Uw kenmerk: 190055

10-07-2019

Antwoorden AIM-sessie A7tvh82sxh9
In de AIM heeft u tijdens sessie A7tvh82sxh9 op 10-07-2019 de volgende antwoorden op de gestelde vragen
gegeven.
Vraag

Antwoord

Hergebruik eerdere antwoorden
U bent ingelogd als: (bspreeuwenberg@roba-advies.nl)
Van welke van uw eerdere sessie(s) wilt u de antwoorden overnemen?

Sessie van 09-07-2019 14:55 voor
Maatschap Koppens & Martens
(A7tn0d7m16y)

Route door de AIM
Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM?

Veranderen, uitbreiden of stoppen
van een bedrijf

Veranderen of uitbreiden

Route 1: U doorloopt de
vragenboom voor uw hele bedrijf
(inclusief de verandering). In de
melding beschrijft u de verandering.

U heeft aangegeven dat sprake is van een verandering of uitbreiding van uw bedrijf. U
kunt kiezen uit twee verschillende routes.
Route 1 volgt de hele vragenboom van de AIM.
In deze route controleert de AIM ook of u voor de verandering een vergunning aan
moet vragen. Ook kunt u in deze route voorschriften en maatregelen voor de situatie na
de verandering downloaden.
Route 2 slaat de vragenboom van de AIM over.
U kunt alleen de verandering melden. De AIM doet geen vergunningcheck en u krijgt
geen informatie over de voorschriften en maatregelen die gelden voor uw situatie.
Kies hieronder de route die u wilt volgen. Volg bij twijfel altijd route 1.

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

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Automotive
Detailhandel
Kantoorgebouwen
Metalektro
Tankstations
Rubber- en kunststofbedrijven

❑
❑

VEEL GEBRUIKT
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❑ Gasdrukregel- en meetstation
✅ Geen van bovenstaande

Agrarische en groene sector
Selecteer alle bedrijfstypes die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Aciviteiten met dieren
Selecteer alle bedrijfstypes die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Telen of behandelen van gewassen
Selecteer alle activiteiten met gewassen die op uw bedrijf van toepassing zijn.

✅ Telen of behandelen van
gewassen
✅ Activiteiten met dieren
❑ Handel, distributie of transport
✅ Opslaan van mest (vaste mest,
dunne mest en digestaat)
❑ Recreatie activiteiten of
recreatief verblijf bij een
agrarisch bedrijf
❑ Agrarisch loonwerkbedrijf
❑ Landbouwmechanisatiebedrijf
❑ Cultuurtechnische werken en/of
grondverzet
❑ Hoveniersbedrijf en/of
groenvoorziener
❑ Productie van onbewerkt hout
uit bossen
❑ Kinderboerderij of hertenkamp
❑ Dierenpension of dierenasiel
✅ Houden van
landbouwhuisdieren
❑ Manege of paardenhouderij
❑ Veterinaire dienst
❑ Andere activiteiten met dieren
❑
❑

Telen van gewassen in een kas
Telen van gewassen in een
gebouw
✅ Telen van gewassen in de open
lucht
❑ Behandelen van gewassen

Houden van dieren
Landbouwhuisdieren
Selecteer welke diersoorten in uw bedrijf aanwezig zijn.

Aantal kippen:

❑
❑
❑
✅
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Rundvee
Varkens
Paarden
Kippen
Geiten
Schapen
Konijnen
Pelsdieren
Struisvogels
Parelhoenders
Eenden
Kalkoenen
Overige landbouwhuisdieren

14000

Vergunningplichtige activiteiten
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Vergunningplichtige activiteiten - Dieren of planten

❑

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

Het bedrijf staat op de NSL-lijst
(zie toelichting voor link naar de
lijst)
❑ Er is knalapparatuur aanwezig
(antihagelkanon)
❑ Kweken van algen
✅ 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.

Koel- of vriesinstallatie, warmtepomp of bodemenergiesysteem
U heeft aangegeven dat u een koel- of vriesinstallatie, warmtepomp of
bodemenergiesysteem heeft.
Selecteer alle installaties die aanwezig zijn.

✅ 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)
✅
❑
❑
❑
❑

Koel- of vriesinstallatie
Airconditioningsinstallatie
Warmtepomp
Gesloten bodemenergiesysteem
Open bodemenergiesysteem

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

Koelinstallatie met koolwaterstoffen

❑

Installaties met koudemiddelen
U heeft installaties geselecteerd waarin koudemiddelen worden toegepast.

U heeft aangegeven dat u een koelinstallatie met koolwaterstoffen als koudemiddel
heeft.
Selecteer alle installaties die aanwezig zijn.

