
Provincie Noord-Brabant 

 
 
 
 

Melding Wet milieubeheer 
 
Voor het veranderen van de inrichting  
(artikel 8.19 Wet milieubeheer jo. 5.19 Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer, Stb. 2000, 188 en Stb. 2000, 331) 
 

Gegevens vergunninghouder 
Naam vergunninghouder       
Correspondentieadres       
Postcode/ woonplaats       
Telefoon       
Telefax       
E-mail       
Naam contactpersoon       
Telefoon contactpersoon       
Telefax contactpersoon       
E-mail-adres contactpersoon       
 
 

Gegevens inrichting 
 
 
Aard van de inrichting 
 
 

      

Naam van de inrichting       
Adres       
Postcode/ woonplaats       
Telefoon       
Telefax       
E-mail-adres       
Naam contactpersoon       
Kadastraal bekend 
Plaatscode       Sectie       Nr(s)       
 
 

Verleende vergunningen / gedane meldingen art. 8.19 Wm 
Oprichtingsvergunning / 
revisievergunning 

Datum       Nr.       

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

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

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 

Postbank 1070176 

 



 
 

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). 
 
      
 
 
 
 

Reden(en) waarom en gegevens waaruit blijkt dat de voorgenomen verandering van de inrichting, of de werking 
daarvan, niet leidt 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. 
 
      
 
 
 
 

Tijdstip waarop de uitvoering van de voorgenomen verandering wordt beoogd. 
 
      
 
 
 
 
Tekening(en) en overige relevante gegevens ter onderbouwing van het bovenvermelde bijvoegen.  
Bijlagen dateren en ondertekenen. 
 
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. 
 
 
Plaats:          datum:        
 
 
Ondertekening:  
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