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Melding ex art. 8.19



MPM-formulier (projectformulier)
INR98 * Asfaltcentrale Eindhoven * Huiskesv/eg 4 en 50 * Eindhoven

In hfl gi-val (lal de inrichring is golcacn in nf nabij ((li cli' dingt'ving van; ten Natnurmonument cn/()l'Nal:ura2000-gcbitd dient melding te 

worden gedaan bij het cluster Groene Wetten 'groenew'ettentojbrabaiit.ril ■ of eodrdinator natuurbesclienningswetten Edwin Wienuui itel. 885 1

Correspondentie
naam correspondentie
contactpersoon
postbus
postcode postbus 
adres
postcode adres 
woonplaats

KWS Infra BV 
Ruud van Wijk (M) 
7149 
5605JC

Dillenburgstraat 25f 
5652 AM 

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 bijplaatsen van een bitumentank en het plaatsen van een vulpomp voor de bitumentank.

Proceduregegevens
Projectleider
Procedure

: Dillen, J. van
: ME (Melding ex.art. 8.19 Wm)

neeCoördinatie met Wvo?
MER-(beoordelings)plichtig?
BEVI-plichtig?
Afwijkingsprocedure LAP?
MJ\^-plichtig?
Wet Bibob van toepassing?
In grondwaterbeschermingszone?
RRGS-inrichting 
Aanpassing in RRGS nodig?
Akkoord juridisch medewerker met de te volgen procedure?

: nee 
: nee 
: nee 
:ja 
: nee 
: nee 
: nee 
: nee

^9 / 03/o(P

Externe adviseur is gemachtigd om deze procedure namens de aanvrager te begeleiden : nee

(Wettelijk) adviseurs
- gemeente Einiihoven
- VROM-inspectie Zuid (EINDHOVEN)

Proj ectteamleden 
Daniëlle Slock (jurist)
Berry van den Bogaard (tweede lezer)

Vigerende vergunningen Wm 
RV (Revisievergunning) van 23-10-2001 
VI (Veranderen v^an de inrichting) van 24-05-2006 
VI (Veranderen van de inrichting) van 05-04-2005

Lopende projecten
17-03-2008



projectnummer 19910, procedure 1 (PR06)

Bezwaar
Bezwaar ingediend? :

Verzoek aanvullende gegevens
Tekstvoorstel verzoek aanvullende gegevens gezien door jurist? : n.v.t. / paraaf:
Tekstvoorstel weigeren melding? : n.v.t. / paraaf:

RRGS gewijzigd? :ja/nee

PROCEDURE MELDING DATUM ONTVANGEN VAN PROJECTLEIDER

verzoek aanvullende gegevens

ontvangst aanvullende gegevens

besluit
____________________________________________ Mi

buiten behandeling laten

INR98 * Asfaltcentrale Eindhoven * Huiskesweg 4 en 50 * Eindhoven

17-03-2008



'rovincie Naord-Braban»

DOSSIER

Aveco de Bondt 
Postbus 223
3970 AE DRIEBERGEN-RIJSENBURG

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

Ontvangstbevestiging melding krachtens Wet milieubeheer.

Geachte heer/mevrouw,

Uw melding is in goede orde ontvangen en in behandeling genomen.

Te zijner tijd wordt u geïnformeerd over de verdere afhandeling van uw 
melding.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met naastgenoemde 
contactpersoon.

Datum

14 maart 2008

Ons kenmerk

1392629

Uw kenmerk

MJP/056/080a4201

Contactpersoon

J. van Dillen

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 681 22 11

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

E-mail

JvDillen@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-

Dit bericht is automatisch aangemaakt en is daarom niet ondertekend. baar met stadsbus lijn 61
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi.