Installatie met 5 kilogram of
meer koolwaterstoffen
❑ Installatie met meer dan 100
kilogram propaan, butaan of een
mengsel van propaan en butaan
✅ Geen van bovenstaande

Stookinstallaties
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Stookinstallatie

Nee

U heeft aangegeven dat u een of meerdere stookinstallaties in uw bedrijf in werking
heeft.
Gaat het daarbij uitsluitend om aardgasgestookte verwarmingsketels of
warmwaterketels?
2

Stookinstallaties
U heeft aangegeven dat u een of meerdere stookinstallaties in uw bedrijf in werking
heeft.
Hoeveel stookinstallaties zijn in uw bedrijf aanwezig?

CV-ketel

Stookinstallatie 1:
Geef een korte omschrijving van stookinstallatie nr 1. Deze omschrijving helpt bij het
beantwoorden van de volgende vragen over de stookinstallaties in uw bedrijf.

Aardgasheater 2x

Stookinstallatie 2:
Geef een korte omschrijving van stookinstallatie nr 2. Deze omschrijving helpt bij het
beantwoorden van de volgende vragen over de stookinstallaties in uw bedrijf.

Overzicht stookinstallaties
Omschrijving

Soort

CV-ketel

Verwarmingsketel Geen
Aardgas
of
proefinstallatie
warmwaterketel
en geen
mobiele
stookinstallatie

Aardgasheater Luchtverhitter
2x

Type

Brandstof Vermogen Bedrijfsuren

Mobiele
Aardgas
stookinstallatie

100 kWth Meer dan
of minder 500 uur

Meer dan
500 uur

Agrarische activiteiten
Activiteiten met planten of dieren
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

✅ Telen van gewassen in de open
lucht
❑ Houden van
landbouwhuisdieren in een
huisvestingssysteem dat is
voorzien van een
luchtwassysteem
❑ Verwerken of bewerken van
meststoffen

Activiteiten met gewassen of groenafval

❑

Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

❑

AIM-sessie: A7tvh82sxh9
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vaste leidingen of apparatuur
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❑

Toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen of
biociden in dompelbaden en
douche-installaties
❑ Spoelen van fusten en
verpakkingsmateriaal waarin
gewassen zijn opgeslagen voor
agrarische activiteiten
❑ Spoelen van gewassen bij
agrarische activiteiten
❑ Sorteren van gewassen
❑ Composteren van groenafval
✅ Geen van bovenstaande

Opslaan van meststoffen, voeders of restmateriaal
Selecteer alle stoffen die worden opgeslagen.

Opslaan van dierlijke vaste mest

❑
❑
✅
❑
❑
❑

Vaste kunstmeststoffen
Vloeibare kunstmeststoffen
Dierlijke vaste mest
Drijfmest
Digestaat
Restmateriaal afkomstig van de
teelt van gewassen waaruit
perssappen of percolatiewater
kan vrijkomen
❑ Gebruikt substraatmateriaal dat
uitsluitend bestaat uit stoffen
van plantaardige oorsprong,
zoals kokosmatten en papier
❑ Ander gebruikt
substraatmateriaal, zoals
potgrond, steenwol en glaswol
❑ Bijvoedermiddelen die niet
verpompbaar zijn, en kuilvoer
❑ Vloeibare bijvoedermiddelen
✅ Vaste diervoeders, zoals
mengvoeders, krachtvoer, biks
✅ Kadavers
Nee

U heeft aangegeven dat sprake is van het opslaan van dierlijke vaste mest.
Gaat het om meer dan 600 kubieke meter?

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Ja

U heeft aangegeven dat sprake is van de volgende zogenoemde 'agrarische
bedrijfsstoffen':
•

Dierlijke vaste mest

Gaat het om in totaal meer dan 3 kubieke meter?

Opslagtanks
Gassen of vloeistoffen in opslagtanks

❑

Selecteer alle opties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

❑
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❑

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.

Organische peroxiden, met
etiket:

✅ Geen van bovenstaande

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

Stuifgevoelige goederen

❑

Gewasbeschermingsmiddelen
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
Ja

Zijn er in uw bedrijf stuifgevoelige goederen aanwezig?

Stuifgevoelige goederen
U heeft aangegeven dat stuifgevoelige goederen in uw bedrijf aanwezig zijn.
Hoe slaat u deze goederen op?

