Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie

2013.01

Datum ontvangst

BEM1401991
gemeente Steenbergen

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

1213825

Aanvraagnaam

21729 Theunisse BV, Aerosol blusinstallatie

Uw referentiecode

-

Ingediend op

07-04-2014

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

nader in te vullen

Opmerking

Het uitgangspuntendocument van de blusinstallatie en
de programma's van eisen van de blusinstallatie en
brandmeldinstallatie zijn reeds in bezit van de gemeente
Steenbergen.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Alle relevante stukken zijn bijgevoegd of reeds in bezit van
de gemeente Steenbergen.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 7 april 2014

Naam:

Gemeente Steenbergen

Bezoekadres:

Buiten de Veste 1

Postadres:

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

Telefoonnummer:

0167-543428

Faxnummer:

0167-543499

E-mailadres algemeen:

info@gemeente-steenbergen.nl

Website:

www.gemeente-steenbergen.nl

Contactpersoon:

B. van Strien

Aanvraagnummer: 1213825
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Overzicht bijgevoegde modulebladen
Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Verandering
Bijlagen

Datum aanvraag: 7 april 2014

Aanvraagnummer: 1213825

Pagina 2 van 2

Locatie

Formulierversie
2013.01
1

Adres
Postcode

4651SW

Huisnummer

11

Huisletter
Huisnummertoevoeging

Datum aanvraag: 7 april 2014

Straatnaam

Gibsonstraat

Plaatsnaam

STEENBERGEN NB

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

r
0

Aanvraagnummer: 1213825

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01

Verandering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting
Wat is de naam van de inrichting?

Theunisse B.V.

Wat is de aard van de inrichting?

Groothandel in gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen voor de professionele gebruiker.

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

O Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Handel in gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen voor
de professionele gebruiker.

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Er vindt geen productie plaats.

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
vermogen van de bij de inrichting
behorende installaties.

Zie bijlage "Beschrijving wijzigingen"

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

r
0

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

0

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?
Waarom worden geen extra
maatregelen genomen om de
milieubelasting te voorkomen of
te beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

0 Onbepaalde tijd

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

0

Nee

nvt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad
'Tabellen'.
2 Gegevens verandering
Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking
van de inrichting.
Wat is de aard van de
verandering?
Is de verandering van invloed op
gegevens en documenten van
eerder verleende vergunningen?
Datum aanvraag: 7 april 2014

Aanvraagnummer: 1213825

Toepassing van een automatisch blussysteem (Aerosol).
Ja

O

Nee
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Op welke gegevens en
documenten is de verandering van
invloed?

Vigerende vergunning

3 Bestemming
Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

0
n

Ja
Nee

4 MER-(beoordelings)plicht
Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.
Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

0
0

Ja

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

0
0

Ja

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

0
0

Ja

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

0
0

Ja

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

0
0

Ja

Valt uw inrichting onder het Besluit
risico's zware ongevallen 1999
(Brzo '99)?

0
0

Ja

Welke van de volgende
omschrijvingen van categoriale
inrichting als bedoeld in artikel 4 lid
5 van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen is van toepassing?

0

LPG-tankstation als bedoeld in het Besluit LPGtankstations milieubeheer
Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een
hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid
5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een
hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale
anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als
bedoeld in PGS 7
Geen van bovenstaande

Nee

Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Nee

Nee

6 Externe veiligheid

0
0
0
0

Datum aanvraag: 7 april 2014

Nee

Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

0
0

Ja

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

0
0

Ja

Aanvraagnummer: 1213825

Nee

Nee
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Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

0 Ja
O Nee

7 Gevaarlijke stoffen in verpakking
Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of
onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen
die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook
gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen,
mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op
basis van hun gevaarseigenschappen.
Zijn alle opslagplaatsen
gerealiseerd volgens de PGS15richtlijn?
Welke soorten opslagplaatsen zijn
er binnen de inrichting aanwezig?

Ja

H

Nee
Opslagkast

\J

Inpandige opslag minder dan 10 ton

r
~ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
Opslagplaats meer dan 10 ton
P Tijdelijke opslag
Opslag lege, gereinigde verpakkingen
0 Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
Opslag organische peroxiden
Wordt er op een verdieping meer
dan 500 kg of 500 l gevaarlijke
stoffen per brandcompartiment
opgeslagen?

0
0

Ja
Nee

Is een vatenvulinrichting
aanwezig?

o

0

Ja
Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

0
0

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad
'Tabellen'.

Datum aanvraag: 7 april 2014

Aanvraagnummer: 1213825
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Soort

Revisievergunning

Veranderingsvergunning

Wettelijke basis

Wet milieubeheer

Wabo

24-04-2012

01-09-2009

Datum

BM1200831

0804612

Kenmerk

Gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen

Bevoegde gezag

Formulierversie
2013.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 7 april 2014

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 1 Beschrijving.wijzig7ngLpdf

Bijlage 1 BeschrijvingLwi^zigTng.pdf

Anders

07-04-2014

In
behandeling

Bijlage 2 PlattegrondLpdf

Bijlage 2
Plattegrond.pdf

Situatietekening milieu
Plattegrond Milieu

07-04-2014

In
behandeling

Aanvraagnummer: 1213825
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