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Nieuw bedrijf
Wanneer u een bedrijf wilt starten moet
u dit melden, of een vergunning aanvragen. Op grond van het Activiteitenbesluit
(Voluit: Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer) bestaan er drie
categorieën bedrijven, te weten A, B of C.
Het merendeel van de bedrijven valt onder
type A of B.

UW BEDRIJF, DE WET MILIEUBEHEER
EN HET ACTIVITEITENBESLUIT
Wanneer u een nieuw bedrijf begint, een bestaand bedrijf uitbreidt of een
verandering aanbrengt, krijgt u te maken met regels op het gebied van afval,
energie, geluid, bodem en veiligheid. Deze regels komen voort uit de Wet
milieubeheer en zorgen ervoor dat het milieu zoveel mogelijk wordt beschermd.
Binnen de regels die de wet stelt, mag u uw bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

» Type A bedrijven zijn bedrijven die
weinig (negatieve) invloed hebben op het
milieu. U kunt bij deze ‘licht regime’ bedrijven denken aan kantoren, banken, peuterspeelzalen e.d. Voor de type A bedrijven
vervalt de zogenaamde meldingsplicht.
» Type B bedrijven zijn bedrijven die niet
(meer) onder de vergunningplicht vallen,
zoals voorheen de 8.40 amvb’s (Besluit
Detailhandel, Opslag goederen, Motorvoertuigen en Bouw- en houtbedrijven
enz.) en een groot aantal bedrijven uit
de metaal-elektro-industrie.Voor deze
bedrijven blijft de meldingsplicht bestaan.
» Voor een beperkt aantal bedrijven, de
type C bedrijven, blijft de vergunningplicht gewoon bestaan. Deze bedrijven
hebben meestal milieubelastende bedrijfsprocessen die maatwerk in de vergunning
noodzakelijk maken. Echter ook voor
deze bedrijven geldt dat voor sommige
milieurelevante activiteiten binnen type
C-bedrijven, voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing zijn.

Om zelf vast te stellen of uw bedrijf onder
de categorie A, B of C (of onder een
agrarische AMvB) valt, en om vast te stellen
welke voorschriften precies van toepassing
zijn, kunt u de Activiteitenbesluit Internet
Module (via http://aim.vrom.nl) raadplegen.
U moet hiervoor een aantal vragen over
uw bedrijfsvoering beantwoorden waarna
wordt vastgesteld onder welk type bedrijf
u valt. De AIM vraagt welke activiteiten binnen het bedrijf worden uitgevoerd en stelt
een pakket voorschriften samen dat bij
deze set van activiteiten hoort en waaraan
het bedrijf zich moet houden. Om u te helpen biedt de gemeente u de mogelijkheid
om samen met u het formulier in te vullen.
U kunt hiervoor een afspraak maken met
de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Valt uw bedrijf onder de type A bedrijven?
» U hoeft geen actie te ondernemen. U
komt in een samenvattend scherm waarin
u het, voor u geldende, voorschriftenpakket kunt downloaden.
Valt uw bedrijf onder de type B bedrijven?
» U kunt door middel van de Activiteitenbesluit Internet Module (via http://
aim.vrom.nl) uw bedrijf melden bij de
gemeente. Dit is verplicht.
LET OP: U ontvangt na afronden van het meldingsformulier een e-mail. Om uw melding in
behandeling te kunnen nemen is het belangrijk
dat u deze e-mail niet vergeet te bevestigen!
Vervolgens toetst de gemeente uw melding.
Valt uw bedrijf onder de type C bedrijven?
» U dient een Wet milieubeheervergunning
aan te vragen. Neem hiervoor contact
op met onze afdeling Vergunningen en
Handhaving, t. (0344) 579279.
» U dient volgens de amvb’s Besluit Landbouw Milieubeheer en Besluit Glastuinbouw Milieubeheer een melding in te
dienen. Neem eveneens hiervoor contact
op met onze afdeling Vergunningen en
Handhaving, t. (0344) 579279.