❑
❑
✅
❑
❑

Los gestort
Onverpakt in een container
In een silo
In een open verpakking
Op een andere manier waarbij
de goederen zich bij opslaan of
overslaan kunnen verspreiden

❑

Uitvoeren van een bodem- of
grondwatersanering,
saneringsonderzoek of
proefbronnering

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

Lozen van grondwater bij
ontwatering
❑ Behandelen van huishoudelijk
afvalwater in een IBA
❑ Uitvoeren van werkzaamheden
(zoals bouwen, slopen,
renoveren, gevelreiniging of
conserveren) aan gebouwen of
andere vaste objecten
✅ Geen van bovenstaande

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

❑

Aftanken van motorvoertuigen
of werktuigen
❑ Onderhouden of repareren van
motoren, motorvoertuigen,
spoorvoertuigen of andere
gemotoriseerde apparaten of
proefdraaien van
verbrandingsmotoren
❑ Uitwendig wassen van
motorvoertuigen of werktuigen
waarmee geen
gewasbeschermingsmiddelen
zijn toegepast
❑ Uitwendig wassen of stallen
van werktuigen waarmee
gewasbeschermingsmiddelen
zijn toegepast
❑ Inwendig reinigen of ontsmetten
van transportmiddelen (zoals
werktuigen waamee
gewasbeschermingsmiddelen
of meststoffen zijn toegepast)
✅ Geen van bovenstaande

Materialen
Onderhoudswerkplaats

Nee

Is er binnen uw bedrijf een onderhoudswerkplaats aanwezig?

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

❑
❑

Bereiden van voedingsmiddelen
Slachten van dieren, uitsnijden
van vlees of vis of bewerken
van dierlijke bijproducten
✅ Geen van bovenstaande

Energie
Energiebesparing

Ja

Afhankelijk van uw energieverbruik gelden verschillende verplichtingen om energie te
besparen.
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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?

Bepalen klein-, middelgroot- of grootverbruik energie
Wat is (naar verwachting) het maximale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van uw bedrijf?

Bepalen klein-, middelgroot- of grootverbruik energie
Wat is (naar verwachting) het maximale jaarlijkse brandstofverbruik van uw bedrijf?

Minder dan 50.000 kilowattuur per
jaar

Minder dan 25.000 m3
aardgasequivalenten per jaar

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

Lozen van afvalwater in het openbaar riool
Selecteer alle typen openbare riolering waarin u afvalwater afkomstig van uw
activiteiten afvoert.

✅ Lozen van afvalwater in het
openbaar riool
❑ Lozen van afvalwater op een
andere manier dan in het
openbaar riool
✅ Vuilwaterriool
❑ Schoonwaterriool of
hemelwaterriool

Bijlagen
Situaties met geluidaspecten
Hieronder staan situaties genoemd waarvoor het mogelijk nodig is dat een akoestisch
rapport bij de melding wordt gevoegd.

✅ Er vinden transportbewegingen
met vrachtwagens plaats

Selecteer alle situaties die op uw activiteiten van toepassing zijn.

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

❑

Er zijn binnen een afstand van
50 meter van de grens van het
bedrijf geluidgevoelige objecten
❑ Er vinden tussen 19.00 en 6.00
uur gemiddeld meer dan vier
transportbewegingen met
vrachtwagens plaats
✅ Geen van bovenstaande

Akoestisch onderzoek in beginsel niet nodig
Op basis van uw antwoorden geldt in beginsel geen verplichting om een akoestisch
onderzoek bij de melding te voegen.
Het bevoegd gezag kan binnen 4 weken na ontvangst van de melding besluiten dat een
rapport van een akoestisch onderzoek toch moet worden ingediend. Dit kan zij doen:
•
•

als het aannemelijk is dat door de verandering van het bedrijf de geluidsnormen
overschreden zullen worden, of
als het bedrijf op een gezoneerd industrieterrein ligt en het rapport nodig is voor
zonebeheer, of
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als aannemelijk is dat de geluidniveaus vanwege agrarische werkzaamheden en
activiteiten binnen uw bedrijf dan wel werkzaamheden en activiteiten die daarmee
verband houden een significante bijdrage leveren aan de totale geluidsbelasting
van uw bedrijf.

Verandering inrichting
U heeft aangegeven dat sprake is van het veranderen van uw bedrijf.
Selecteer alle activiteiten of situaties waarop de verandering betrekking heeft.

❑

Er is sprake van een toename
van het aantal dieren van een of
meer diercategorieën die in
dierenverblijven worden
gehouden
✅ Er is sprake van een wijziging
van een dierenverblijf of
huisvestingssysteem
❑ Er is sprake van een
verandering in de wijze van
kweken of telen van gewassen
in de open lucht

Bijlage met gegevens over dierenaantallen, dierenverblijven,
huisvestingssystemen en ventilatiesystemen
Uit uw antwoorden blijkt dat sprake is van het houden van ten minste 10 schapen, 5
paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen of 10 overige landbouwhuisdieren
in dierenverblijven. Bij de melding moet u een aantal gegevens voegen.

1. Gegevens over aantal dieren per huisvestingssysteem
U moet per dierenverblijf het aantal landbouwhuisdieren per diercategorie en per
huisvestingssysteem, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet
ammoniak en veehouderij, vermelden.

