
 

 

 

 

 

Notitie 
 
 
Contactpersoon Marijke Ernest 

Datum 18 juni 2021 
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Melding Activiteitenbesluit 
 
 
1.1 Inleiding 
Smederij Verbruggen heeft zich in de afgelopen 150 jaar gespecialiseerd in het vervaardigen van 
staalconstructies in de ruimste zin van het woord en beschikt over de mogelijkheid om diverse 
lastechnieken uit te voeren voor staal, aluminium en RVS. Na het vervaardigen kan het product 
worden behandeld. Dit gebeurt niet op de locatie in Mierlo. Door heel Nederland zijn montage 
teams beschikbaar om de vervaardigde producten te monteren.   
 
1.1.1 Gegevens aanvrager en drijver van de inrichting 
 

Contactgegevens   
Naam Smederij Verbruggen 

KvK-nummer 17068667 

Adres Ambachtweg 49 - 57 

Postcode 5731 AE 

Plaats Mierlo 

Contactpersoon J. Verbruggen 

Telefoonnummer 049 266 51 65 

 
1.2 Voorgenomen activiteit 
Smederij Verbruggen is voornemens om het bestaande bedrijfspand uit te breiden ten behoeve 
van de verbetering van de indeling en routering op het terrein. Voor de bestaande situatie is in 
2017 een melding AIM gedaan.  
Voorliggende notitie heeft betrekking tot de nieuwe melding AIM. Deze betreft enkel de uitbreiding 
van de gebouwen. Het voornaamste doel van de uitbreiding is om meer ruimte te creëren. Reeds 
is een aanvraag Omgevingsvergunning onderdeel bouw ingediend (OLO nummer: 5838545). 
Naar aanleiding hiervan is vanuit het bevoegd gezag verzocht om de wijzigingen te melden via het 
AIM (zaaknummer 20210072). De melding AIM dient te worden toegevoegd aan de aanvraag 
Omgevingsvergunning onderdeel bouw.  
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Met de uitbreiding worden de panden aan Ambachtweg 49 - 57 uiteindelijk aan elkaar vast 
gebouwd. De wijziging zelf heeft geen invloed op de productiecapaciteit en er worden geen 
nieuwe activiteiten gestart. De lasactiviteiten blijven in het bestaande gebouw plaatsvinden. 
Enkele andere activiteiten worden verplaatst naar de uitbreiding (zie hieronder).  
 
Fase 1 
De hal die in fase 1 wordt gebouwd, gaat worden gebruikt voor het boren, zagen en gebruik van 
een plasma snijder ten behoeve van alle kleine onderdelen voor de staalbouw. Er komt geen 
lasapparaat in het gebouw te staan. In de hal is geen sprake van opslag van gevaarlijke stoffen. 
De plasma snijder is elektrisch aangedreven.  
 
Fase 2 
De hal die in fase 2 wordt gebouwd, gaat worden gebruikt voor voorraad en grote 
zaagwerkzaamheden. De activiteiten zijn inpandig, waardoor geluidhinder vanwege het zagen niet 
wordt verwacht. Vrijkomend slijpsel wordt opgevangen en samen met de overige metaalresten 
afgevoerd. 
 
Fase 3 
In fase 3 wordt een overkapping geplaatst. Onder de overkapping vinden geen activiteiten plaats 
en is enkel voor droog transport van de ene hal naar de andere. De vervoersbewegingen blijven 
gelijk aan de huidige situatie. In de huidige situatie vindt opslag plaats op het buitenterrein en dit 
zal nu inpandig gaan plaatsvinden. Hierdoor verandert het transport niet maar zal dit meer 
inpandig of overkapt plaatsvinden. 
 
 
1.3 Overzicht bijlagen melding 
Bijlage 1: Notitie (voorliggend document) 
Bijlage 2: Inrichtingstekening bestaand 
Bijlage 3: Inrichtingstekening nieuwe situatie 
Bijlage 4: Machtigingsformulier 
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