opslag 

SBI-code 

Naam v.d. inrichting Xxxxxxxxxx 

Vestigingsadres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

Contactpersoon 

E-mailadres
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KvK-nummer 

Kadastrale gegevens 

Vestigingsdatum 

2.5 Relevante wet- en regelgeving 

De volgende relevante wet- en regelgeving kan op de inrichting van toepassing zijn, of is juist 

niet van toepassing op Xxxxxxxxxx: 

2.5.1 Wet verontreiniging oppervlaktenwateren 

De koppeling, op grond van paragraaf 8.1.3.2 van de Wet milieubeheer, is niet van toepassing. 

2.5.2 Woningwet 

Er is geen sprake van een bouwplan waarop de coördinatieregeling, op grond van artikel 8 van 

de Woningwet, van toepassing is. Zie paragraaf 1.7 voor een toelichting op toekomstige 

ontwikkelingen. 

2.5.3 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 

Er is geen sprake van een inrichting waarop paragraaf 2 of 3 van het Besluit risico's zware 

ongevallen 1999 van toepassing is. 

2.5.4 Besluit omgevingsrecht 

Er vinden bij Xxxxxxxxxx geen activiteiten plaats die als vergunningplichtig worden 

beschouwd in Bijlage 1 van het besluit. 

2.5.5 Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) 

Er is geen sprake van een inrichting waarop paragraaf 2 van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen van toepassing is. 

2.5.6 Bestemmingsplan 

De inrichting is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Kern Terheijden’ (2015-04-23). Het perceel 

heeft de bestemming “Bedrijventerrein”. De activiteiten binnen de inrichting passen binnen het 

geldende bestemmingsplan vanwege de hoofdactiviteit opslag.  

2.5.7 Milieueffectrapportage 

Het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is niet van toepassing op deze inrichting. 

2.5.8 IPPC-richtlijn 

De inrichting valt niet onder de categorieën zoals genoemd in Bijlage I van de IPPC-richtlijn (EG 

richtlijn nr. 96/61 van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake 

geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). 
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2.5.9 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking 

getreden. De voorschriften uit het Gebruiksbesluit zijn direct van toepassing op de gebouwen. 

2.6 Toekomstige ontwikkelingen 

Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden voor Xxxxxxxxxx B.V. 

2.7 Verzending  

Deze melding is ingediend bij: 

Gemeente Xxxxxxx
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3 Beschrijving van de inrichting 

3.1 Algemeen 

Deze melding heeft betrekking op de bedrijfslocatie Xxxxweg 1xx te Xxxxxx. Xxxxxxxxxx B.V. is 

een onderneming voor opslag van materialen en onderdelen van machines vanuit de 

voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast is er sprake van kantooractiviteiten, zeer beperkt 

technisch onderhoud en zeer beperkte inpandige metaalbewerking. 

3.2 Inrichtingsgebonden kenmerken 

De inrichting bestaat uit een loods, met een opslagruimte en een kantoorruimte. Tevens is er 

buiten een verhard terrein waar materialen worden opgeslagen. In de volgende paragraaf worden 

de bedrijfsactiviteiten verder toegelicht. 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de plattegrondtekening die als bijlage is toegevoegd. 

3.3 Personeel 

Xxxxxxxxxx B.V. is een eenmanszaak, waarbij soms ZZP’ers worden ingehuurd. 

3.4 Bedrijfstijden 

Er is sprake van de volgende representatieve bedrijfstijden: 

- maandag t/m zaterdag van 7.00 uur t/m 19.00 uur.

Incidenteel kan het voorkomen dat op werkdagen korter of langer dan 7:00 en 19:00 uur wordt 

gewerkt. 
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4 Activiteiten en processen 

In onderstaand hoofdstuk staan de bedrijfsspecifieke gegevens die redelijkerwijs van belang 

kunnen zijn in verband met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu. Binnen de inrichting 

gebeurt er het volgende: 

 ;opslag van materialen en onderdelen van machines ـ

 ;opslag van metalen ـ

 ;opslag gasflessen argon en stikstof: in totaal gaat het om 4 flessen van in totaal 60kg ـ

 ;metaalbewerkingsmachines (o.a. kantbank en freesmachine) voor beperkt gebruik ـ

 ;opslag van grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten ـ

 ;technisch onderhoud ـ

 .energieproductie voor eigen gebruik ـ

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de plattegrondtekening die als bijlage is toegevoegd. 

