Uw kenmerk: Noordkust Amsterdam

15-02-2019

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer Thijs Timmers, melding van het starten van het bedrijf tnt explosive productions. Het
voor de melding gebruikte e-mail adres is thijs@amsterdamroest.nl.
Activiteiten
Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende activiteiten:
•
•

In werking hebben van een stookinstallatie
Bereiden van voedingsmiddelen

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
•
•
•

Algemene milieuregels voor lozen
Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten
Algemene milieuregels voor energiebesparing

Gegevens melder
Naam melder: de heer Thijs Timmers
Adres:

Conradstraat 227
1018NE AMSTERDAM

Telefoon:

0611286924

Fax:
E-mail:

thijs@amsterdamroest.nl

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf:

tnt explosive productions

Adres bedrijf:

Nieuwendammerdijk 538
1023BX AMSTERDAM

Toelichting locatie:

de melding is voor een horeca lokatie op een ponton met een terras op de landtong op dit
adres

KvK Inschrijving:

Onderneming: 34285568
Vestiging: 000016476271
Toelichting:

Type inrichting:

type B

Reden van
melding:

Starten van het bedrijf

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

11-05-2019

Beschrijving activiteiten:

Horeca bedrijf met groot terras

Bijlage met beschrijving toevoegen: Ja

AIM-sessie: A6ljlyu0ag0
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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 buisnessplan noordkust.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)
Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen
Rapport akoestisch onderzoek
Rapport bodemkwaliteit

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam (Noord)
p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Referentie melding
Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie A6ljlyu0ag0. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?
Datum en tijdstip melding
Deze melding is gemaakt op 15-02-2019 om 16:02 uur.
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