Uw kenmerk: Zonnepark Wehl - AIM

09-03-2021

Antwoorden AIM-sessie Ad04x3ejz53
In de AIM heeft u tijdens sessie Ad04x3ejz53 op 09-03-2021 de volgende antwoorden op de gestelde vragen
gegeven.
Vraag

Antwoord

Uw account maken
Wat is uw e-mailadres?

alexander.arcache@kronos-solar.de

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

Checken welke milieuregels van toepassing zijn

Bedrijfstype
PROFIELEN

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
✅
❑
❑

Afval
Agrarisch en groen
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

Productie- of reparatiebedrijf

❑
❑
❑
❑
❑
❑
✅

Mediaproductie en uitgeverijen
Chemie
Automotive
Grafische industrie
Metaal en elektrotechniek
Rubber- en kunststofbedrijven
Een andere branche

✅
❑
❑
❑

Gas, energie, elektriciteit of water
Chemische of explosieve producten
Kleding, textiel of leer
Machines, apparaten, installaties, werktuigen,
instrumenten en hulpmiddelen

Tot welke branche behoort uw bedrijf?

Productie- of reparatiebedrijf
U heeft bij de vorige vraag de keuze 'Een andere branche'
geselecteerd. Om het meest passende bedrijfstype te
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selecteren, krijgt u nu vragen over de producten die uw bedrijf ❑
produceert of repareert.
❑
❑
Selecteer alle producten die uw bedrijf produceert of
repareert.
❑
❑

Product - Gas, energie, elektriciteit of water
Selecteer alle installaties voor gas-, energie- of
elektriciteitsproductie of andere bedrijfstypes die op uw bedrijf
van toepassing zijn.

Overige productie van elektriciteit, aardgas, stoom
of gekoelde lucht

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
✅

Meubels
Transportmiddelen
Voedingsmiddelen of dranken
Bloemen, planten of onderdelen hiervan
Overige producten
Gasdrukregel- en meetstation
Noodstroomaggregaat
Transformatorstation
Warmtekrachtkoppeling
Windturbine met een rotordiameter van 2 meter of meer
Bodemenergiesysteem
Waterbedrijven
Overige productie van elektriciteit, aardgas, stoom of
gekoelde lucht

Nee

Is er in uw bedrijf een afvalmeeverbrandingsinstallatie?

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

Vergunningplichtige activiteiten - Mineralen
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.

❑

Opslaan van vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen of
CMR-stoffen in bulk
✅ Geen van bovenstaande

❑
❑

Activiteiten met steenkool of ertsen of derivaten daarvan
Breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind,
kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten
daarvan, met een capaciteit ten aanzien daarvan van
100.000.000 kilogram per jaar of meer
✅ Geen van bovenstaande
❑

Niet kleinschalig oefenen van
brandbestrijdingstechnieken
✅ Geen van bovenstaande

Vergunningplichtige activiteiten - Energie,
veiligheid, besluiten en regelingen

❑

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

❑

❑
❑
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Eén of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren met
een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15
megawatt of meer
Transformatorstations met niet in een gesloten gebouw
ondergebrachte transformatoren, met een maximaal
gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200
MVA of meer
Zendmasten, antennes en andere installaties voor het
omzetten van elektrische energie in stralingsenergie met
een vermogen van 4 kilowatt of meer
Omzetten van hydrostatische energie in elektrische of
thermische energie
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❑

Activiteiten met gevaarlijke stoffen die onder het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen
❑ 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

Vergunningplichtige activiteiten - Vestiging op
voormalige stortplaats

Nee

Is uw bedrijf gevestigd op een voormalige stortplaats waar de
in art 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een
gesloten stortplaats wordt uitgevoerd?

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?

IPPC-installaties
IPPC stookinstallatie

Nee

Een IPPC-installatie is een installatie waarin één of meer van
de activiteiten uit Bijlage I van de Richtlijn industriële emissies
plaatsvinden.
IPPC-installaties komen vooral voor bij grote industriële
bedrijven. Ook bij MKB-bedrijven met industriële activiteiten
kunnen IPPC-installaties aanwezig zijn.
Is er in uw bedrijf sprake van stoken in installaties met een
totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 megawatt
of meer?

IPPC-installatie

Nee

Een IPPC-installatie is een installatie waarin één of meer van
de activiteiten uit Bijlage I van de Richtlijn industriële
emissies plaatsvinden.
IPPC-installaties komen vooral voor bij grote industriële
bedrijven. Ook bij MKB-bedrijven met industriële activiteiten
kunnen IPPC-installaties aanwezig zijn.
U heeft aangegeven dat er geen stookinstallatie van 50 MW
of meer in uw bedrijf is.
Is er een andere IPPC-installatie in uw bedrijf aanwezig?

Installaties
Installaties

❑

Verwarmingsketel of andere stookinstallatie

Selecteer alle installaties die in uw bedrijf in werking zijn.
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❑

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)
✅ Geen van bovenstaande

Opslagtanks
Gassen of vloeistoffen in opslagtanks
Selecteer alle opties die 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 of bodembedreigende stoffen in
verpakking
Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden
opgeslagen.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

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

Lithium-ion accu's voor vervoermiddelen
Andere bodembedreigende of gevaarlijke stoffen dan
hierboven genoemd
✅ Geen van bovenstaande

Bodembedreigende goederen

Nee

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

Stuifgevoelige goederen

Nee

Zijn er in uw bedrijf stuifgevoelige goederen aanwezig?

Waterbeheer
Activiteiten met water of afvalwater

❑

Selecteer alle activiteiten die op de bedrijfslocatie worden
uitgevoerd.

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

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

❑

Afleveren van brandstof aan motorvoertuigen voor het
wegverkeer
❑ 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
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
✅ Geen van bovenstaande

Energie
Energiebesparing

Nee

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

Type inrichting
Geluidaspecten

✅ Er vinden transportbewegingen met vrachtwagens plaats

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.

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

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
✅ Geen van bovenstaande
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Afvalwater
Lozen van afvalwater
Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het
lozen van afvalwater afkomstig van uw bedrijf.

❑
❑

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

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.

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 gelden voor uw
bedrijf. Wel gelden de algemene milieuregels uit het
Activiteitenbesluit voor uw bedrijf.

Maatregelen op maat
Locatie van uw bedrijf

Nee

Ligt uw bedrijf aan het water?

Bestanden samenstellen
Kenmerk voor bestanden met voorschriften en
maatregelen

Zonnepark Wehl - AIM

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