Uw kenmerk: Grako

15-11-2018

Antwoorden AIM-sessie A5tf0p9o9re
In de AIM heeft u tijdens sessie A5tf0p9o9re op 15-11-2018 de volgende antwoorden op de gestelde vragen
gegeven.
Vraag

Antwoord

Introductie
Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM?

Starten of verhuizen van een bedrijf

Bedrijfstype
PROFIELEN

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
✅
❑

Afval
Agro
Bouw
Dienstverlening
Horeca, catering, sport en recreatie
Industrie
Kunst, cultuur, media en amusement
Opslag, handel en distributie
Overheid
Particulieren
Productie en reparatie
Vervoer en transport
Zorg

VEEL GEBRUIKT

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
✅

Automotive
Detailhandel
Kantoorgebouwen
Metalektro
Tankstations
Rubber- en kunststofbedrijven
Gasdrukregel- en meetstation
Geen van bovenstaande

Vervoer en transport

✅ Vervoer over land
❑ Vervoer over water
❑ Luchtvaart

Selecteer alle soorten vervoer waarvoor uw bedrijf activiteiten met
vervoer- of transportmiddelen uitvoert.

Vervoer over land
Selecteer alle vervoermiddelen waar uw bedrijf activiteiten mee
uitvoert.

Wegvoertuigen
Selecteer alle wegvoertuigen waar uw bedrijf activiteiten mee
uitvoert.

Auto's of overige wegvoertuigen
Selecteer alle activiteiten die u uitvoert met auto's of overige
wegvoertuigen.
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✅ Wegvoertuigen
❑ Spoorvoertuigen
❑ Landbouwvoer- of werktuigen

❑
❑
❑
✅

Fietsen, bromfietsen of scooters
Caravans of campers
Auto's
Overige wegvoertuigen

Berging
Productie
Verhuur, lease of stalling
Tanken brandstof
Opslag en transport van goederen
Demontage
Handel of verkoop van voertuigen (inclusief
onderdelen en accessoires)
❑ Motorenrevisie
❑
❑
❑
❑
✅
❑
❑
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Wassen of poetsen
Bandenservicebedrijf
Onderhoud, reparatie of schadeherstel
Stationsgebouwen of dienstverlening vanuit
kantoorgebouwen
❑ Overige dienstverlening voor wegvoertuigen
❑
❑
❑
❑

Opslaan of overslaan van goederen
Selecteer alle typen goederen die u in uw bedrijf opslaat of
overslaat.

❑ Natte bulk
❑ Droge bulk
✅ Stukgoederen of stoffen in verpakking

Vergunningplichtige activiteiten
Vergunningplichtige activiteiten - Stoffen en materialen
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van
toepassing zijn.

Vergunningplichtige activiteiten - Recreatie, training,
vervoer en transport
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van
toepassing zijn.

Vergunningplichtige activiteiten - Energie, veiligheid,
besluiten en regelingen
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van
toepassing zijn.

❑ Afleveren van vloeibaar aardgas (LNG)
❑ Afleveren van waterstof (H2)
❑ Inwendig reinigen van gebruikte drukhouders,
insluitsystemen, ketels of vaten die van buiten het
bedrijf afkomstig zijn
✅ Geen van bovenstaande
❑ Niet kleinschalig oefenen van
brandbestrijdingstechnieken
❑ Inwendig reinigen van mobiele tanks, tankwagens,
tankcontainers of bulkcontainers die niet in het bedrijf
zijn geladen of gelost
❑ Inwendig reinigen van mobiele tanks, tankwagens,
tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke
stoffen of CMR-stoffen zijn vervoerd
❑ Begassen of ontgassen van containers
✅ Geen van bovenstaande
❑ Activiteiten met genetisch gemodificeerde
organismen of gevaarlijke micro organismen die
vallen onder het Besluit informatie inzake rampen en
crises
❑ Activiteiten met gevaarlijke stoffen die onder het
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen
✅ Geen van bovenstaande

Afvalstoffen
Afvalstoffen

Nee

Worden er in uw bedrijf activiteiten met afvalstoffen uitgevoerd,
anders dan alleen het opslaan en afvoeren van afval dat binnen
uw bedrijf is ontstaan?

