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WIJ REGELEN HET ALLEMAAL VOOR U
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Milieu, wat moet ik  ermee?
Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels. Een verkeerde of onnodige intepretatie van de milieuregels kan een 
bedreiging vormen. Ook bij uitbreiding of wijziging krijgt u te maken met milieuregels en procedures. Bovendien 
verandert de wet- en regelgeving op het gebied van milieu regelmatig. Hierdoor worden steeds nieuwe eisen aan bedrijven 
gesteld. Door de milieuregels toe te passen en op het juiste moment op de milieueisen in te spelen kunt u veel tijd en kosten 
besparen. Wij geven u inzicht en ondersteunen u bij het maken van de juiste keuzes op milieugebied.

De Roever Milieuadvisering
Wij hebben ruim 25 jaar ervaring. De Roever Milieuadvisering heeft 30 adviseurs in vaste dienst, allen met een eigen specialisme en 
vakgebied. Samen vormen zij een hechte, complete en flexibele organisatie. Kwaliteit, efficiëntie en duidelijkheid zijn onze belangrijke 
speerpunten. Voor een uitgebreide bureaupresentatie verwijzen wij u naar onze website (www.deroever.nl).

Hiernaast beschrijven wij een aantal vakgebieden. Wilt u meer weten bel ons dan gerust of stuur een e-mail.

Een brede kijk op milieuzaken
Wij bieden u met al onze specialisten een brede kijk op milieuzaken. Dit gaat verder dan één vakgebied. Ook hebben wij oog voor de 
samenhang met andere zaken binnen uw bedrijf. Ons advies is maatwerk voor uw bedrijf. Terwijl wij inzicht bieden in uw milieuzaken, 
kunt u zich blijven richten op uw kernactiviteiten.

Samenwerking
Met De Roever Milieuadvisering bent u verzekerd van kwaliteit van het werk. Ook de prettige en soepele afhandeling en afstemming 
van zaken zal u bevallen. In onze samenwerking geven wij u inzicht, denken wij met u mee en maakt u op basis hiervan de keuzes. 
Zo komen we samen tot de beste oplossing.

Intermediair tussen bedrijf en overheid
Wij hebben ruim 25 jaar ervaring met milieuadvisering. Wij weten welke eisen formeel aan uw bedrijf gesteld 
kunnen worden. Deze kennis passen wij toe op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen wij onnodige kosten 
voorkomen. Wij helpen u verder snel de juiste wegen te bewandelen. 



Vergunningen
Met een goede vergunning voorkomt u onnodige kosten door overbodige eisen. De kwaliteit van de 

vergunning bepaalt u. Wij stemmen de aanvraag af op uw bedrijf, situatie en wensen. Wij stellen een aanvraag 
op die flexibel is en rekening houdt met de toekomst van uw bedrijf. Bij nieuwe plannen levert dit u tijdwinst op, 

omdat dan niet altijd een nieuwe procedure nodig is. Wij gaan verder door u in het vervolgtraject te adviseren over de eisen 
en beperkingen die in de milieuvergunning staan.

Geluid
Wij voeren akoestische onderzoeken uit (geluidsmetingen en –berekeningen). Door uit te gaan van de juiste normen voorkomen 

wij onnodige eisen. Als u bij veranderingen vooraf rekening houdt met geluidsnormen kunt u tijd en kosten besparen.

Lucht en geur
Wet- en regelgeving op het gebied van luchtemissies zijn uitgebreid en complex. Een verkeerde interpretatie of toepassing 

hiervan heeft onnodige onderzoeken en investeringen tot gevolg. Wij zorgen voor het juiste inzicht, zodat u bewuste keuzes 
kunt maken. Naast advies kunt u bij ons ook terecht voor technisch onderzoek.

Bodem
Voor de uitvoering van een bodemonderzoek kunt u bij ons terecht. Ook adviseren wij over de noodzaak van het aanbren-

gen van bodembeschermende voorzieningen en de uitvoering daarvan. Deze zijn duur, zodat het belang van een juist advies 
groot is. Kwaliteit verdient zichzelf zo ruimschoots terug!

Afval en energie
Met een scan kijken wij of preventie van afval of energiebesparing economisch en organisatorisch haalbaar is.

 

Management
Wij helpen u met het opstellen van een bedrijfsmilieuplan (BMP), een milieuzorgsysteem of delen daarvan. Ook kunt u bij 

ons terecht voor een (parttime) milieucoördinator of vragen op het gebied van milieumanagement.

Recht
Wij behartigen uw belangen bij (dreigende) conflicten en procedures bij een rechtbank of de Raad van State. 

Onze juristen  combineren juridische kennis met inhoudelijke milieukennis. U krijgt zo optimaal resultaat.  
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De Roever Milieuadvisering

Heidebloemstraat 15

Postbus 64, 5480 AB Schijndel

Telefoon:  (073) 594 10 11

Fax: (073) 594 11 20

Internet: http://www.deroever.nl

E-mail:  deroever@deroever.nl 




