
Melding Activiteitenbesluit
Hierbij doe ik, de heer Michiel van Zuilen, melding van de verandering van de inrichting Bel Leerdammer. Het 
voor de melding gebruikte e-mail adres is mzuilen@groupe-bel.com. 

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

• Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn 
toegepast

• Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Gegevens melder
Naam melder: de heer Michiel van Zuilen
Adres: Rondweg 9 

7721 AA DALFSEN
Telefoon: 06-22703314
Fax:
E-mail: mzuilen@groupe-bel.com

Gegevens inrichting
Naam inrichting: Bel Leerdammer
Adres inrichting: Rondweg 9 

7721 AA DALFSEN
Toelichting locatie:
KvK nummer: 23073850
Type bedrijf: type B
Reden van melding: verandering

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de inrichting.

Gegevens verandering inrichting
Datum verandering: 20-11-2014
Omschrijving: De vorige melding met nummer ofqoft2xti is foutief ingediend en het verzoek om die te laten 

vervallen. Uitwendig handmatig reinigen van vrachtauto's waarmee geen 
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Het betreft in totaal ca. 2 vrachtauto's per dag 
die uitwendig gereinigd worden. De vloer waarboven gereinigd gaat worden zal 
gecertificeerd vloeistofdicht gemaakt worden. De hoeveelheid water die tijdens de reiniging 
verbruikt zal worden betreft ca. 150 liter per vrachtauto, dus ca. 300 liter per dag. Het water 
wat bij de reiniging vrijkomt zal via de afvalwaterzuivering van Leerdammer Dalfsen geloosd 
worden op het vuilwaterriool van de gemeente Dalfsen. Het rendement van de AWZI betreft 
ca. 75%.Het totale afvalwaterdebiet van Leerdammer Dalfsen bedraagt tussen 900.000 en 
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1.100.000 liter per dag, de toevoeging van het waswater van vrachtauto's bedraagt dus ca. 
0,3 promille van het totale debiet. Indien noodzakelijk, kan een meetput geïnstalleerd worden 
om vast te stellen welke stoffen er in het waswater bevinden. 

Bijlage meezenden: Ja

Extra informatie bij de melding
U hebt geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen geüpload
De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:
Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen doc01953220141120112844.pdf

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

• Indeling inrichting (verandering):

• de grenzen van het terrein van de inrichting;
• de ligging en de indeling van de gebouwen;
• de functie van de te onderscheiden ruimten;
• de ligging van de bedrijfsriolering; 
• de plaats van de lozingspunten.

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

• Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

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

Bestanden met milieuregels en toelichtingen
Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom van de AIM zijn pdf-bestanden gemaakt met daarin de 
milieuregels uit het Activiteitenbesluit en toelichtingen op deze milieuregels. Met de volgende link gaat u naar de 
downloadpagina (opent in een nieuw scherm), waar u deze bestanden kunt inzien of downloaden.

Correspondentienummer
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken?
 
Correspondentienummer: oi6bcci0ch
 
Datum en tijdstip melding: 20-11-2014 11:30
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