Installaties
Installaties
Selecteer alle installaties die in uw bedrijf in werking zijn.
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❑ Verwarmingsketel of andere stookinstallatie
❑ Installatie voor het reduceren van aardgasdruk,
meten en regelen van aardgashoeveelheid of
aardgaskwaliteit
❑ Windturbine met een rotordiameter van 2 meter of
meer
✅ Koel- of vriesinstallatie, warmtepomp of
bodemenergiesysteem
❑ Acculader voor accu's met vloeibare
bodembedreigende stoffen (natte accu's)
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Koel- of vriesinstallatie, warmtepomp of
bodemenergiesysteem

❑
❑
✅
U heeft aangegeven dat u een koel- of vriesinstallatie, warmtepomp ❑
of bodemenergiesysteem in werking heeft.
❑

Koel- of vriesinstallatie
Airconditioningsinstallatie
Warmtepomp
Gesloten bodemenergiesysteem
Open bodemenergiesysteem

Selecteer alle installaties die in uw bedrijf aanwezig zijn.
Ammoniak (NH3)
Kooldioxide (CO2)
U heeft installaties geselecteerd waarin koudemiddelen worden
Propaan, butaan, pentaan of andere koolwaterstoffen
toegepast.
Synthetische koudemiddelen, zoals CFK's, HCFK's
en HFK's
Selecteer alle koudemiddelen die in deze installaties aanwezig zijn.
✅ Andere koudemiddelen

Installaties met koudemiddelen

❑
❑
❑
❑

Dieren, veevoer, planten of mest
Opslaan van meststoffen, voeders of restmateriaal
Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf worden opgeslagen.

❑ Vaste kunstmeststoffen
❑ Vaste diervoeders, zoals mengvoeders, krachtvoer,
biks
✅ Geen van bovenstaande

Opslagtanks
Gassen of vloeistoffen in opslagtanks
Selecteer alle opties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

❑ Opslaan van vloeistoffen in een ondergrondse
opslagtank
❑ Opslaan van vloeistoffen in een bovengrondse
opslagtank
❑ Opslaan van gassen in een ondergrondse
opslagtank
❑ Opslaan van gassen in een bovengrondse
opslagtank
✅ Geen van bovenstaande

Stoffen en goederen
Gasflessen

Nee

Zijn er in uw bedrijf gasflessen aanwezig?

Gevaarlijke stoffen in verpakking
Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden
opgeslagen.

❑ Giftige stoffen, zoals chloroform, arseen en
kaliumcyanide, met etiket:

❑ Brandgevaarlijke vaste stoffen, zoals kamfer,
collodiumwol, zwavel, naftaleen, lucifers, met etiket:

❑ Organische peroxiden, met etiket:
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❑ Vuurwerk of andere ontplofbare stoffen, met etiket:

✅ Geen van bovenstaande

Gevaarlijke of bodembedreigende stoffen in verpakking
Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden
opgeslagen.

Bodembedreigende goederen

❑ Gewasbeschermingsmiddelen, vloeibaar kunstmest
of bestrijdingsmiddelen
❑ Verf, inkt, lijmen, kitten, afbijtmiddel, logen of
oplosmiddelen, zoals terpentine, wasbenzine of
thinner
❑ Reinigings- en/of ontsmettingsmiddelen, zoals
ammoniak, spiritus, gootsteenontstopper,
chloorbleekmiddel, natronloog
❑ Zuren of basen, zoals zoutzuur, zwavelzuur of
natronloog
❑ Brandstoffen, koelvloeistof, motorolie, remvloeistof,
accuzuur, antivriesmiddelen
❑ Loodzuuraccu's
❑ Andere bodembedreigende of gevaarlijke stoffen dan
hierboven genoemd
✅ Geen van bovenstaande
Nee

Zijn er in uw bedrijf goederen waaruit bodembedreigende stoffen
kunnen lekken of uitlogen onverpakt aanwezig?

Waterbeheer
Activiteiten met water of afvalwater
Selecteer alle activiteiten die op uw bedrijfslocatie worden
uitgevoerd.

