
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 
Ui t loggenLater  verder?Opn ieuw  

Melden - Controle melding 

Melding Activiteitenbesluit 

, melding van 
het starten van het bedrijf  . Het voor de melding gebruikte e-
mailadres is   

Activiteiten 

Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende 
activiteiten: 

§ Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan 
motorvoertuigen voor het wegverkeer 

§ Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen 
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast 

§ Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse 
opslagtank 

§ Uitwendig wassen of stallen van werktuigen waarmee 
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast 

§ Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen 
in verpakking 

§ Opslaan van vaste kunstmeststoffen 
§ Lassen van metalen 
§ Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen 

of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van 
verbrandingsmotoren 

§ Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen 
§ In werking hebben van een acculader 

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels: 

§ Algemene milieuregels voor lozen 
§ Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B 

inrichtingen 
§ Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten 
§ Algemene milieuregels voor energiebesparing 

Gegevens melder 

Organisatie melder:  

Naam melder:  

 BESLUIT-2021-1051-melding_Activiteitenbesluit

Hoort bij besluit van het college van Brummen



Adres:    
 

Telefoon:  

E-mail:  

Gegevens verantwoordelijk persoon 

Naam:  

Telefoon:  

E-mail:  

Gegevens locatie activiteiten 

Naam:   

Adres: Lendeweg 8 b  
6964K HALL 

Toelichting locatie: 
 

KvK Inschrijving: Onderneming: 08029268 
Vestiging: 000015969266 
Toelichting:  

Type inrichting: type B 

Reden melding: starten activiteiten 

Correspondentieadres melding 

Correspondentie sturen naar het adres van de melder. 

Beschrijving activiteiten 

Datum start 
activiteiten: 

01-12-2021 

Beschrijving 
activiteiten: 

Binnen het bedrijf worden, samengevat, de volgende activiteiten verricht: 
• Stalling, opslag, van landbouwwerktuigen, machines, tractoren en 
materieel zoveel mogelijk inpandig. • Werkplaats; herstel, onderhoud en 
reiniging ten behoeve van onderhouds- en herstelwerkzaamheden inclusief 
beperkte voorraad onderdelen. • Beperkte opslag van grond- en 



hulpstoffen (zaden, pootgoed, kunstmest, landbouwfolie, dieselolie, 
gasflessen)  

Bijlage met 
beschrijving 
toevoegen:  

Nee 

Extra informatie bij de melding 

U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd. 

Bijlagen nasturen 

De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding: 

§ Indeling locatie: 
• de grenzen van het terrein van het bedrijf 
• de ligging en de indeling van de gebouwen 
• de functie van de te onderscheiden ruimten 
• de ligging van de riolering van het bedrijf 
• de plaats van de lozingspunten 

§ Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal 
minimaal 1:10.000 en een noordpijl) 

§ Rapport bodemkwaliteit 

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw 
melding compleet te maken en hoe u deze kunt nasturen.  

Gegevens bevoegd gezag 

Gemeente Brummen 
p/a Omgevingsdienst Veluwe IJssel  
Postbus 971 
7301 BE Apeldoorn 

Referentie melding 

Deze melding is bij ons bekend als AIM-sessie Af5nppr0qas. Wilt u alstublieft, als u 
schriftelijk of mondeling contact zoekt, dit als referentie vermelden? 

Datum en tijdstip melding 

Deze melding is gemaakt op 17-11-2021 om 16:26 uur. 
Correct? 

Is deze melding correct? 
Ja 
Nee 
 
 


