
   

 

Dienstverlening bij bedrijfsverplaatsing 
Ruimtelijke ordening en milieu  
 

Uw bedrijf wordt verplaatst naar een nieuwe locatie: een drukke tijd voor u als  
ondernemer. Er moet veel geregeld worden, van een nieuwe huisvesting tot alle zaken  
rondom de benodigde vergunningen of meldingen. BMD Advies Rijndelta kan u onder-
steunen in deze hectische tijd. 
 

Wat kan BMD Advies Rijndelta voor u betekenen? 
Wij zijn een adviesbureau op het gebied van milieu, arbo, ruimtelijke ordening en veiligheid. 
Met onze brede kennis kunnen wij uw bedrijfsverplaatsing soepeler laten verlopen. Tijdens een 
kennismakingsgesprek wordt in beeld gebracht wat de specifieke situatie van –en veranderin-
gen voor– uw bedrijf zijn. Samen met u wordt een stappenplan-op-maat samengesteld, wat 
vervolgens zo effectief mogelijk wordt uitgevoerd. 

 
Bestemmingsplantoets  
Uw bedrijf moet uw vertrouwde omgeving verlaten, de gemeente heeft andere plannen voor 
dit gebied en de activiteiten van uw bedrijf vallen niet (meer) binnen die visie; of u heeft er zelf 
voor gekozen om te verplaatsen naar een locatie die meer mogelijkheden biedt. Mogelijk heeft 
u al een nieuwe bedrijfslocatie op het oog. Maar bent u er wel van verzekerd dat u nu –en in de 
toekomst– uw activiteiten kunt ontplooien op de manier die u voor ogen hebt? 
 
Met een bestemmingsplantoets kunnen wij nagaan of uw bestaande (of beoogde toekomstige) 
bedrijfsactiviteiten passen binnen het bestemmingsplan dat op de nieuwe vestigingslocatie van 
toepassing is. Mocht u aanpassingen willen aanvragen, dan kunnen wij u hierbij ondersteunen. 

 
Op de nieuwe locatie… 
Als de nieuwe bedrijfslocatie voldoende mogelijkheden biedt voor uw onderneming, dan moet 
u nog diverse zaken regelen, waaronder mogelijk: 
 

Het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding 
 
Een overzicht maken van de regels die u moet naleven 

 
Het uitvoeren van een geluids- of bodemonderzoek 
 

Het naleven van eisen rondom de opslag van (gevaarlijke) stoffen 

Duurzaamheid – denk aan duurzaam bouwen of het opzetten van een                        
milieumanagementsysteem! 

 
 
Op de volgende pagina vindt u meer informatie over bovenstaande diensten. 
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Aanvragen van vergunning of melding 
Indien uw bedrijfsactiviteiten vallen onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer, dan dient u 4 weken voor het aanvan-
gen van de activiteiten op de nieuwe bedrijfslocatie een melding in te 
dienen bij het bevoegd gezag. Als uw activiteiten vergunningplichtig 
zijn op grond van Bijlage I van het Besluit Omgevingsrecht, dan moet u 
een vergunning aanvragen. De doorlooptijd van een vergunning  
bedraagt 26 weken en het is dan ook van belang dat u dit tijdig in gang zet!  
 
BMD Advies Rijndelta kan uw (huidige en toekomstige, gewenste) bedrijfsactiviteiten toetsen 
om in beeld te brengen welke wetgeving hierop van toepassing is. Vervolgens kan zij uw mel-
ding of vergunningaanvraag verzorgen (met de onderzoeken die eventueel vereist zijn) en con-
tact onderhouden met het bevoegd gezag. Aan het eind van dit traject heeft u een duidelijk 
overzicht van alle voorschriften waaraan u als ondernemer moet voldoen.  
 

Akoestisch onderzoek 
Mogelijk zal het bevoegd gezag u de verplichting opleggen om een akoes-
tisch onderzoek uit te voeren op de nieuwe bedrijfslocatie om aan te tonen 
dat uw bedrijfsactiviteiten vanuit geluidsoogpunt inpasbaar zijn binnen de 
beschikbare geluidsruimte. Dit is sterk afhankelijk van uw bedrijfsactivitei-
ten, maar als u bijvoorbeeld veel vervoersbewegingen uitvoert en de nieuwe 
locatie ligt op korte afstand van een woonwijk, dan moet u er rekening mee  

       houden dat geluid een belangrijk milieuaspect kan zijn.  
       BMD Advies Rijndelta kan u hierbij vakkundig ondersteunen. 

 
Bodemonderzoek 
Indien u bodembedreigende activiteiten heeft uitgevoerd, dan moet u 
bij het staken van deze activiteiten binnen 3 maanden een bodem-
onderzoek overhandigen aan het bevoegd gezag – het zogeheten eind-
situatiebodemonderzoek. Bovendien zult u op de nieuwe locatie, voor-
dat u begint met de bodembedreigende activiteiten, een nulsituatie-
bodemonderzoek moeten uitvoeren. BMD Advies Rijndelta kan deze 
onderzoeken voor u coördineren. Mocht er verontreiniging gecon-
stateerd worden, dan kunnen wij ook het saneringstraject voor u ver-
zorgen. 
 

Opslag gevaarlijke stoffen 
Indien u gevaarlijke stoffen op gaat slaan dan moet de opslagvoorziening aan 
bepaalde eisen voldoen. Vaak is het verstandig om hier in een vroeg stadium 
rekening mee te houden. In sommige gevallen zijn er namelijk bouwkundige 
aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan de van toepassing zijnde 
richtlijnen (zoals de PGS 15). BMD Advies Rijndelta kan u assisteren bij het 

kiezen van de juiste indeling voor uw stoffen-opslag en tezamen met u bepalen wat de meest 
geschikte oplossing is voor uw bedrijf.  

 
Nazorg en verdere ondersteuning of duurzaamheidsadviezen 
Nadat uw verplaatsing zo soepel mogelijk is verlopen, kan BMD Advies Rijndelta u periodiek op 
de hoogte te stellen van veranderingen in wet- en regelgeving. Bovendien kunnen wij u assiste-
ren bij het behalen van ISO-certificeringen, zoals ISO 14001 en ISO 9001, evenals bij het opzet-
ten van uw MVO-beleid. Vraag naar ons productblad ‘Excellerend ondernemen en MVO’. 


