18122017

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer Tonny van der Cozijne (namens de heer H.W. Abbing), melding van het veranderen van
het bedrijf UGS Zuidwending. Het voor de melding gebruikte email adres is wabooost@gasunie.nl.
Vragenboom niet doorlopen
U heeft 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 Tonny van der Cozijne
Adres:

Concourslaan 17
9727KC GRONINGEN

Telefoon:

0643099082

Fax:
Email:

wabooost@gasunie.nl

Gegevens drijver
Naam drijver: de heer H.W. Abbing
Telefoon:
Fax:
Email:
Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

UGS Zuidwending

Adres bedrijf:

Zoutweg 3
9644TW VEENDAM

Toelichting locatie:

Er worden zonnepanelen geplaatst ten behoeve van de inrichting Zuidwending
(Energystock)

KvK Inschrijving:

Onderneming: 02029700
Vestiging: 000019368542
Toelichting:

Type inrichting:

onbekend

Reden van melding: Veranderen van het bedrijf
Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.
Beschrijving activiteiten
Datum veranderen bedrijf:

01082018

Beschrijving activiteiten:

Er worden zonnepanelen geplaatst ten behoeve van het Waterstofproject HyStock
op de inrichting Zuidwending

AIMsessie: Ay2eg8nn38i
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Bijlage met beschrijving
toevoegen:

Nee

Extra informatie bij de melding
U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.
Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling bedrijf

Elektrisch schema zonnepark.jpg

Elektrisch schem zonnepark Elektrisch schema zonnepark.jpg
Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing zonnepark Zuidwending 15122017.pdf

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie Inrichting.pdf

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

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
Minister van Economische Zaken en Klimaat
DGETM  Directie Energiemarkt
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIMsessie Ay2eg8nn38i. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 18122017 om 10:18 uur.

AIMsessie: Ay2eg8nn38i
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