m

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


retouradres

datum

contactpersoon

/ /

Aveco de Bondt
Pïövincie Noord-Brabant

Zaaknr

1 k MRT M08
Postbus 223, 3970 AE Drieberg• /3 92 623 

d ;0CL ay.; bur.:
Provincie Noord-Braban|t 

t.a.v. J. van Dillen 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch

l/At

ingenieursbedrijf

Aveco de Bondt 

bezoekadres Stationsv/eg 3 

postbus 223

postcode 3970 AE Driebergen 

telefoon (0)343 52 31 00

telefax (0)343 52 31 96

e-mail info@avecodebondt.nl 

internet www.avecodebondt.nl

13 maart 2008 

M.J. Passtoors

referentie AAJP/056/08004201 pagina 1 van 1

betreft Melding art. 8.19 Wm Asfaltcentrale Eindhoven

Geachte heer van Dillen,

Hierbij ontvangt u vijf exemplaren van een melding art. 8.19 Wm voor de inrichting van de 

Asfaltcentrale Eindhoven, gevestigd aan de Huiskesweg 4/50 te Eindhoven.

In afwachting van uw positieve reactie, verblijven wij.

Met vriendelijke groet, 
M.J. Passtoors (Mark) 
Senior Adviseur

Bijlage:
- Melding art. 8.19, d.d. 13 maart 2008

Vestigingen in Rijssen, Eindhoven, Driebergen, Berlijn, Wuppertal, Trencin, Bratislava en Lier

K.v.K. de Veluwe en Twente nr.: 30169759 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
rechtsbetrekkingen is de ONR 2005 van toepassing.

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


o Provincie Noord-Brabant
?

Brabantlaan 1

■8888^ Ave€€)bd€iBondt
ingenieur^^iff^ ^

Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 1115
info@brabant.nl

Melcding Wet milieubeheer www.brabant.nl 
Bank ING 67.45.60.043

Voor het veranderen van de inrichting
(artikel 8.1 9 Wet milieubeheer jo. 5.19 Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer, Stb. 2000, 188 en Stb. 2000,
331)

Gegevens vergunninghouder
Naam vergxmninghouder KWS Noord-Brabant / Limburg
Correspondentieadres Postbus 1449
Postende/ woonplaats 5602 BK Eindhoven
Telefoon 0449 - 460775 _____

Telefax 0449 - 460788 Provincie Moord-öroEont 1
E-mail Eindhoven@kws.nl IZaaknr 1
Naam eontactpersoon Dhr. R. van Wijk
Telefoon eontactpersoon 0449 - 460775 U MRT^OOS
Telefax contactpersoon 0449 - 460788 Briefnr /3a7 ÓZ9

E-mail-adres contactpersoon Eindhoven@kws.nl afd.: hnrl/Al

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 contactpersoon Dhr. R. van Wijk
Kadastraal bekend
Plaatsende Strijp Sectie D Nr(s) 1774, 1848, 1522

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

Verleende vergun lingen / gedane meldingen art. 8.1 9 Wm
Oprichtingsvergunning / 
revisievergunning Datum 23-10-2001 Nr. 788137

Veranderingsvergunning Datum 5-4-2005 Nr. 1089332
Veranderingsvergunning Datum 24-5-2006 Nr. 1197429
Melding Datum 19-07-2006 Nr. 1212647

Gegevens verandering
De verandering die gemeld wordt is niet in overeenstemming met de voor de inrichting 
verleende vergunning of 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 van de beoogde verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten 
opzichte van de geldende vergunning(en).

De verandering betreft:
1. het inpandig bijplaatsen van een elektrisch verwarmde bitumentank van 40 ton voorzien van een 

roerwerk;
2. bitumen vulpomp voor het gehele bitumentankpark voor het lossen van de tankwagens;
3. naamswijziging vergunninghouder;
4. naamswijziging van de inrichting.

Aanleiding voor het bijplaatsen van deze tank is de vraag van de markt naar een grotere diversiteit aan 
asfaltmengsels. Hierdoor dient de Asfaltcentrale Eindhoven een groter aantal soorten bitumen op 
voorraad te hebben.

Het plaatsen van de bitumentank en de bitumen vulpomp leidt niet tot een toename van de vergunde 
productiecapaciteit per uur van de asfaltinstallatie en de vergunde jaarproductiecapaciteit.

