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MPM^ormulier (projectformulier)
INR98 * AsfaltcentraleKWS Noord-Brabant/Limburg * Huiskesweg 4-& 50 * Eindhoven

Correspondentie 
naam correspondentie 
postbus
postcode postbus 
adres
postcode adres 
woonplaats

KWS Noord-Brabant/Limburg 
1449
5602 BK EINDHOVEN 
Huiskensweg 4 en 50 
5652 BC EINDHOVEN 

Eindhoven

Inrichting bestemd voor
de productie van asfaltproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer.

De verandering betreft:
het uitbreiden van de capaciteit van de asfaltvoorraadsilo voor de tijdelijke opslag van geproduceerde asfaltmengsels 
van 420 naar 820 ton.

: Bruijnooge, M.
: ME (Melding ex.art. 8.19 Wm)

Proceduregegevens 
Projectleider 
Procedure
Coördinatie met Wvo?
MER-(beoordelings)plichtig?
BEVI-plichtig?
Afwijkingsprocedure LAP?
M[V-plichtig?
Wet Bibob van toepassing?
Akkoord juridisch medewerker met de te volgen procedure?

nee
nee

: nee
nee
nee
nee

Wettelijk adviseurs 
- gemeente Eindhoven

Proj ectteamleden

Vigerende vergunningen
RV (Revisievergunning) van 23-10-2001
VI (Veranderen van de inrichting) van 05-04-2005

Lopende projecten
projectnummer 15132, procedure 2 (PR04) 

Bezwaar
Bezwaar ingediend? :

13-07-2006



M- Aveco de Bondt

retouradres Postbus 223, 3970 AE Driebergen

Provincie Noord-Brabant

Zaaknr.: |Z 11 (

12 JUL 2006
Briefnr.:. \MdtN

Provincie Noord-Brabant 

t.a.v. de heerM.J.P. Bruijnoo^ 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch

ó SC L afd.; bur.y'^l

ingenieursbedrijf

Aveco de Bondt 

ijezoekadres Stationsweg 3 

postbus 223

postcode 3970 AE Driebergen 

telefoon (+31) (0)343 52 31 00 

telefax (+31) (0)343 52 31 96 

e-mail info@avecodebondt.nl 

internet www.avecodebondt.nl

datum 11 juli 2006 

contactpersoon Olaf Diepenmaat

referentie B-ODI/14 06021002 

betreft melding ex art. 8.19 Wm

pagina 1 van 1

Geachte heer Bruijnooge,

Hierbij ontvangt u in 5-voud de melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer voor de uitbreiding 

van de asfaltvoorraadsilo van Asfaltcentrale KWS Noord-Brabant / Limburg te Eindhoven.

Mocht u naar aanleiding van deze melding nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend altijd 

contact met ons opnemen.

Directie Ecologie

Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant van Q JULI 2006
nr. 7 i/2 

Mij bekend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
bureauhoofd

c.c. KWS Noord-Brabant / Limburg, t.a.v. de heer R. van Wijk

Vestigingen in Rijssen, Helmond, Driebergen, Berlijn, Trencin, Bratislava en Lier

K.v.K. de Veiuwe en Twente nr.: 30169759 
Op a( onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
rechtsbetrekkingen is de DNR 2005 van toepassing.

mailto:info@avecodebondt.nl
http://www.avecodebondt.nl


Provincie Noord-Brabant

Melding Wet

I pi-ovincie Kc^ord-Bi-ciLurit

Zaakn i2U6qi
12 J'JL p6

Briefnr.. \'2U0^I 

.i £CL c'J

milieubeheer

Brabantlaan 1

Postbus 901 51

5200 MC ’s-

Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 11 15

info@brabant.nl

www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.043

Voor het veranderen van de inrichting
(artikel 8.1 9 Wet milieubeheer jo. 5.1 9 Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer, Stb. 2000, 188 en Stb. 2000,
331)

Gegevens vergunninghouder
Naam vergunninghouder KWS Noord-Brabant / Limburg
Correspondentieadres Postbus 1449
Postcode/ woonplaats 5602 BK Eindhoven
Telefoon 0449 - 460775
Telefax 0449 - 460788
E-mail Eindhoven@kws.nl
Naam contactpersoon Dhr. R. van Wijk
Telefoon contactpersoon 0449 - 460775
Telefax contactpersoon 0449 - 460788
E-mail-adres contactpersoon Eindhoven@kws.nl

