Acllviteltenbesf uit lntemet Modrle (AlM)

17-04-2012

Meldins Activiteitenbesl uit
Hlerbij doe ik, H. de Haan als gemachtigde van de drijver (CEVA Logistics), melding van de verandering van de
inrichting GEVA Loglstlcs. Het voor de melding gebruikte e-mail adres

ir

I

Activiteiten
De volgende activiteiten worden in de inrichting ultgevoerd:

.

ln werklng hebben van een windturbine

Geqevens inrichtinq

o

Naam lndchtlng:

CEVA Logistics

Adres inrlchtlng

Westvlletweg 7

2491EA'S.GRAVENHAGE
Extra adressen
KvK nummer:

16066165

Type bedrijf:

type B

Reden van melding: verandering

Geqevens driiver inrichtinq
Naam drijver: CEVA Logistics
Telefoon:
Fax:

E-mail:

Gegevens qemachtigde

o

Naam gernachtlgde: H. de Haan

Telefoon:
Fax:
E-mail:

I

Gorres þondentieadres meldin g
Conespondentie sluren naar het adres van de gemachtigde.

Gegevens verandering inrichti ng
Datum verandering: 31-12-2013

CorospondentienuÍrner: ggBvg4lbSf
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Adlvíteitenbesluft lnternet Module (AlM)

Omschrljving:

Het

17-0+2012

en tn werking hebben van een windtu rbine ten behoeve van de opwekking van
middels wind-

Bflage meezenden: Nee

Extra informatie b lj de meldin
Geachte, Conform verzoek uit de brieJ uit de bijlage, doen wij hîerbij de melding. lndien w[ nog enige lnformage
moetan aanvullen of indie.n u vfãgen heeft, neem dan gerust'contaót met ons oi. rUet vrieioãlT¡ke
--'------z' j"roet, oe won
Nederland l/Vindenergie Hans

deïaan

Biilasen geüpload
De volgende bestanden heefr u geüpload en gaan op het moment dat u deze melding officieel indient naar het
bevoegd gezag.

lndeling inrichting (veranderlng) Brlef Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag.pdf
Situatieschets
Situatieschets CEVA PRODELTA p rojectomschrijving.pdf

o

Rapport akoestisch ondezoek

Geqevens b

gezag

Gemeente'$-Gravenhage
DSB Milieu en Vergunningen
Postbus 12651
DP Den

Bestanden met milieu rege ls en toelichtingen
Aan de hand van de doo¡ u lngewlde vragenboom van dE AIM zijn pdf-bestanden gemaakt mot daarin de
mllleuregels uit het Actþiteltenbesluit en tõeÍchtlngen op deze miibüregels. Met de-vo[eÁoái¡n¡< gaat u
¡sårjle
downloadpagina (opent in een nisuw scherm), waãr u deze bestandenÏunt inzien of däøn¡oããen.

Correspondentie nummer
Wilt u.alstublieft, als'u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentíenummer
gebruiken?
Correspondentlenummer: gg6v94lb5f
Datum en tijdstip melding: 17-04-2012 02-01-0001

Correspondenüenummer: gg6vg4lbSf
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