Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

19-04-2011

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, T.M.M. Prinssen als gemachtigde van de drijver (E. Kemink), melding van de oprichting van de
inrichting CNG Net. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is p.prinssen@ballast-nedam.com.

Activiteiten
De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd:
•
•
•

Afleveren van vloeibare brandstof, mengsmering of aardgas ten behoeve van openbare verkoop voor
motorvoertuigen voor het wegverkeer
Opslaan van gassen in bovengrondse opslagtanks
Bodembedreigende activiteiten algemeen

Gegevens inrichting
Naam inrichting:

CNG Net

Adres inrichting:

Cruquiusweg 1
2102 LS HEEMSTEDE

Extra adressen:
KvK nummer:

30228831

Type bedrijf:

type B

Reden van melding: oprichting

Gegevens drijver inrichting
Naam drijver: E. Kemink
Telefoon:
Fax:
E-mail:

p.prinssen@ballast-nedam.com

Gegevens gemachtigde
Naam gemachtigde: T.M.M. Prinssen
Adres:

Nijverheidstraat 12
4143 HM LEERDAM

Telefoon:
Fax:
E-mail:

p.prinssen@ballast-nedam.com

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de gemachtigde.

Correspondentienummer: dco27apg3c
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Gegevens oprichting inrichting
Datum oprichting:

8-8-2011

Omschrijving:

Realisati-e van een aardgasvu-lstation voor motorvoer-tuigen.- Deze bestaat uit een Installat
ie behuizing + aardgasco-mpressor en buffer van 2240 liter waterinho-ud. Tevens het
plaatsen van een aardgas afleverzu-il. Dit vulstatio-n zal worden gerealise-erd conform de
richtlijnen die hieraan vanuit de PGS 25 worden gesteld.

Bijlage meezenden: Nee

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

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden heeft u geüpload en gaan op het moment dat u deze melding officieel indient naar het
bevoegd gezag.
Indeling inrichting (oprichting) OV-100-510014-A12.pdf
Situatieschets

OV-100-510014-A12.pdf

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

Rapport bodemkwaliteit

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Heemstede
p/a Milieudienst IJmond
Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de
milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de
downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer
gebruiken?
Correspondentienummer: dco27apg3c
Datum en tijdstip melding: 19-4-2011 12:20:48

Correspondentienummer: dco27apg3c
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