❑ Uitvoeren van een bodem- of grondwatersanering,
saneringsonderzoek of proefbronnering
❑ Lozen van grondwater bij ontwatering
❑ Behandelen van huishoudelijk afvalwater in een IBA
❑ Lozen van koelwater
✅ Geen van bovenstaande

Transportmiddelen
Activiteiten met transportmiddelen of installaties
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.
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❑ Afleveren van brandstof aan motorvoertuigen voor
het wegverkeer
❑ Afleveren van brandstof anders dan aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of
spoorvoertuigen
❑ Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen
❑ Onderhouden of repareren van motoren,
motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere
gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van
verbrandingsmotoren
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❑ Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen
waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn
toegepast
❑ Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke
stoffen
❑ Parkeergarage met tenminste 20 parkeerplaatsen
✅ Geen van bovenstaande

Materialen
Activiteiten met metaal
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

Activiteiten met hout, rubber of kunststof
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

❑ Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of
mechanische eindafwerking van metalen
❑ Lassen van metalen
❑ Solderen van metalen
❑ Stralen van metalen
❑ Reinigen, lijmen of coaten van metalen
❑ Drogen van metalen
✅ Geen van bovenstaande
❑ Mechanische bewerkingen van hout, kurk dan wel
van houten, kurken of houtachtige voorwerpen
❑ Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel
van houten, kurken of houtachtige voorwerpen
❑ Mechanische bewerking van rubber of kunststof of
rubber- of kunststofproducten
❑ Reinigen, coaten of lijmen van rubber of kunststof of
rubber- of kunststofproducten
✅ Geen van bovenstaande

Voedingsmiddelen
Activiteiten met voedingsmiddelen
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

❑ Bereiden van voedingsmiddelen
✅ Geen van bovenstaande

Energie
Energiebesparing

Nee

Afhankelijk van uw energieverbruik gelden verschillende
verplichtingen om energie te besparen.
Wilt u inzicht in de energiebesparende maatregelen die gelden voor
uw situatie? Dan vragen we u één of twee korte vragen te
beantwoorden over uw energieverbruik.
Wilt u gegevens over uw energieverbruik invoeren?

Type inrichting
Geluidaspecten
Hierna volgen enkele vragen met betrekking tot geluidaspecten van
uw bedrijf. Deze gegevens zijn nodig om vast te stellen of uw
bedrijf een type A inrichting is.

✅ Er vinden transportbewegingen met vrachtwagens
plaats

Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.
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Transportbewegingen

✅ Er vinden tussen 19.00 uur en 7.00 uur gemiddeld
meer dan vier transportbewegingen met
vrachtwagens plaats
❑ Er zijn binnen een afstand van 50 meter van de
grens van het bedrijf geluidgevoelige objecten

U heeft aangegeven dat er transportbewegingen plaatsvinden.
Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Afvalwater
Lozen van afvalwater
Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het lozen van
afvalwater afkomstig van alle activiteiten in uw bedrijf.

Lozen van afvalwater in het openbaar riool
Selecteer alle typen openbare riolering waar uw bedrijf afvalwater
op loost.

✅ Lozen van afvalwater in het openbaar riool
❑ Lozen van afvalwater op een andere manier dan in
het openbaar riool

❑ Vuilwaterriool
✅ Schoonwaterriool of hemelwaterriool

Conclusie
Geen melding Activiteitenbesluit of
omgevingsvergunning milieu nodig
Uit uw antwoorden blijkt dat er voor uw bedrijf geen melding
Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning milieu nodig is.
Ondanks dat voor uw bedrijf geen meldingsplicht geldt, mag u zich
wel kenbaar maken bij het bevoegd gezag.

Activiteitenbesluit van toepassing
Het Activiteitenbesluit is van toepassing. Uw bedrijf moet voldoen
aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.

Type inrichting
Uw bedrijf is een type A inrichting.

Geen milieuregels voor specifieke activiteiten uit het
Activiteitenbesluit
Uit uw antwoorden blijkt dat er geen milieuregels voor specifieke
activiteiten uit het Activiteitenbesluit op uw bedrijf van toepassing
zijn. Wel moet u voldoen aan de algemene milieuregels uit het
Activiteitenbesluit.

Maatregelen op maat
Locatie van uw bedrijf

Nee

Ligt uw bedrijf aan het water?

Bestanden samenstellen

AIM-sessie: A5tf0p9o9re

Pagina 6 van 7

Uw kenmerk: Grako

15-11-2018

Vraag

Antwoord

Kenmerk voor bestanden met voorschriften en
maatregelen

Grako

U kunt de bestanden met voorschriften en maatregelen markeren
met een eigen kenmerk. Vul hiervoor bijvoorbeeld uw
(bedrijfs)naam of een eigen administratiecode in.
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