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30082016

Antwoorden AIMsessie Au10i3i6j9w
In de AIM heeft u tijdens sessie Au10i3i6j9w op 30082016 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
Geen van bovenstaande

Overheid

❑
❑
✅
❑
❑
❑

Defensie
Justitie, politie of brandweer
Onderwijs
Waterbeheer
Gemeentelijke en provinciale dienstverlening
Overige overheidsinstellingen

Selecteer het type overheidsinstelling.

Overheid
Selecteer het type overheidsinstelling.

✅ Gebouwen voor het bieden van onderwijs,
opleidingen of cursussen zonder praktijkonderwijs
❑ Gebouwen voor het bieden van onderwijs,
opleidingen of cursussen met praktijkonderwijs
❑ Overige overheidsinstellingen

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?
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Installaties
Installaties
Selecteer alle installaties die in uw bedrijf in werking zijn.

Koel of vriesinstallatie, warmtepomp of
bodemenergiesysteem
U heeft aangegeven dat u een koel of vriesinstallatie, warmtepomp
of bodemenergiesysteem in werking heeft.

❑ 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
❑ Natte koeltoren
✅ Koel of vriesinstallatie, warmtepomp of
bodemenergiesysteem
❑ Acculader voor accu's met vloeibare
bodembedreigende stoffen (natte accu's)
❑
❑
✅
❑
❑

Koel of vriesinstallatie
Airconditioningsinstallatie
Warmtepomp
Gesloten bodemenergiesysteem
Open bodemenergiesysteem

Selecteer alle installaties die in uw bedrijf aanwezig zijn.

Installaties met koudemiddelen
U heeft installaties geselecteerd waarin koudemiddelen worden
toegepast.
Selecteer alle koudemiddelen die in deze installaties aanwezig zijn.

❑ Ammoniak (NH3)
❑ Kooldioxide (CO2)
❑ Propaan, butaan, pentaan of andere
koolwaterstoffen
❑ Synthetische koudemiddelen, zoals CFK's,
HCFK's en HFK's
✅ Andere koudemiddelen

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 propaan in een opslagtank
✅ Geen van bovenstaande

Stoffen en goederen
Gasflessen

Nee

Zijn er in uw bedrijf gasflessen aanwezig?

Gevaarlijke of bodembedreigende stoffen in verpakking
Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden
opgeslagen.
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❑ 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
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❑ Brandstoffen, koelvloeistof, motorolie,
remvloeistof, accuzuur, antivriesmiddelen
❑ Accu's
✅ Geen van bovenstaande

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
✅ Geen van bovenstaande

Transportmiddelen
Activiteiten met transportmiddelen of installaties
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

❑ Parkeergarage met tenminste 20 parkeerplaatsen
✅ Geen van bovenstaande

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

❑ Bereiden van voedingsmiddelen
✅ Geen van bovenstaande

Dienstverlening
Tandheelkunde, laboratoria en crematoria
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

❑ In werking hebben van een laboratorium of een
praktijkruimte
✅ 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 te vragen
beantwoorden over uw energieverbruik.
Wilt u gegevens over uw energieverbruik invoeren?

Type inrichting
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Geluidaspecten

❑ Er wordt muziek ten gehore gebracht
❑ Er vinden transportbewegingen met vrachtwagens
plaats
✅ Geen van bovenstaande

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

Conclusie
Geen melding of omgevingsvergunning milieu nodig
Uit uw antwoorden blijkt dat er voor uw bedrijf geen melding 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.
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