
Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer J van der Zee (namens de heer W van der Linde), melding van het veranderen van het 
bedrijf W. van der Linde. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is vanderzee@pastanks.nl. 

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

• Opslaan van drijfmest en digestaat
• Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Gegevens melder
Naam melder: de heer J van der Zee
Adres: De Giek 31 

9206 AS DRACHTEN
Telefoon: 0512-582058
Fax:
E-mail: vanderzee@pastanks.nl

Gegevens drijver
Naam drijver: de heer W van der Linde
Telefoon: 0572-331432
Fax:
E-mail: jan.holsappel@wlf-lemele.nl

Gegevens bedrijf
Naam bedrijf: W. van der Linde
Adres bedrijf: Langsweg 30 

8152 EA LEMELERVELD
Toelichting locatie: Mest bassin op binnen bouwblok grenzen
KvK nummer: 05050221
Type inrichting: type B
Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van het bedrijf.

Beschrijving activiteiten
Datum veranderen bedrijf: 30-03-2015
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Beschrijving activiteiten: Mest opslag
Bijlage met beschrijving toevoegen: Nee

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 bedrijf 55190-310-500.pdf
Situatieschets Kadastralekaart PAS 1 op 1000.pdf
BRL verklaring leverancier BRL verklaring.pdf
Googleview locatie Googleview.JPG
Ruimtelijke plannen bouwblok Ruimtelijke plannen bouwblok.JPG

Gegevens bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen
Afdeling Milieu en Bouwen
Postbus 35
7721 AZ Dalfsen

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand uw antwoorden zijn pdf-bestanden gemaakt. Daarin staan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en 
toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de downloadpagina (opent in een pop-up 
scherm). Daar kunt u deze bestanden inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: Apdfaxplgpq
 
Datum en tijdstip melding: 02-03-2015 11:56
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https://www.aimonline.nl/broker/downloads.aspx?session=Apdfaxplgpq
https://www.aimonline.nl/broker/downloads.aspx?session=Apdfaxplgpq