Door een interne wijziging binnen het concern VolkerWessels, dient de naam van de vergunninghouder 
gewijzigd te worden in:
Naam : KWS Infra B.V.
Adres : Lange Dreef 9
Postcode : 4131 NJ
Plaats : Vianen
Postadres: : Postbus 217,
Postcode : 4130 EE
Plaats : Vianen

Het correspondentieadres wordt:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Postadres
Postcode
Plaats
Contactpersoon 
Telefoon 
Telefax 
E-mail- adres

KWS Infra B.V. 
Dillenburgstraat 25 f 
5652 AM 
Eindhoven 
Postbus 7149 
5605 JC 
Eindhoven 
dhr. R. van Wijk 
0449 - 460775 
0449 - 460788 
Eindhoven@kws.nl

De naam van de inrichting dient gewijzigd te worden in Asfaltcentrale Eindhoven.

mailto:Eindhoven@kws.nl


Aveco de Bondt
Reden(en) waarom en gegevens waaruit blijkt dat de voorgenomen de
inrichting, of de werking daarvan, niet leidt tot andere of grotere nadenge gevolgen voor 
het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden 
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

1. Energie
De verandering heeft een positief effect op het energieverbruik, doordat de tank elektrisch wordt 
verwarmd, in plaats van met thermische olie met bijbehorende gasgestookte verwarmingsunit.
I
2. Lucht en geur
De te plaatsen bitumen vulpomp (voor alle bitumentanks) zuigt de bitumen uit de tankwagens, in plaats 
van de bitumen door middel van perslucht uit de tankwagens te blazen. Door het gebruik van de 
vulpomp is er sprake van een afname van de verladingsemissies. Deze verandering sluit aan bij de 
nieuwe (2006) Bijzondere Regeling voor Asfaltmenginstallaties als opgenomen in de NeR-lucht.

De bitumentank wordt elektrisch verwarmd, in plaats van met thermische olie gestookt op gas en geeft 
daardoor geen extra emissies naar de lucht ten gevolgen van het stoken van gas in de verwarmingsunit 
van het thermisch oliecircuit.

3. Geluid
Aangezien er geen sprake is van uitbreiding van de productiecapaciteit heeft het bijplaatsen van de 
bitumentank en de pompeenheid geen invloed op het vergunde geluidsniveau en past het binnen de 
uitgangspunten van de akoestische onderbouwing van de vigerende vergunning. Tevens heeft de 
verandering geen extra verkeersaantrekkende werking tot gevolg.

4. Bodem
De bitumentank wordt nabij de andere bitumentanks, inpandig op een vloeistofkerende 
betonverharding geplaatst. Er is geen sprake van een risico op verontreiniging van de bodem.

5. Overige milieuaspecten
De bitumentank wordt elektrisch verwarmd, in plaats van met thermische olie gestookt op gas. Dit komt 
de brandveiligheid ten goede. Het plaatsen van de bitumentank en de pompeenheid heeft geen invloed 
op overige milieuaspecten.

Tijdstip waarop de uitvoering van de voorgenomen verandering wordt beoogd.

De bitumentank en de bitumen vulpomp zullen geplaatst worden, nadat de verklaring van geen 
bezwaar is afgegeven. .

Tekening(en) en overige relevante gegevens ter onderbouwing van het bovenvermelde bij voegen.
Bijlagen dateren en ondertekenen.

Bijlage:
Tekening “Asfaltcentrale Eindhoven, Bijplaatsen bitumentank en bitumen vulpomp,
08004201/Wm-01, d.d. 25-02-2008

Melding inclusief bijlagen in vijfvoud indienen. Indien de melding betrekking heeft op een inrichting 
waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 van toepassing is melding en bijlagen in tienvoud 
indienen.

datum: 13 maart 2008





Beatrixkanaal

T5^ = Bij te plaatsen bitumentank 

= Bitumen vulpomp

Kadastraal. Gemeente Strijp
Sectie D, nrs 1774 + 1848 + 1522(opslagterfe(n)

Behoort bij een melding art. 8 19 Wm
van de asfaltcentrate KWS Noord-Brabant/Limburg

