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Vergunningen en meldingen (direct en indirect
inrichtingsgebonden)

Bevoegd gezag

Geldigheid

Bevestiging ontvangst op 9 juni 2003 van de melding ingevolge

College van Burgemeesters en Wethouders van
Wijdemeren

Onbeperkt

College van Burgemeesters en Wethouders van
Wijdemeren

Onbeperkt

Registratie ingevolge artikel 23 van de Verordening (EG) met
nummer 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide
producten en tot intrekking van Verordening (EG) met nummer
1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) voor het
transporteren van dierlijke bijproducten met referentie
VWA/260762.01 van 21 maart 2013

Staatsecretaris van Economische Zaken

Onbeperkt

Beschikking ingevolge artikel 2 van het Besluit inzamelen
afvalstoffen en artikel 3 van de Regeling inzamelaars,
vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen voor
de vermelding op de lijst van vervoerders, inzamelaars,
handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen met kenmerk
NH500655VIHB van 28 mei 2014.

Stichting Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie

16 juli 2019

Eurovergunning tot het verrichten – over alle
verkeersverbindingen op het grondgebied van de Gemeenschap
– van internationaal goederenvervoer over de weg voor rekening
van derden als omschreven in Verordening (EG) met nummer
1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor
internationaal goederenvervoer over de weg met nummer
0061650000 van 24 juli 2014.

Stichting Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie

20 maart 2019

het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer volgend
uit artikel 8.41 van Wet milieubeheer van 1 maart 2001 van
15 december 2003 (brief met kenmerk 2003/12522).
Bevestiging geldigheid Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer van College van Burgemeester en Wethouders van
Wijdemeren van 4 april 2008, zoals verzonden op 10 april 2008

