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Melding ingevolge het Activiteitenbesluit

Geachte heer, mevrouw,
Op 30 september 2016, ingeschreven onder nummer MM 2016039, is ingekomen de melding op
grond van het Activiteitenbesluit voor het veranderen (plaatsen van een propaantank) van de
inrichting gelegen Zwarteboordweg 4 te Ospel. Op 31 oktober 2016 en 9 november 2016 zijn
aanvullende gegevens ingekomen.
Beoordeling
Uw melding is getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in het Besluit. Daarbij is
geconstateerd dat de melding voldoet aan alle gestelde eisen. Dit betekent dat u voldaan heeft
aan de meldingsplicht.
De melding wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Bijgevoegd vindt u een kopie van
de melding.
Aandachtspunten
Wij wijzen u erop dat u de voorschriften zoals verbonden aan het Besluit te allen tijde dient na te
leven. Welke deze voorschriften zijn kunt u raadplegen via www.overheid.nl onder de naam van
het Besluit waaronder uw activiteit valt.
Dialoog Buitengebied in Balans
Buitengebied in Balans, zo heet het programma van de gemeente Nederweert dat alle regels,
belanghebbenden, activiteiten en belangen in het buitengebied samenbrengt.
Een gezonde leefomgeving heeft er baat bij dat nieuwe bedrijfsontwikkelingen in balans zijn
met de leefbaarheid van het buitengebied, maar ook omgekeerd. Luisteren naar elkaar en
samen optrekken is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame samenleving. Wij
vertrouwen erop dat u deze mening deelt en wij rekenen er daarom op dat u het initiatief neemt
om uw plannen in uw buurt te bespreken en waar nodig in goed overleg met elkaar tot
gezamenlijke oplossingen komt (zie bijlage).

Nadere informatie
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de heer
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

op

Wij verzoeken u om bovengenoemd registratienummer te vermelden wanneer u zich met vragen
over deze brief tot ons richt. Dat vergemakkelijkt en versnelt de beantwoording van die vragen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nederweert,
Namens dezen,
Afdeling Dienstverlening,