Gegevens inrichting

Aard van de inrichting Vervaardigen van asfalt of asfaltproducten

Naam van de inrichting Asfaltcentrale KWS Noord-Brabant / Limburg
Adres Huiskesweg 4 en 50, industrieterrein ‘De Hurk’
Postcode/ woonplaats 5652 BC Eindhoven
Telefoon 040 - 2527607
Telefax 040 - 2551790
E-mail-adres Eindhoven@kws.nl
Naam contacti)ersoon Dhr. R. van Wijk
Kadastraal bekend
Plaatsende | Strijp Sectie D Nr(s) 1774,1848,1522

Verleende vergunningen / gedane meldingen art. 8.
Oprichtingsvergunning / 
revisievergunning 
Veranderin gs vergii n n i ng
Veranderingsvergu n n ing
Veranderingsvcrgiinning
Veranderingsvergtinning
Melding
Melding

Datum

Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum

23-10-2001

5-4-2005
24-5-2006

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

06021002 / Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 
Uitbreiding asfaltvoorraadsilo AC Eindhoven

9 Wm
788137

1089332
1197429

ƒ
1/3 /

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
mailto:Eindhoven@kws.nl
mailto:Eindhoven@kws.nl
mailto:Eindhoven@kws.nl


Melding Datum Nr.
Melding Datum Nr.
Melding Datum Nr.
Melding Datum Nr.

Gegevens verandering
De verandering die gemeld wordt is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende 
vergunning ol de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar de verandering leidt niet tot 
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de 
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Beschrijving \ an de beoogde verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten opzichte van de 
geldende vergiinning(en).

De verandering betreft het nitbreiden van de eapaeiteit van de asfaltvoorraadsilo voor de 
tijdelijke opslag \ an geprodudeerde asfaltmengsels. Het betreft een uitbreiding van de 
opslagcapaciteit van 420 naar 820 ton.

De uitbreiding van de opslageapaeiteit leidt niet tot een toename van de vergunde 
produetiecapacitcit per uur van de asfaltinstallatie.

Een plattegrondtckening met de nieuwe situatie is als bijlage bij deze melding opgenomen.

Reden(en) waarom en gegevens waaruit blijkt dat de voorgenomen verandering van de inrichting, of de 
werking daai \ an, niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting 
ingevolge de \ crgimning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

1. Energie
De wijziging beeft een positief effect op het energieverbruik. Door uitbreiding van de 
opslagcapaciteit voor geproduceerd product kan de asfaltinstallatie grotere partijen asfalt 
in één gang produceren, wat zal resulteren in minder starts en stops hetgeen leidt tot een 
efficiënter proces en daarmee tot een lager energieverbruik.

2. Lucht en geur
Evenals de bestaande asfaltvoorraadsilo zal ook bij de uitbreiding de ruimte boven het 
compartiment van de asfaltvoorraadsilo omkast worden en voorzien van afzuiging, 
waarmee voldaan wordt aan de maatregelen uit de “Bijzondere regeling 
Asfaltmenginstallaties” uit de NeR en de voorschriften conform de vigerende vergunning

3. Geluid
Aangezien cr geen sprake is van uitbreiding van de productiecapaciteit heeft de uitbreiding 
van de opslagcapaciteit geen invloed op het vergimde geluidsniveau en past het binnen de 
uitgangspunten \ an de akoestische onderbouwing bij de vergunningaanvraag. Tevens heeft 
de uitbreiding hierdoor geen extra verkeersaantrekkende werking tot gevolg.

4. Bodem
De silo zal boven een asfaltverharding worden aangebracht. Er is geen sprake van een 
risico op verontreiniging van de bodem.

5. Overige milieuaspecten
De uitbreiding heeft geen invloed op overige milieuaspecten.

2/306021002 / Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 
Uitbreiding asfaltvoorraadsilo AC Eindhoven
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Tijdstip waaiop de uitvoering van de voorgenomen verandering wordt beoogd.

De veranderingen worden bij voorkeur tijdens de winterrevisie 2006/2007 doorgevoerd.

Tekening(en) en overige relevante gegevens ter onderbouwing van bet bovenvermelde 
bijvoegen.
Bijlagen dateren en ondertekenen.

Bijlagen:
Topografische ligging 
Kadastrale kaarten
Tekening “Asfaltcentrale KWS Noord-Brabant/Limburg, uitbreiding 
asfaltv'oorraadsilo”, 0602l002/Wm-0l, d.d. 30-06-2006

Melding inclusief bijlagen in vijfvoud indienen. Indien de melding betrekking heeft op een 
inriehting waai-oj) het Besluit risieo’s zware ongevallen 1999 van toepassing is melding en 
bijlagen in tien\ oud indienen.

