Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

14-04-2014

Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, mevrouw W. Schotsman (VanWestreenen adviseurs) (namens de heer B. Storkhorst), melding
van de verandering van de inrichting Maatschap B.J.M. Storkhorst en M.A.E. Storkhorst-Rensing. Het voor de
melding gebruikte e-mail adres is schotsman@vanwestreenen.nl.

Activiteiten
Op basis van uw antwoorden zijn de volgende activiteiten uit het Activiteitenbesluit van toepassing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer
Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen
Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Opslaan van drijfmest en digestaat
Het houden van dieren bij een type B bedrijf
Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking
Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht
Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Gegevens melder
Naam melder: mevrouw W. Schotsman (VanWestreenen adviseurs)
Adres:

Varsseveldseweg 65 d
7131 JA LICHTENVOORDE

Telefoon:

0544-379737

Fax:

0544-378364

E-mail:

schotsman@vanwestreenen.nl

Gegevens drijver inrichting
Naam drijver: de heer B. Storkhorst
Telefoon:

06-14159344

Fax:
E-mail:

b.storkhorst@kpnplanet.nl

Gegevens inrichting
Naam inrichting:

Maatschap B.J.M. Storkhorst en M.A.E. Storkhorst-Rensing

Adres inrichting:

Schurinkweg 12
7135 KJ HARREVELD

Toelichting locatie:
KvK nummer:

09215771

Type bedrijf:

type B

Reden van melding: verandering

Correspondentienummer: mmshj333d7
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Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Gegevens verandering inrichting
Datum verandering: 02-06-2014
Omschrijving:

Zie toelichting melding.

Bijlage meezenden: Ja

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling inrichting (verandering)

MA-Storkhorst_bijlage1 (14april2014).pdf

Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen MA-Storkhorst_toelichting (14april2014).pdf

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag.
•
•
•
•

Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een
noordpijl)
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)
Gegevens dierenverblijven, huisvestingssystemen en aantallen dieren per diercategorie
Beschrijving ventilatiesysteem per dierenverblijf

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Oost Gelre
Afdeling Milieu
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de
milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de
downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer
gebruiken?
Correspondentienummer: mmshj333d7
Correspondentienummer: mmshj333d7
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Datum en tijdstip melding: 14-04-2014 11:07

Correspondentienummer: mmshj333d7
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