Bestaand bedrijf uitbreiden of veranderingen aanbrengen
Heeft u een bestaand bedrijf, dan heeft u zich in principe al eens gemeld of heeft u al een
vergunning. Toch kan het zijn dat veranderingen die u wilt aanbrengen vragen om de milieuvergunning of melding te wijzigen. Informeer wat in uw geval nodig is. Hierdoor voorkomt u
het risico van overtreding van de milieuvergunning of het Besluit. Afhankelijk van het advies
kunnen de volgende acties van u worden verwacht:
Valt uw bedrijf onder de type A bedrijven
en blijft dat zo? Dan hoeft u geen actie te
ondernemen
» de veranderingen die u wilt aanbrengen in
uw bedrijf zijn in overeenstemming met
het Activiteitenbesluit, ook al nemen de
nadelige gevolgen voor het milieu toe.
Valt uw bedrijf onder de type B bedrijven en
blijft dat zo? Dan kunt u volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
» de veranderingen die u wilt aanbrengen in
uw bedrijf zijn in overeenstemming met

het Activiteitenbesluit, ook al nemen de
nadelige gevolgen voor het milieu toe.
» de voorgenomen verandering dient u te
melden. Neem hiervoor contact op met
ons.
Valt uw bedrijf onder de type C bedrijven en
blijft dat zo?
» de verandering of uitbreiding dient opgenomen te worden in de milieuvergunning.
Neem hiervoor contact op met onze
afdeling Vergunningen en Handhaving,
t. (0344) 579279.

U heeft een milieuvergunning
nodig?
Met een milieuvergunning krijgt u toestemming uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren.
Aan de milieuvergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van
het milieu. Het handelen zonder of in strijd
met de milieuvergunning is strafbaar.
U moet een (wijzigings)vergunning aanvragen vóórdat u gaat starten met uw
(nieuwe) bedrijfsactiviteiten. De milieuvergunning kunt u bij de gemeente aanvragen.
Procedure milieuvergunning
De procedure voor een milieuvergunning duurt maximaal zes maanden.Voor
complexere bedrijven kan er meer tijd
nodig zijn. We kunnen ook besluiten een
milieuvergunning te weigeren, wanneer
de negatieve gevolgen voor het milieu
door uw bedrijfsactiviteiten niet door het
stellen van voorschriften kunnen worden
voorkomen of beperkt. Het verloop van
de vergunningprocedure is vastgelegd in de
Algemene wet bestuursrecht.
LET OP: Voordat u een milieuvergunning bij
ons aanvraagt, adviseren wij u om bij onze
afdeling Vergunningen en Handhaving te
informeren of uw bedrijf zich op basis van het
geldende bestemmingsplan wel op de door u
gewenste locatie mag vestigen.

Bouwvergunning nodig?
Als u een bedrijf gaat starten of
uitbreiden heeft u wellicht een bouwvergunning van de gemeente nodig. Houdt
u er rekening mee dat een bouwvergunning pas
wordt verstrekt nádat de milieuvergunning is
verleend.Wilt u meer weten over het aanvragen
van een bouwvergunning? Informeer dan bij de
afdeling Vergunningen en Handhaving,
t. (0344) 579279.

Aanvragen milieuvergunning?
Het aanvragen van een milieuvergunning
gaat via een aanvraagformulier. Met dit
formulier kunt u zien welke gegevens wij
van uw bedrijf nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en
de vergunning te kunnen opstellen. Het is
gebruikelijk een afspraak te maken met een
van onze medewerkers.
Om te voorkomen dat de gemeente uw
aanvraag niet in behandeling kan nemen
vanwege het ontbreken van essentiële
gegevens, is het belangrijk om goed met de
gemeente te overleggen over uw plannen.
Deze belangrijke fase in de vergunningverlening wordt het vooroverleg genoemd.
Neem daarom in een vroeg stadium con-

tact met ons op.
Andere wetgeving
Naast de regels die de Wet milieubeheer
stelt, kan het ook zijn dat de volgende
regelgeving van toepassing is:
» de Wet verontreiniging oppervlaktewater
(Wvo): informeer verder bij het Waterschap Rivierenland.
» de Woningwet/Wet op de ruimtelijke ordening (bouwvergunning): Neem hiervoor
contact op met onze afdeling Vergunningen en Handhaving, t. (0344) 579279.
» de Drank- en Horecawet: Neem hiervoor
contact op met onze afdeling Vergunningen en Handhaving, t. (0344) 579279.

