Omgevingsvergunning

WET- & REGELGEVING
Milieu

In 2010 zijn diverse soorten vergunningen opgegaan in de

omgevingsvergunning. Dit is van toepassing op de onderdelen
bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Indien
men een vergunningplichtig bedrijf (inrichting type C) wil
beginnen of veranderen, dan zal voor het onderdeel milieu een
omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. BMD Advies
Rijndelta kan de gehele procedure verzorgen.
Waarom een omgevingsvergunning?
Indien een bedrijf het milieu in een bepaalde mate belast, wordt het bedrijf als vergunningplichtig
aangewezen. Zonder deze vergunning mag het bedrijf haar activiteiten niet uitvoeren. Aan de
vergunning worden voorschriften verbonden waar het bedrijf zich aan moet houden. Deze
voorschriften gaan onder meer over bescherming van de bodem, de toegestane hoeveelheid geluid,
de voorwaarden aan het lozen van afvalwater en het besparen van energie. In sommige gevallen
wordt in de vergunning ook een onderzoeksplicht opgenomen.

Werkwijze
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning omvat advies en begeleiding. BMD zal u ondersteunen
vanaf de start tot het verkrijgen van de definitieve vergunning. Als er voor het verkrijgen van de
aanvraag aanvullende onderzoeken nodig zijn, dan worden deze door BMD Advies gecoördineerd. Het
advies en de begeleiding bestaan uit de volgende stappen.











Inventarisatie milieuaspecten
Opstellen conceptaanvraag
Overleg met het bevoegd gezag
Coördineren aanvullende onderzoeken (o.a. bodem, geluid, QRA)
Indienen definitieve aanvraag
Beoordelen ontwerpbeschikking
Zo nodig indienen zienswijzen en overleg met het bevoegd gezag
Beoordelen definitieve beschikking
Zo nodig instellen van beroep
Verdediging beroep bij de rechtbank

De proceduretijd vanaf het indienen tot aan het verlenen van de vergunning bedraagt in theorie 26
weken. De totale doorlooptijd voor het verkrijgen van de vergunning is langer en komt al snel in de
buurt van een jaar. Voor aanvang van de vergunningprocedure is namelijk tijd nodig om te komen tot
een goede aanvraag en het uitvoeren van aanvullende onderzoeken. Bovendien kan de proceduretijd
verlengd worden omdat het bevoegd gezag meer tijd nodig heeft en/of omdat zienswijzen ingediend
worden en er mogelijk beroep moet worden ingesteld.
In het geval dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning milieuneutraal is, dat wil zeggen dat er
aangetoond kan worden dat de milieubelasting of de omvang van de activiteiten niet toeneemt, kan
een kortere procedure van 8 weken doorlopen worden.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
Voor een gedegen vergunningaanvraag is expertise nodig. BMD heeft al meer dan 25 jaar ervaring
met het aanvragen van vergunningen. Wij staan garant voor actuele kennis van wet- en regelgeving,
normen en richtlijnen en vertaling hiervan naar de praktijk. Op deze manier worden uw
bedrijfsbelangen optimaal behartigd en weet u zich verzekerd van een vergunning die bij uw bedrijf
past.
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