Plaats: datum:

06021002 / Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 
Uitbreiding asfaltvoorraadsilo AC Eindhoven
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TOPOGRAFISCHE LIGGING LOCATIE

Schaal 1 :25.000

Aveco de Bondt



van

Directie Ecologie

Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten

Noord-Brabant van 19 JULI 2Ö06
nr. /? /2 ^

Mij bekend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,
bureauhoofd



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 050558.01

12345
25

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing

Kadastrale gemeente 
Sectie
Perceel

STRIJP Ê

#4Ê mOverige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, EINDHOVEN, 1 november 2005
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Directie Ecologie

Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van

Noord-Brabant van 19 JULI 2006
nr.

Mij bekend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
bureauhoofd



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 050558.01

Deze kaart is ncxsrdgericht
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer
--------- Kadastrale grens
--------- Bebouwing
--------- Overige topografie

Kadastrale gemeente STRIJP
Sectie D
Perceel 1849

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
Voor een eensluidend uittreksel. EINDHOVEN, 1 november 2005 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
De bewaarder van het kadaster en de op>enbare registers eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Directie Ecologie

Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten vat
Noord-Brabant van 19 JULI 2006
nr. /Z 

Mij bekend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
bureauhoofd



r





Afdeling BFC “n ï+^ □ c □ FEZ □ P&O □ B+I

Akkoord

d.d. d.d. d.d. d.d. d.d.

Advisering andere organisatie-onderdelen
n.v.t.

Achtergrond
n.v.t.

Informatiserings- en automatiseringsaspecten 
n.v.t.

Communicatie-aspecten
n.v.t.

Financiële aspecten en risico’s 
n.v.t.

Personele en organisatorische aspecten en risico’s 
n.v.t.

Bestuurlijk juridische aspecten en risico’s 
n.v.t.



provincie Noord-Brabant

Dossier
KWS Noord-Brabant/Limburg 
De heer R. van Wijk 
Postbus 1449 
5602 BK EINDHOVEN

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 11 15

info@brabant.nl

www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.043

Postbank 1070176

2 o JULI 2006
Onderwerp
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Geachte heer Van Wijk,

Hierbij doen wij u toekomen ons besluit van heden naar aanleiding van de door 
u ingediende melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer d.d. 7 juli 2006, bij ons 
ingekomen op 12 juli 2006 voor het veranderen van de inrichting bestemd voor 
de productie van asfaltproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
100.000 kg per uur of meer aan de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven.

Voor de bezwaarmogelijkheid verwijzen wij kortheidshalve naar bijgaande 
kennisgeving.

Een gewaarmerkt exemplaar van uw melding doen wij u hierbij toekomen.

De provincie Noord-Brabant heeft regionale milieudiensten ingeschakeld bij de 
controle- en toezichtswerkzaamheden (preventieve handhaving) op de door 
haar verleende milieuvergunningen. In iedere regio zijn op dit moment 
toezichthouders werkzaam, die zich met name bezig houden met het uitvoeren 
van de provinciale handhavingstaak en die deel uit maken van een regionaal 
handhavingsteam.

Datum
19 juli 2006

Ons kenmerk 
1212647 

Uw kenmerk

Contactpersoon
MJ.P. Bruijnooge

Directie
Ecologie

Telefoon
(073) 681 29 18

Fox
(073)680 76 41

Bijlage(n)
3

E-mail
MBruijnooge@brabant.nl

De controle van en het toezicht op een goede naleving van de aan u verleende 
milieuvergunning vindt plaats door een toezichthouder van het 
Samenwerkingsverband regio Eindhoven te Eindhoven.

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi.

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
mailto:MBruijnooge@brabant.nl


Provincie Noord-Brabont

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar
de heer M.J.P. Bruijnooge van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling
en Industriële bedrijven van de directie Ecologie (tel. 073 681 29 18).

Datum
19 juli 2006

Ons kenmerk
1212647

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

Bijlagen:
lx gewaarmerkte melding 
lx kennisgeving 
lx besluit

2/2



Provincie Noord-Brabant
■f

Gemeente Eindhoven 
Mevrouw T. van der Dennen 
Postbus 435
5600 AK EINDHOVEN

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 11 15

info@brabant.nl

www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.043

Postbank 1070176

Onderwerp
TERINZAGELEGGING
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Geachte mevrouw Van der Dennen,

Hierbij doen wij u toekomen een afschrift van ons besluit van heden waarin wij 
een melding ex artikel 8.19 van KWS Noord-Brabant/Limburg voor het 
veranderen van de inrichting bestemd voor de productie van asfaltproducten 
met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer aan de 
Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven hebben geaccepteerd.