2. Gegevens over het ventilatiesysteem
Van de (wijziging van) dierenverblijven wordt bij de melding een beschrijving
overgelegd van het ventilatiesysteem. Dat is nodig om te kunnen bepalen of aan de
geurvoorschriften wordt voldaan. De beschrijving wordt gegeven per dierenverblijf. Als
er binnen een dierenverblijf verschillende huisvestingssystemen worden toegepast, en
de ventilatie is niet hetzelfde voor alle huisvestingssystemen, wordt dit in de
beschrijving verwerkt.

Bijlagen met emissiegegevens van dierenverblijven
Uit uw antwoorden blijkt dat sprake is van het houden van vleesrunderen, varkens,
geiten, schapen, kippen, eenden, kalkoenen of parelhoenders. U moet per dierenverblijf
waarin deze diersoorten worden gehouden de volgende gegevens toevoegen:
•
•
•

de inputgegevens van het verspreidingsmodel V-stacks vergunning
een plattegrondtekening overeenkomstig de beschrijving van de binnen het
dierenverblijf toegepaste huisvestingssystemen, waarop de emissiepunten en de
ventilatoren met hun diameter zijn aangegeven
een doorsnedetekening overeenkomstig de beschrijving van de binnen het
dierenverblijf toegepaste huisvestingssystemen, waarop de goothoogte, de
nokhoogte, de emissiepunten en de ventilatoren zijn aangegeven

Bijlage met inputgegevens ISLa3
Uit uw antwoorden blijkt dat er sprake is van de oprichting of uitbreiding van een
dierenverblijf of de uitbreiding van het aantal dieren in een of meer diercategorieën.
Daarbij kan niet met zekerheid worden gesteld dat deze oprichting of uitbreiding niet in
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betekenende mate bijdraagt aan de concentratie fijn stof in de lucht en dat deze geen
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof (PM10) veroorzaakt.
Om een goede beoordeling uit te kunnen voeren, moet u de inputgegevens van het
luchtkwaliteitsmodel ISL3a als bijlage bij de melding voegen.

Biologische teelt

Nee

U heeft aangegeven dat een of meer van de volgende activiteiten wordt uitgevoerd:
•

Telen van gewassen in de open lucht

Is er sprake van biologische teelt?

Conclusie
Melding Activiteitenbesluit nodig
Uit uw antwoorden blijkt dat voor uw bedrijf geen omgevingsvergunning milieu nodig is.
Wel moet u 4 weken voor het veranderen van uw bedrijf een melding Activiteitenbesluit
indienen. Heeft u om andere redenen dan milieu toch een omgevingsvergunning
nodig? Dan moet u de melding Activiteitenbesluit gelijktijdig met de aanvraag voor de
omgevingsvergunning indienen.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Uit uw antwoorden blijkt dat een 'omgevingsvergunning beperkte milieutoets' (OBM)
nodig is.
Bij een verandering van uw bedrijf is het verstandig hiervoor eerst contact op te nemen
met het bevoegd gezag.

Waarom is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig?
Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is nodig omdat u een of meer
activiteiten hebt geselecteerd, waarvoor een aparte beoordeling van bepaalde
milieuaspecten nodig is. Hieronder staat een overzicht.
OBM voor het aspect MeR-beoordeling
•

het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het houden van
14000 stuks pluimvee

OBM voor het aspect luchtkwaliteit
•

het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van
landbouwhuisdieren of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren in een
of meer diercategorieën voor zover sprake is van het houden van 14000 stuks
pluimvee

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

Type inrichting
Uw bedrijf is een type B inrichting waarvoor een OBM nodig is.
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De activiteiten uit het Activiteitenbesluit
Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit voor de volgende
activiteiten:
•
•
•
•
•

Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Telen van gewassen in de open lucht
Het houden van landbouwhuisdieren bij een type B bedrijf
Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in
verpakking

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

Maatregelen op maat
Voorzieningen die de bodem beschermen
Selecteer alle maatregelen en voorzieningen die u heeft om de bodem te beschermen.

Gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in
verpakking
Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het opslaan van gevaarlijke stoffen,
CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking.

❑
❑

Lekbak
Vloeistofdichte vloer of
verharding
✅ Vloeistofkerende vloer
❑
❑
❑

Opslaan van gasflessen
Opslaan van spuitbussen
Opslaan van verpakkingen met
daarop aangesloten leidingen
❑ Opslagvoorziening voor meer
dan 2.500 kilo gevaarlijke
stoffen of CMR-stoffen
❑ Tijdelijk opslaan van verpakte
gevaarlijke stoffen of CMRstoffen
❑ Opslaan in een verkoopruimte
✅ Geen van bovenstaande

Bestanden samenstellen
Kenmerk voor bestanden met voorschriften en maatregelen

190055

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

AIM-sessie: A7tvh82sxh9
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