4.1 Omschrijving primaire activiteiten en/of processen 

4.1.1 Opslag en distributie 

Er is bij Xxxxxxxxxx B.V. sprake van opslag en distributie van onderdelen van machines en 

materialen uit de voedingsmiddelenindustrie. De onderdelen en materialen worden middels 

bestelbusjes afgeleverd bij Xxxxxxxxxx en worden inpandig of uitpandig op het buitenterrein 

opgeslagen. Na verloop van tijd worden de onderdelen en materialen weer ingezet in de 

voedingsmiddelenbranche en getransporteerd vanaf de inrichting naar de klant. 

Intern transport vindt plaats middels een elektrische heftruck. De geluids- en stikstofemissies zijn 

hiermee nihil.  

4.2 Omschrijving secundaire activiteiten 

4.2.1 Metaalbewerking 

Er is bij Xxxxxxxxxx in zeer beperkte mate sprake van metaalbewerking. Het kan zijn dat de 

onderdelen van machines en materialen dienen te worden gerepareerd en hiervoor staan 

diverse metaalbewerkingsmachines bij Xxxxxxxxxx in de loods. Voorbeelden van deze 

metaalbewerkende apparatuur zijn een kantbank, freesmachine, lintzaag, een rvs-werkbank en 

een knipschaar. Alle installaties zijn benoemd op de plattegrondtekening, welke als bijlage is 

bijgevoegd bij de aanvraag.  

De milieu-impact van deze secundaire activiteit is nihil. Gemiddeld vindt er twee uur per week 

metaalbewerking plaats. Alle metaalbewerkende activiteiten vinden inpandig plaats, met gesloten 

ramen en deuren zodat er geen geluidsuitstraling naar de omgeving ontstaat. 

4.2.2 In werking hebben gasgestookte installatie 

Ten behoeve van de ruimteverwarming bij Xxxxxxxxxx is een kleine gasgestookte 

stookinstallatie aanwezig. Deze is <100 kW, waarmee de stookinstallatie niet gekeurd hoeft 

te 
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worden volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer en er hoeven geen emissiemetingen plaats te 

vinden. Tevens is er ten behoeve van de ruimteverwarming een heater aanwezig. 

In het verleden heeft de vorige eigenaar een palletkachel in werking gehad, die veel emissies 

naar de omgeving had. Deze palletkachel is uit de inrichting verwijderd. 

4.2.3 Opslag van gasflessen 

Ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten van Xxxxxxxxxx vindt er opslag 

van gasflessen (argon) plaats. Deze gasflessen worden opgeslagen conform PGS-15. Tevens is 

er een minimale hoeveelheid werkvoorraad stoffen aanwezig (max 20 liter in totaal) die in de 

inrichting worden gebruikt. De hoeveelheid is dusdanig klein, dat een bodemonderzoek niet 

nodig is. 

In het verleden heeft er opslag van dieselolie in een bovengrondse tank plaatsgevonden. Dit 

hoorde bij de bedrijfsactiviteiten van de vorige eigenaar. De tank is niet meer in de inrichting 

aanwezig en maakt geen onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten van Xxxxxxxxxx. 

4.2.4 Kantoor/ kantine/ toilet 

Bij Xxxxxxxxxx is tevens sprake van kantoorwerkzaamheden en van een kleine kantine. Hier 

wordt geen voedsel bereid. Daarnaast is er een toilet aanwezig. Het huishoudelijk en sanitair 

afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. 

4.2.5 Kenmerkende milieurelevante gegevens van de activiteiten 

Tabel: Relevante kenmerkende gegevens 

Nr Omschrijving 

activiteiten en/of 

processtap 

Installaties en 

technieken 

Grond-/hulpstoffen Effectgebied milieubelasting 
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1 Opslag en 

transport 

Takels, heftrucks, 

zijlader, 

draagarmstelling 

Machine benodigdheden, 

energie - - X - - - - 

- 

2 Metaalbewerking Freesmachine, 

kantbank, knipschaar, 

opspantafel, 

kolomboor, rvs-

werkbank 

Metalen T-profielen, 

spantdelen, lasdraad, 

argon, CO2 X X - - X - - 

- 

4 Kantoor-

werkzaamheden 

Kantoorbenodigdhed-

en, CV, heater 

Gas, elektriciteit 
X - - - - - X 

- 

5 Toilet, kantine Kraan Water - - - - - - - X 

In bovenstaande tabel worden per processtap de relevante activiteiten c.q. toe te passen 

technieken of installaties weergegeven. In de kolom Grond-/hulpstoffen worden de relevante 

grondstoffen, alsmede de tussen-, neven- en eindproducten weergegeven. 




