
Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer G.T. Bouwmeester, melding van het veranderen van het bedrijf Maatschap G.T. 
Bouwmeester. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is erik@notebomersbouwgroep.nl. 

Vragenboom niet doorlopen
U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te 
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van 
toepassing zijn samen te stellen. 

Gegevens melder
Naam melder: de heer G.T. Bouwmeester
Adres: Skieppedrifte 5 a 

9289 KX DROGEHAM
Telefoon: 0512-331505
Fax:
E-mail: erik@notebomersbouwgroep.nl

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf: Maatschap G.T. Bouwmeester
Adres bedrijf: Brouwersweg 2 

7722 WC DALFSEN
Toelichting locatie:
KvK nummer: 01172345
Type inrichting: onbekend
Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de melder.

Beschrijving activiteiten
Datum veranderen bedrijf: 01-06-2015
Beschrijving activiteiten: Het realiseren van een opslag ruimte. Tevens wordt er een hygiënesluis bij 

de bestaande varkensstal gerealiseerd. 
Bijlage met beschrijving toevoegen: Nee

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.
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Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling bedrijf D 1-2 bouw hygienesluis Bouwmeester 04-05-15.pdf
D 1-2 verbouw woning D 1-2 verbouw woning Bouwmeester Dalfsen 04-05-15.pdf

Bijlagen op papier
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. De waterbeheerder hoeft alleen de 
bijlagen met een * te ontvangen.

• Situatieschets van het bedrijf en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1:10.000 en een 
noordpijl) *

• Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen
Afdeling Milieu en Bouwen
Postbus 35
7721 AZ Dalfsen
Waterschap Groot Salland
Afdeling Vergunningen
Postbus 60
8000 AB Zwolle

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: Apwokx8rqtm
 
Datum en tijdstip melding: 04-05-2015 09:31
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