
Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer G.J.C. Jansen (namens de heer H. Wolters), melding van het veranderen van het 
bedrijf Elevage De Volailles Et De Lapins. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is g.jansen@dehaanec.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.J.C. Jansen
Adres: Oude Rijksweg 246 a 

7954 DR ROUVEEN
Telefoon: 0522468127
Fax:
E-mail: g.jansen@dehaanec.nl

Gegevens drijver
Naam drijver: de heer H. Wolters
Telefoon: 0529471768
Fax:
E-mail: wolters143@zonnet.nl

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf: Elevage De Volailles Et De Lapins
Adres bedrijf: Dommelerdijk 11 

7722 TE DALFSEN
Toelichting locatie:
KvK nummer: 58185275
Type inrichting: onbekend
Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van het bedrijf.

Beschrijving activiteiten
Datum veranderen bedrijf: 13-03-2016
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Beschrijving activiteiten: De bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende milieumaatregelen 
wijzigen niet. Er wordt een werktuigenberging gebouwd en een hooiberg 
vervangen.

Bijlage met beschrijving toevoegen: Nee

Extra informatie bij de melding
Situatietekening is niet bijgevoegd, staat op bijgevoegde overzichtstekening. Akoestisch onderzoek en rapport 
bodemkwaliteit is i.o.m. het bevoegd gezag niet bijgevoegd

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Indeling bedrijf 15023 A101 2015 12 08 overzicht.pdf

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

• 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

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: Arrr2e8qxtr
 
Datum en tijdstip melding: 09-12-2015 09:46
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