
Omgevingsdienst De Vallei draagt bij aan een 
veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.  
In opdracht van de gemeenten Barneveld, Ede, 
Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en van de 
Provincie Gelderland voeren wij daarom taken uit 
op het gebied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. Zo zien wij er onder andere op  
toe dat bedrijven die onder de Wet milieubeheer 
vallen, voldoen aan de geldende milieuregels.

Inventarisatiebezoeken
Als ondernemer moet u de milieuregels naleven, 
deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.  
Om het milieu effectief te kunnen beschermen,  
is het belangrijk dat wij weten welke bedrijven 
ondernemen in de Vallei, wat zij doen en wie  
de onderneming drijven. Daarom voeren wij 
inventarisatiebezoeken uit bij bedrijven die we  
nog niet kennen of waarvan wij de gegevens niet 
compleet hebben. Uw bedrijf is er daar een van.  
We maken graag kennis met u.

Wat kunt u daarna verwachten?
Is uw bedrijf bij ons bekend, dan volgt een milieu - 
controle. De termijn waarbinnen we de controle 
uitvoeren en de frequentie van de controles 
hangen af van welk type bedrijf u heeft. Bij een 
controle kijken we of u de milieuregels naleeft.

Type bedrijf
Het Activiteitenbesluit werkt met drie typen 
bedrijven. Welk type bedrijf u heeft, hangt af van
1. uw werkzaamheden;
2. de stoffen die u hierbij gebruikt;
3. de installaties die u heeft.
 
Type A
Bedrijven die hiermee het milieu niet of nauwelijks 
belasten, vallen meestal onder type A.  
Als uw bedrijf type A is, dan hoeft u geen verdere 
actie richting ons te verrichten.

Postbus 9024, 6710 HM Ede
T 088 - 116 99 00  |  E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl
www.gelderseomgevingsdiensten.nl



Type B
Bedrijven die hiermee het milieu kunnen belasten, 
vallen meestal onder type B. Is uw bedrijf een type 
B bedrijf? Dan moet u een melding bij ons doen.

Type C
Bedrijven die bijzondere werkzaamheden 
verrichten of die een grotere belasting kunnen 
vormen voor het milieu, vallen onder type C.  
Als u een type C bedrijf heeft, moet u een 
vergunning aanvragen

Wat kunt u zelf doen?
Om er zeker van te zijn welk type bedrijf u heeft, 
checkt u www.aimonline.nl. Via deze module kunt 
u zien welke regels voor uw bedrijf gelden. Ook 
leest u daar of u een melding moet doen of een 
vergunning moet aanvragen. En, als dat zo is, kunt 
u dat ook gelijk doen. 

Als u nog vragen heeft over de module, neemt u 
dan contact op met omgevingsdienst De Vallei.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van


