
 

Artikel 1.10  

Activiteitenbesluit 

Milieubeheer 

Als u een bedrijf begint of verandert, moet u dit ten minste vier weken voor de start 

melden bij de gemeente.  

  

Bij de melding moet u de volgende gegevens doorgeven: 

Het adres en het nummer van de 

Kamer van Koophandel van uw  

bedrijf;  

 

De naam en het adres van degene 

die het bedrijf begint, verandert of 

de werking daarvan verandert. Ook 

als dit iemand anders is dan degene 

die het bedrijf drijft of zal drijven; 

 

De datum vanaf wanneer het  

bedrijf of de verandering daarvan 

begint. Of wanneer de verandering 

van de werking van het bedrijf is 

uitgevoerd;  

 

De soort en grootte van de 

activiteiten en processen in het  

bedrijf. Of de verandering van de 

soort en grootte van de activiteiten 

Een plattegrondtekening (voorkeur 

schaal 1:250) met daarop de indeling 

en uitvoering van het 

bedrijf. Daarbij moeten de grenzen 

van het terrein van het bedrijf, 

de ligging en de indeling van de 

gebouwen, de functie van de 

verschillende ruimtes, de ligging 

van de bedrijfsriolering en de plaats 

van de lozingspunten worden 

aangegeven; 

 

Voor voorbeeld zie bijlage A 
 

 

Een situatieschets met een schaal 

van ten minste 1:10.000. Hierop 

moet de ligging van de inrichting ten 

opzichte van de omgeving zijn 

aangegeven. De schets moet ook een 

noordpijl hebben. 

 

Voor voorbeeld zie bijlage B 

 

  

 

U kunt de melding doen met de  

Activiteitenbesluit Internet Module 

(AIM) via www.aimonline.nl. Maar u 

kunt de hierboven genoemde 

gegevens ook naar uw gemeente 

sturen.  

noo

noo

noo

noo

noo 

noo 

Wat te doen als het u niet lukt om 

de melding in te dienen? 

 

Wanneer u er niet uitkomt neem 

dan contact op  met uw 

toezichthouder.  U mag dat doen 

via email of via het algemeen 

telefoonnummer van de 

Omgevingsdienst Rivierenland: 

0344 - 579 314. 

 



 

 

  

     Bijlage A: Voorbeeld Plattegrondtekening 



 

  

     Bijlage B: Voorbeeld situatieschets 