KWSInfrabv
Dillenburgstraat 251. 5692 AB Son

Asfaltcentrale Eindhoven 08004201

Bijplaatsen bitumentank en bitumen vulpomp Wm-01
FHe 25-02-2008
FHe 02-11-2007

^ Archiment "Hsssiïï
-

JeS
1200

•'* 30-08-2005
fiO



Provincie Noord-Brabant

Begeleidingsformulier mandaafstuk

Uiterste verzenddatum: 25 maart 2008 Zaaknr:! 392629 Disnr:

Portefeuillehouder: O. Hoes Programma: Milieu

Directie-Bureau: ECL-VAI 1 ^ Begrotingsproduct: 04.02

Auteur: mbalk/ J. van Dillen / Telefoon: 8561/2211

Onderwerp: ^

Wm; melding accepteren (Wm 8.1? ) van Asfaltcentrale Eindhoven voor 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 4-50 te 

Eindhoven.

Voorstel + beslispunten:

- Awb-procedure

- Verzenden en acceptatie van een melding

- Verzenden aan de wettelijke adviseurs

D.d.: ^8 fo>/o J

Paraaf directielid/directeur: D.d.:

Paraaf portefeuillehouder: D.d.:

Advisering andere organisatieonderdelen

Toelichting

Personele en organisatorische aspecten en risico's

Informatiserings- en automatiseringsaspecten

Financiële aspecten en risico's

Communicatie-aspecten

Bestuurlijk juridische /Europeesrechtelijke aspecten en risico's

Kopieën aan: USER-ID:

- dossier mbalk

Naam bestanden:

VERZC
2 5 MRT 2008



Provincie Noord-Brabant

KWS Infra BV
De heer R. van Wijk
Postbus 7149
5605JC 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 1070176dossier verzonden

2 5 MRT 2008

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. 13 maart 2008 
voor de Asfaltcentrale Eindhoven, bij ons ingekomen op 14 maart 2008, 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 bijgaand 
besluit.

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

25 maart 2008

Ons kenmerk

1394007

Uw kenmerk

Projectnummer

19910

Contactpersoon

J. van Dillen

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 681 22 11

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

JvDillen@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.

Aan deze procedure is een projectnummer gekoppeld. Gelieve bij
correspondentie dit nummer (19910) te vermelden. 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:JvDillen@brabant.nl


Provincie Noord-Brabant

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar 
de heerj. van Dillen van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en 
Industriële bedrijven van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 22 11.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

Bijlagen:
1X gewaarmerkte melding 
1X kennisgeving 
lx besluit

Datum

25 maart 2008

Ons kenmerk

1394007

2/2



Provincie Noord-Brabant

Gemeente Eindhoven 
Afdeling Advies 
De heer H. van den Heuvel 
Postbus 435
5600 AK EINDHOVEN

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 1 1 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 heer Van den Heuvel,

Datum

25 maart 2008

Ons kenmerk

1394007

Uw kenmerk

Hierbij doen wij u toekomen een afschrift van ons besluit van heden waarin wij 
een melding ex artikel 8.19 van KWS Infra BV 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 bijgevoegde kennisgeving vanaf 
31 maart 2008 ter inzage te leggen.

Aan deze procedure is een projectnummer gekoppeld. Gelieve bij 
correspondentie dit nummer (19910) te vermelden.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar 
de heer J. van Dillen van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en 
Industriële bedrijven van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 22 11.

Projectnummer

19910

Contactpersoon

J. van Dillen

Directie

Ecologie

Telefoon

(073)681 22 11

Fox

(073)680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

JvDillen@brabant.nl

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Bijlagen:
1X 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:JvDillen@brabant.nl


Provincie Noord-Brabant

Samenwerkingsverband regio Eindhoven 
De heer H. van den Heuvel 
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 den Heuvel,

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 14 maart 2008 van KWS Infra BV 
te Eindhoven, alsmede een kopie van de desbetreffende melding en 
kennisgeving.

Aan deze procedure is een projectnummer gekoppeld. Gelieve bij 
correspondentie dit nummer (19910) te vermelden.

