From:
Sent:
31 May 2016 11:58:24
To:
Cc:
Subject: RE: Steenbergseweg 112 - Dinteloord - gegevens aanleveren.

Geachte mevrouw

,

Dank voor de toegestuurde brief.

Hierbij stuur ik u namens de heer

de antwoorden op de gestelde vragen:

- Ja er is sprake van nitraathoudende meststoffen
- Er worden (tijdelijk) kunstmeststoffen opgeslagen voorafgaand aan de aanwending op de eigen percelen uit de kunstmestgroepen
(vlgs PGS7) groep 1.1 en 1.2.
- De kunstmeststoffen worden opgeslagen, zoals vermeld op het formulier en op de tekening in de schuur 5. Deze schuur is
afsluitbaar en wordt bij afwezigheid afgesloten
- Bij diefstal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de drijver van de inrichting zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie.
- Voor de vloeibare kunstmest vormt de vloer met de ventilatiekanalen zonodig een lekbak van voldoende capaciteit (80.000ltr).
- Wanneer er zowel zure als basische vloeibare kunstmeststoffen aanwezig zouden zijn dan worden deze boven verschillende
ventilatiekanalen geplaatst.

Zijn hiermee uw vragen voldoende beantwoord?

Met vriendelijke groet,

Van: Ferket-van Ooi, A. (gemeente Steenbergen) [mailto:A.Ferket-vanooi@gemeente-steenbergen.nl]
Verzonden: donderdag 12 mei 2016 16:02
Aan: Elly Brouwer
Onderwerp: Steenbergseweg 112 - Dinteloord - gegevens aanleveren.

Beste mevrouw,

Bijgaand een brief die morgen zal worden verzonden naar de inrichtinghouder met het verzoek tot het aanleveren van nadere
gegevens voor de inrichting aan de Steenbergseweg 112 te Dinteloord.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
medewerkster publiekszaken/vergunningen
Albertine Ferket-van Ooi,
tel.: 0167-54 34 26,
email: a.ferket-vanooi@gemeente-steenbergen.nl ,
website: www.gemeente-steenbergen.nl ,
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.
Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen (vanuit huis)
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