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Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie A5tf0p9o9re
Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.
In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en
de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de
keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.
In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die
informatie raadplegen in het pdf-bestand “Overzicht_maatregelen_AIMsessie_A5tf0p9o9re.pdf”.
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Opslaan en overslaan van goederen - algemeen
Nr.

Onderwerp

m0021

Maatregel

Frequentie

Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Voortdurend

m0022

Lozen afvalwater

Loos afvalwater dat in contact is geweest met
inerte goederen op de bodem, of in het
oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*

Voortdurend

m0023

Lozen in vuilwaterriool of
schoonwaterriool

Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300
milligram onopgeloste stoffen per liter.

Voortdurend

m0026

Lozen in vuilwaterriool of
schoonwaterriool

Plaats een controlevoorziening om afvalwater te
kunnen bemonsteren.

Eenmalig

m0027

Lozen voorkomen

Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest
met inerte goederen voor het bevochtigen van die
goederen.

Voortdurend

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5tf0p9o9re.pdf

Algemene milieuregels voor lozen
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m4095

Lozen afvalwater

Loos afvalwater van verschillende activiteiten
apart.*

Voortdurend

m4094

Lozen afvalwater

Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier
worden uitgevoerd.

Voortdurend

m4091

Lozen in schoonwaterriool Zorg dat u voldoet aan de eisen.*

Uitgevoerd

Voortdurend

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5tf0p9o9re.pdf

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m4t411

Lozen afvalwater

Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de
bodem, in het oppervlaktewater of in het
schoonwaterriool.*

Eenmalig

m0414

Lozen voorkomen

Voorkom het gebruik van
Voortdurend
gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers
bij straatkolken of putten.

m4t413

Lozen voorkomen

Voorkom het gebruik van
Voortdurend
gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers
op half-open en gesloten verhardingen.*

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5tf0p9o9re.pdf

Algemene milieuregels voor energiebesparing
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m4t202

Kleinverbruikers

Voorkom evidente energieverspilling.

Voortdurend

m3240

Middelgrote en grote
verbruikers

Neem alle rendabele energiebesparende
maatregelen.*

Eenmalig

m3241

Grootverbruikers

Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren
als het bevoegd gezag hier om vraagt.*

Eenmalig

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5tf0p9o9re.pdf
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Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m3230

Afvalstoffen

Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere
stoffen of materialen.*

Voortdurend

m3231

Afvalstoffen

Ruim zwerfvuil op.

Voortdurend

m3232

Afvalstoffen

Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof
voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is
voorgeschreven.*

Voortdurend

m3233

Afvalstoffen

Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen,
grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit
bodemkwaliteit.

Voortdurend

m3234

Afvalstoffen

Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor
afvalstoffen.*

Voortdurend

m3235

Afvalstoffen

Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van Eenmalig
uw bedrijfslocatie af.

m3236

Afvalstoffen

Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is
en het nascheiding of recycling niet belemmert.

Voortdurend

m3237

Afvalstoffen van derden

Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*

Eenmalig

m3238

Afvalstoffen van derden

Zorg voor naleving van de acceptatie- en
controleprocedure.

Voortdurend

m0613

Geluid

Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*

Eenmalig

m0614

Geluid - Akoestisch
rapport

Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

Eenmalig

m0615

Geluid - Geen akoestisch
rapport

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Voortdurend

m4100

Overgangsrecht

Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*

Eenmalig

m0800

Trillingen

Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*

Voortdurend

m0568

Zorgplicht

Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem
kunnen verontreinigen.

Eenmalig

m0569

Zorgplicht

Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen
verontreinigen de kans op verontreiniging
verwaarloosbaar is.

Voortdurend

m0737

Zorgplicht

Zorg dat u het milieu beschermt.*

Voortdurend

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_A5tf0p9o9re.pdf
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