Mocht de betreffende toezichthouder behoefte hebben aan een gezamenlijk 
overdrachtsbezoek, dan kan er contact opgenomen worden met 
de heer J. van Dillen van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en 
Industriële bedrijven. Telefoon (073) 681 22 11.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

Datum

25 maart 2008

Ons kenmerk

1394007

Uw kenmerk

Projectnummer

19910

Contactpersoon

J. van Dillen

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 681 22 11

Fax

(073) 680 76 41

Bi|lage(n)

3

E-mail

JvDillen@brabant.nl

Biilagren:
1X melding 
1X 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:JvDillen@brabant.nl


Provincie Noord-Brabont

KWS Infra BV
Postbus 7149
5605JC EINDHOVEN

Onderwerp

Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de melding ex 
artikel 8.19 Wet milieubeheer van KWS Infra BV 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.

1. Algemeen
Op 23 oktober 2001 hebben wij aan KWS Infra BV 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 Wet milieubeheer, gedateerd
13 maart 2008 voor de Asfaltcentrale Eindhoven, is bij ons ingekomen op
14 maart 2008.

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 bij plaatsen van een bitumentank en het 
plaatsen van een vulpomp voor de bitumentank.

Naar aanleiding van voornoemde 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

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fox (073) 614 11 15
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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 
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 Wet milieubeheer.

Ons kenmerk

1394007

Directie

Ecologie

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

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT;

gelet op de Wet milieubeheer, de 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 1 en dat de verandering geen aanleiding geeft tot toepassing 
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer;

dit besluit bekend te maken overeenkomstig het daartoe gestelde in hoofdstuk 6 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op 28 maart 2008.

's-Hertogenbosch, 25 maart 2008. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
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Bezwaren
Tegen deze beschikking tot het accepteren van de melding bestaat de 
mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 
6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit.
Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden gezonden 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. 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.

Ons kenmerk

1394007

Directie

Ecologie

Indien u gebruikmaakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, 
kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen, 
indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed 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.
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VROM-Inspectie Regio Zuid 
De Regionaal inspecteur 
Postbus 850
5600 AW EINDHOVEN
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Bank ING 67.45.60.043

Postbank 1070176

Onderwerp

Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Geachte heer,

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 14 maart 2008 van KWS Infra BV 
te Eindhoven alsmede een kennisgeving.

Aan deze procedure is een projectnummer gekoppeld. Gelieve bij 
correspondentie dit nummer (19910) te vermelden.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar 
de heer J. van Dillen van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en 
Industriële bedrijven van de directie Ecologie. Telefoon (073) 681 22 11.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze.

Bijlagen:
1X besluit 
1X kennisgeving 
lx melding

Datum

25 maart 2008

Ons kenmerk

1394007

Uw kenmerk

Projectnummer

19910

Contactpersoon

J. van Dillen

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 681 22 11

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

JvDillen@brabant.nl

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:JvDillen@brabant.nl
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Wet milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 oktober 2001 aan KWS Infra BV 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 14 maart 2008 een melding ex artikel 8.19 
Wet milieubeheer ingekomen van KWS Infra BV voor het veranderen van de inrichting aan 
de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven, het betreft de Asfaltcentrale Eindhoven. De verandering betreft het 
bijplaatsen van een bitumentank en het plaatsen van een vulpomp voor de bitumentank voor. Bij besluit van 
heden hebben wij verklaard dat de melding voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Deze melding en ons besluit liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij de Milieudienst regio 
Eindhoven, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven op werkdagen van 9 - 16.30 uur en na telefonische 
afspraak (040 259 46 04).
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 J. van Dillen van het bureau 
Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven van de directie Ecologie.
Telefoon (073) 681 22 11/fax (073) 680 76 41. Aan deze procedure is een projectnummer gekoppeld. 
Gelieve bij correspondentie dit nummer (19910) te vermelden. 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".

