Uw kenmerk: Dierenpension Knoops

14-10-2020

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer Robert Knoops, melding van het veranderen van mijn activiteiten. Het voor de melding
gebruikte e-mailadres is info@dierenpensionknoops.com.
Activiteiten
Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende activiteiten:
•

Het houden van landbouwhuisdieren bij een type B bedrijf

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
•
•
•

Algemene milieuregels voor lozen
Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten
Algemene milieuregels voor energiebesparing

Gegevens melder
Naam melder: de heer Robert Knoops
Adres:

Heiderschoor 9
5731RG MIERLO

Telefoon:

0611117515

E-mail:

info@dierenpensionknoops.com

Gegevens locatie activiteiten
Naam:

activiteiten bij een particulier

Adres:

Heiderschoor 9
5731RG MIERLO

Toelichting
locatie:

vergunning voor 350 honden/pension aantallen variabel voornamelijk met de vakantie tijden Geen
toename van het aantal overige dieren Contact gegevens controle omgevingsrecht
R.Hoeben@odzob.nl Z.156372/D.653255

KvK
Inschrijving:

Niet ingeschreven (particulier)

Type
inrichting:

type B

Reden
melding:

veranderen activiteiten

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de locatie van de activiteiten.
Beschrijving activiteiten
Datum veranderen activiteiten:

14-10-2020

Beschrijving activiteiten:

Wijziging inrichting Toename niet

Bijlage met beschrijving toevoegen: Ja

Gegevens dieren

AIM-sessie: Abreoiuj6d0

Pagina 1 van 2

Uw kenmerk: Dierenpension Knoops

14-10-2020

Omschrijving
dierenverblijf

Diersoort Diercategorie volgens
RAV

Aantal Huisvestingssysteem Toelichting

wei

Paarden

38

K1

weiland

Beschrijving ventilatiesystemen
Omschrijving dierenverblijf Omschrijving ventilatiesysteem
wei

natuurlijk

Extra informatie bij de melding
De geiten komen te vervallen.
Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling locatie activiteiten Tekening bij vergunning WM Dierenpension VOF Knoops 20070207.pdf
Bijlagen nasturen
De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding:
•
•

Situatieschets van uw activiteiten en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)
Toelichting op de aard en omvang van de gewijzigde activiteiten/processen

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw melding compleet te maken en
hoe u deze kunt nasturen.
Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Geldrop-Mierlo
Afdeling Milieu
Postbus 10101
5660 GA Geldrop
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie Abreoiuj6d0. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 14-10-2020 om 15:12 uur.
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