Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

15-07-2015

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer A.J.P. Horsten (namens de heer A. van den Hoek), melding van het veranderen van het
bedrijf Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is
danny.horsten@arteliagroup.com.

Vragenboom niet doorlopen
U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder
Naam melder: de heer A.J.P. Horsten
Adres:

Lentedans 50 B
2907 AX CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Telefoon:

0105192900

Fax:

0105192901

E-mail:

danny.horsten@arteliagroup.com

Gegevens drijver
Naam drijver: de heer A. van den Hoek
Telefoon:

09002022710

Fax:
E-mail:

ad.vandenhoek@shell.com

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV

Adres bedrijf:

Woudenbergseweg 7 a
3953 ME MAARSBERGEN

Toelichting locatie:

Het betreft een onbemande Shell Express tankstation met 2 stuks dubbelzijdige pompen met
een luifel

KvK nummer:

24112907

Type inrichting:

onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten

Correspondentienummer: Aqirqd60hf1
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Datum veranderen bedrijf:

14-09-2015

Beschrijving activiteiten:

Het tankstation wordt uitgebreid met 2 stuks enkelzijdige pompen inclusief
het uitbreiden van de luifel. Qua activiteit en proces veranderd er niets. Door
toen doen van de uitbreiding kunnen de verkeersstromen en doorstroming op
het station beter en makkelijker verwerkt worden. Dit in verband met de
veiligheid.

Bijlage met beschrijving toevoegen: Nee

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Situatietekening bestaand 24712 DWG 150715 Maarsbergen 3616 1d situatie bestaand.pdf
Situatietekening nieuw

24712 DWG 150715 Maarsbergen 3616 1e situatie nieuw.pdf

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.
«

Indeling bedrijf (verandering):
«
«
«
«
«

«
«
«

de
de
de
de
de

grenzen van het terrein van uw bedrijf;
ligging en de indeling van de gebouwen;
functie van de te onderscheiden ruimten;
ligging van de bedrijfsriolering;
plaats van de lozingspunten.

Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)
Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Omgevingsdienst regio Utrecht
Postbus 461
3700 AL Zeist

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer
gebruiken?
Correspondentienummer: Aqirqd60hf1
Datum en tijdstip melding: 15-07-2015 12:42

Correspondentienummer: Aqirqd60hf1
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