De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na verzending van ons besluit aan de 
melder. Belanghebbenden kunnen tot en met 7 mei 2008 schriftelijke bezwaren indienen tegen dit besluit. 
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 Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend 
en moet ten minste bevatten:
a. 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 gebruikmaakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, kunt u op grond van artikel 
8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen, indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed 
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, maart 2008.

http://www.brabant.nl
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Gekozen verzendlijst: 
VROM-Inspectie Regio Zuid 
De Regionaal inspecteur 
Postbus 850
5600 AW EINDHOVEN
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6 I Vrijdag 28 maart 2008 Eindhovens Dagblad # Stad/Noord/Oosi

Wet milieubeheer
Gedeputeerde Staten van Noord'Brabant hebben op 23 oktober 2001 aan 
KV\\S Infra BV 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 14 maart 2008 een melding cx artikel 8.19 Wet 
milieubeheer ingekomen van KWS Infra BV voor het veranderen van de inrichting 
aan de Huiskesweg 4 en 50 te Eindhoven, het betreft de Asfaltcentrale Eindhoven. 
De verandering betreft het bijplaatsen van een bitumentank en het plaatsen v'an 
een vulpomp voor de bitumentank voor. Bij besluit van heden hebben wij verklaard 
dat de melding voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Deze melding en ons besluit liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij de 
Milieudienst regio Eindhoven, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven op werkd^en 
van 9 tot 16.30 uur cn na telefonische afspraak {(040) 259 46 04).
Het Ls ook mogclijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, 
Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. H kunt daarvoor contact opnemen met de heer 
J. van Dillen van het bureau Vergunningverlening Afvalrccyding en Industriële 
bedrijven van de directie Ecologie ((073) 681 22 11, fax (073) 680 76 41). Aan 
deze procedure is een projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit 
nummer (19910) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging is hel 
mogelijk de verklaring tot acceptatie van de melding te bekijken op de internetsite: 
“www.brabant.nr’, onder het item: “Brabantlokct”.

De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na verzending 
van ons besluit aan de melder. Belanghebbenden kunnen tot en met 7 mei 2008 
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit besluit. Deze schriftelijke bezwaren 
moeten worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord- 
Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogcnbosch. Het bezwaarschrift moet, op 
grond van artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb), worden ondertekend cn 
moet ten minste bevatten: 
a. naam en adres van de indiener;

; b. de dagtekening;
t c. een onxschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is; 

d. de gronden van het bezwaar.

Indien u gebruikmaakt van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, 
kunt u op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening vragen, indien 
dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde sjx>cd vereist. E<*n dergelijk 
verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling l>estuursrecht- 
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenliagc.

’s-Hertogenbosch, maart 2008
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Factuur

Datum 07-04-2008
Factuur 181598
Client nr. 11775
BTW-nr. NL9261606B01

PROVINCIE NOORD-BRABANT 
TAV. AFDELING FINANCIËN 
POSTBUS 90151 
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Bij correspondentie vermelden s.v.p.

ADV: JAAROMZETCONTRACTKORTING, -49% 
NAAM: K.W.S. INFRA B.V. EINDHOVEN

-495,39

Omschrijving Subtotaal Totaal

Product MILIEUBEHEER

Kopregel 8927 / HUISKESWEG 4 & 50, EINDHOVEN 1

Ordernummer
Medium
Datum
Koers/Valuta/Totaal

1074637 Uw referentie: CODE: ECL/VA&I-8927
EINDHOVENS DAGBLAD ED. REGIO EINDHOVEN (EE)
28-03-2008
1,00000/EUR/515,61

1 xC10 86 X 190 MMGA(1,00x), ZW/W
ORDERKOSTEN BINNENLAND

1.011,00
13,75

529,36

Totaalbedrag orders EUR 529,36

Fee 1,75% over EUR 438,27 7,67

Retourcommissie 15,00% over EUR 515,61 -77,34

Totaalbedrag exclusief BTW EUR 459,69

BTW
Totaalbedrag inclusief BTW

19,00% over EUR 459,69
EUR

87,34
_ 547^1

Wij verzoeken u deze factuur uiterlijk voor vervaldatum 07-05-2008 te betalen

MPG Nederiand B.V, Postbus 9149, 1180 MC Amstelveen. Burg. A. Colijnweg 2, 1182 AL Amstelveen. Tel, 31 (0}20 54 50 500. Fax 31 (0)20 54 50 501, Societe Generale te Amsterdam rek.nr. 27,02.10.873. BIC SOGENL2A. IBAN 

NL52SOGE0270210873. BTW nr. NL 802050724B01. Alle Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de algemene voorwaarden van MPG Nederland B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 

33288844,


