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melding Activiteitenbesluit milieubeheer 

Met dit formulier kunt u melden dat u een nieuwe inrichting1 start of een bestaande inrichting 

verandert waarbij de milieubelasting valt binnen de algemene regels van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. 

 

Gegevens drijver van de inrichting 

Voorletters :  

Achternaam :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

 

Gegevens inrichting 

De melding betreft: 

 De oprichting van een inrichting 

 De verandering van een inrichting 

 Het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit milieubeheer op een reeds aanwezige 
inrichting 

 

Naam inrichting :  

Nummer Kamer van Koophandel :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Tijdstip van de oprichting of 
verandering :  

 

Omschrijving aard en omvang van activiteiten of processen in de inrichting 

 

 

 

 

                                                
1 Het begrip 'inrichting' is in de meeste gevallen synoniem voor 'bedrijf'. Het Activiteitenbesluit milieubeheer kan echter ook 

van toepassing zijn op activiteiten die niet binnen een bedrijf plaatsvinden, zoals een opslagtank voor propaan bij een 

woning in het buitengebied.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melding activiteitenbesluit_v04-1.docx  Pagina 2 van 2 

 

Ondertekening  

Plaats,   Datum   Handtekening 

  

 

 

    

 

 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Meenemen/opsturen  

- Gegevens over de indeling en uitvoering van de inrichting: 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 en de plaats van de lozingspunten. Dit kan 

bijvoorbeeld met behulp van een plattegrond. 

- Een situatieschets, met een schaal van tenminste 1:10.000 en voorzien van een noordpijl, 

waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven. Dit kan een 

kadastrale tekening zijn, mits deze voldoende duidelijk is.  

- Afhankelijk van de activiteiten van uw instelling kunnen nog andere bijlagen nodig zijn. Kijk 

voor meer informatie in het Dienstenloket bij Milieu, omgevingsvergunning of melding. 

 

Adresgegevens  

Gemeente Landgraaf 

t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum 

Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf 

 Informatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum, 

telefoonnummer 14 045.  
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