Wij verzoeken u het besluit, de melding en de bij gevoegde kennisgeving op de 
in de kennisgeving aangegeven wijze ter inzage te leggen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar
de heer M.J.P. Bruijnooge van het bureau Vergunningverlening Aivalrecycling
en Industriële bedrijven van de directie Ecologie (tel. 073 681 29 18).

Datum
19 juli 2006

Ons kenmerk 
1212647 

Uw kenmerk

Contactpersoon
M.J.P. Bruijnooge

Directie
Ecologie

Telefoon
(073) 681 29 18

Fox
(073) 680 76 41

Bijlage(n)
3

E-mail
MBruijnooge@brabant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze.

ir.j.p; 
bureai ih

’. van Erdewijk,
lofd Vergunningverlening Aivalrecycling en Industriële bedrijven.

Bijlagen: 
lx melding 
lx besluit 
lx kennisgeving

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi.

m

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
mailto:MBruijnooge@brabant.nl


Provincie Noord-Brabant

Samenwerkingsverband regio Eindhoven 
De heer W. van de Rijt 
Postbus 435
5600 AK EINDHOVEN

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073)681 28 12

Fox (073) 614 11 15

info@brabant.nl

www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.043

Postbank 1070176

Onderwerp
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Geachte heer Van de Rijt,

Hierbij zenden wij u ter kennisname een afschrift van ons besluit van heden 
naar aanleiding van de acceptatie van de melding ex artikel 8.19 
Wet milieubeheer door ons ontvangen op 12juli 2006 van 
KWS Noord-Brabant/Limburg te Eindhoven, alsmede een kopie van de 
desbetreffende melding en kennisgeving.

Mocht de betreffende toezichthouder behoefte hebben aan een gezamenlijk 
overdrachtsbezoek, dan kan er contact opgenomen worden met 
de heer M J.P. Bruijnooge van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling 
en Industriële bedrijven (tel. 073 681 29 18).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze.

ir. J.^.M. van Erdewijk,
bure; lunoofd Vergurmingverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Datum
19 juli 2006

Ons kenmerk 
1212647 

Uw kenmerk

Contactpersoon
M.J,P. Bruijnooge

Directie
Ecologie

Telefoon
(073) 681 29 18

Fax
(073) 680 76 41

Bijlage(n)
3

E-mail
MBruijnooge@brabant.nl

Bijlagen: 
lx melding 
lx besluit 
lx kennisgeving

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi.

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl
mailto:MBruijnooge@brabant.nl


Provincie Noord-Brobant

KWS Noord-Brabant/Limburg
Postbus 1449
5602 BK EINDHOVEN

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 11 15

info@brabant.nl

www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60.043

Postbank 1070176

Onderwerp
Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de melding ex 
artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van KWS Noord-Brabant/Limburg voor 
het veranderen van de inrichting bestemd voor de productie van 
asfaltproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur 
of meer aan de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven.

Ons kenmerk
1212647

Directie
Ecologie

1. Algemeen
Op 23 oktober 2001 hebben wij aan KWS Noord-Brabant/Limburg een 
vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting 
bestemd voor de productie van asfaltproducten met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer.

2. Procedure
De melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer gedateerd 
7 juli 2006 is bij ons ingekomen op 12 juli 2006.

3. Beoordeling
De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.19 het toetsingskader voor de 
beslissing op de melding. Hierna wordt aangegeven hoe de melding zich tot 
het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen 
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op ons besluit van invloed 
kunnen zijn.

De verandering betreft het uitbreiden van de capaciteit van de 
asfaltvoorraadsilo voor de tijdelijke opslag van geproduceerde 
asfaltmengsels van 420 naar 820 ton.

Naar aanleiding van voomoemde veranderingen overwegen wij het 
volgende:

de veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de 
inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen 
en voorschriften, maar leiden niet tot andere of grotere nadelige 
gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de

mailto:info@brabant.nl
http://www.brabant.nl


Provincie Noord-Brabant

vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften 
mag veroorzaken;
de veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor 
vergunning is verleend;
het voornemen tot het uitvoeren van de verandering door vergunning- 
houdster is schriftelijk overeenkomstig de in artikel 8.19 , lid 7 onder a 
van de Wet milieubeheer gestelde regels aan ons gemeld; 
het betreft geen veranderingen ten aanzien waarvan, indien zij 
vergunningplichtig zouden zijn geweest, een milieu-effectrapport had 
moeten worden gemaakt;
de veranderingen geven geen aanleiding tot toepassing van de 
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Ons kenmerk
1212647

Directie
Ecologie

4. Conclusie
Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de melding voldoet aan 
het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT;

gelet op de Wet milieubeheer. Algemene wet bestuursrecht en het Inrichtingen
en vergunningenbesluit milieubeheer;

BESLUITEN:

te verklaren dat de voorgenomen verandering voldoet aan het daartoe gestelde 
in artikel 8.19, lid 2 en dat de verandering geen aanleiding geeft tot toepassing 
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer;

dit besluit bekend te maken overeenkomstig het daartoe gestelde in hoofdstuk 6 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op 28 juli 2006.

