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Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit).

Geachte heer
Bijgaand treft u een kennisgeving aan van uw op 20 oktober 2011 gedateerde melding ingevolge het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in verband met het inrichten van een tijdelijke
depotlocatie voor de dijkversterkingwerkzaamheden
in de Stavenissepolder te Stavenisse.
Uw inrichting valt onder type B van bovengenoemd besluit.
Voor type B bedrijven geldt dat alle hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit en de daaruit
voortvloeiende voorschriften met het doel de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te
beperken op het bedrijf van toepassing zijn.
Ook moeten zij de oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf bij de gemeente melden. Voor
deze categorie geldt geen vergunningplicht (meer).
U heeft de voorschriften

tijdens het digitaal melden gedownload, en deze zijn derhalve in uw bezit.

De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 van het Inrichtingen en
Vergunningen besluit Milieubeheer gepubliceerd in de Eendrachtbode d.d. 1 december 2011.
Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze brief vragen of opmerkingen heeft kunt u contact
opnemen met de behandelend ambtenaar,
telefonisch te bereiken onder
teiefoonnummer

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
de clustercoördinator vergunningen van de
a elin Vergunningen en Handhaving
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WET MILIEUBEHEER;
OPENBARE BEKENDMAKING KENNISGEVING
(ex artikel 8.41 Wet milieubeheer)
Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het
. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van:
•
•

Projectbureau Zeeweringen, Stavenissepolder
. Rasenberg Milieutechniek B.v., Paasdijkstraat

te Stavenisse;
23 te Poortvliet.

Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 2 december 2011 gedurende vier weken ter
inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 16.30 uur
(indien tussen 12.30 en 16.30 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te
worden gemaakt, telefoonnr. 0166-668277): .
Voor inlichtingen over het bovenstaande kunt u tijdens kantooruren bellen naar de afdeling
Vergunningen en Handhaving via, telefoonnr. 0166~668277 .

. Tholen,

1 december 2011

Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
de clustercoördinator vergunningen van de
afdeli
rgunningen en Handhaving.