's-Hertogenbosch, 19 juli 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze.

2/2



Provincie Noord-Brabant

Aan de afdeling: F V Auteur: M.J.P. Bruijnooge
Van de directie: Ecologie/Vergunningverlening 
Afvalrecycling en Industriële bedrijven 
Datum: 19 juli 2006

BITCxEVOEGDE KENNISGEVING PUBUCEREN IN:
Dagblad in de regio Eindhoven

PER SE EDITIE VAN:
28 juli 2006



Provincie Noord-Brobont

WET MIUEUBEHEER

Gedeputeerde Staten hebben op 23 oktober 2001 aan KWS Noord-Brabant/Limburg te Eindhoven een 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting bestemd voor de productie van 
asfaltproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer.

Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 12 juli 2006 een melding ex artikel 8.19 van de 
Wet milieubeheer ingekomen van KWS Noord-Brabant/Limburg voor het veranderen van de inrichting aan 
de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven. De verandering betreft het uitbreiden van de capaciteit van de 
asfaltvoorraadsilo voor de tijdelijke opslag van geproduceerde asfaltmengsels van 420 naar 820 ton. Bij besluit 
van heden hebben wdj verklaard dat de melding voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19 van de 
Wet milieubeheer.

Deze melding en ons besluit liggen vanaf 31 juli 2006 tot en met 11 september 2006 ter inzage bij de 
Milieudienst regio Eindhoven, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven op werkdagen van 09.00 uur tot 
17.00 uur en na telefonische afspraak telnr.: 040 259 46 03.

Het is ook mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantiaan 1 te 
’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer M.J.P. Bruijnooge van het bureau 
Vergunningverlening AlValrecycling en Industriële bedrijven van de directie Ecologie, telefoonnummer 
073 681 29 18. Vanaf het moment van terinzagelegging is het mogelijk de verklaring tot acceptatie van de 
melding te bekijken op de internetsite: "www.brabant.nl", onder het item: "Brabantloket".

Bezwaren
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt bestaat de mogelijkheid voor 
belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren in te dienen.
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden 
ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
d. de gronden van het bezwaar.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 
8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks 
vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

’s-Hertogenbosch, 19 juli 2006.

http://www.brabant.nl
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Wet milieubeheer
Gedeputeerde Staten, hebben op 23 oktober 2001 aan KVVS 
Noord-Brabant/Limburg te Eindhoven een vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting 
bestemd voor de productie van asfaltproducten met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer. 
Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 12 juli 
2006 een melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer 
ingekomen van KWS Noord-Brabant/Limburg voor het 
veranderen van de inrichting aan de Huiskesweg 4 en 50 te 
Eindhoven. De verandering betreft het uitbreiden van de 
capaciteit van de asfaltvoorraadsilo voor de tijdelijke opslag van 
geproduceerde asfaltmengsels van 420 naar 820 ton. Bij besluit 
van heden hebben wij verklaard dat de melding voldoet aan het 
bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

Deze melding en ons besluit liggen vanaf 31 juli 2006 tot 
en met 11 september 2006 ter inzage bij de Milieudienst 
regio Eindhoven, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven 
op werkdagen van 9 tot 17 uur en na telefonische afspraak 
((040) 259 46 03).
Het is ook mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis 
van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U 
kunt daarvoor contact opnemen met de heer MJ.P Bruijnooge 
van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en 
Industriële bedrijven van de directie Ecologie, ((073) 681 29 18). 
Vanaf het moment van terinzagelegging is het mogelijk de 
verklaring tot acceptatie van de melding te bekijken op de 
internetsite: “www.brabant.nl”, onder het item: “Brabantloket”.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken dat het 
besluit ter inzage ligt bestaat de mogelijkheid voor belangheb
benden hiertegen schriftelijk bezwaren in te dienen.
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht aan 
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.
Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend en 
moet ten minste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

gericht is;
d. de gronden van het bezwaar.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bezwaar
schrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een 
voorlopige voorziening \Tagen, indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, zulks vereist. Een dergelijk verzoek 
dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

’s-Hertogenbosch, juli 2006


