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Praktische insteek bij toetsing aan emissie-eisen. Inzicht en gevoel bij beoordeling van kwantitatieve emissie-
gegevens. Een duidelijke beoordelingsstrategie om te komen tot oplossingen. Onderscheidende punten die vaste 

opdrachtgevers waarderen in één van de specialismen van De Roever Milieuadvisering: lucht en geur.

Wm-procedure
Onze luchtspecialisten beoordelen de lucht- en geuraspecten van specifieke inrichtingen. Omdat onze specialisten vele

 Wm-procedures van verschillende soorten bedrijven behandelen, kunnen zij snel en vakkundig adviseren. Ons advies bevat 
naast de motivering tekstblokken die rechtstreeks in brieven en (ontwerp)beschikkingen kunnen worden gebruikt.

Besluit luchtkwaliteit
De verschillende overheden hebben de verplichting om de luchtkwaliteit van hun regio in kaart te brengen. Bij geconstateerde 

overschrijdingen van de luchtkwaliteitseisen dienen actieplannen te worden opgesteld. Zowel bij de inventarisatie als bij het 

opstellen van actieplannen kunnen onze specialisten behulpzaam zijn. Wij stellen verschillende scenario’s op van te nemen
 maatregelen en voeren effectberekeningen uit. Hiermee kunt u onderbouwde keuzes maken in uw milieubeleidsplannen.

Het Oplosmiddelenbesluit
Veel bedrijven die onder het Oplosmiddelenbesluit vallen hebben al reductieprogramma’s opgesteld en (deels) uitgevoerd.

 Deze bedrijven moeten nog wel bij u melden dat ze op deze wijze aan de eisen van dit besluit voldoen. Het beoordelen van de
 reductieprogramma’s is technisch en juridisch complex. Door op tijd de emissiesituatie van deze bedrijven te beoordelen

 voorkomt u kosten en handhavingsproblemen. Deze beoordeling voeren onze specialisten voor u uit.

Beoordelen luchtrapporten
Wij beoordelen de rapporten van luchtemissies die door derden bij u worden ingediend. Eerst gaan wij na of de aannames 

en uitgangspunten juist zijn. Vervolgens beoordelen wij de berekeningen aan de geldende richtlijnen. Bij ons advies 
toetsen wij ook aan  grenswaarden die gelden of zouden moeten gelden.
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Emissies bij diverse verbrandingsprocessen
De wet- en regelgeving op het gebied van luchtemissies bij verbrandingsprocessen is uitgebreid en complex. 

Daarbij is het ook van belang om uit te sluiten dat er onacceptabele gezondheidsrisico’s ontstaan ten gevolge van 
extra emissies bijvoorbeeld afkomstig van het (bij)stoken van biomassa. Onze specialisten maken, naast een formele 

beoordeling, een inschatting van de resterende risico’s door bijvoorbeeld verspreidingsberekeningen uit te voeren en de
 immissieresultaten te toetsen aan het verwaarloosbare risico (VR)-niveau. Op deze wijze bent u ervan verzekerd dat de meest 

actuele milieuhygiënische kennis wordt toegepast.

Advisering bij overschrijding emissie eisen
De wetgeving op luchtgebied biedt ruimte om gemotiveerd af te wijken van ‘standaard’ emissie eisen. Een goede motivering voor 

afwijking van een ‘standaard’ emissie eis dient een veelheid aan technische en financiële informatie te bevatten. Een goede
 beoordeling hiervan vergt deskundigheid, ervaring en kennis van processen en beschikbare emissiebeperkende technieken. Onze 

luchtspecialisten hebben dit in huis.

Advisering bij geurhinder 
Geurhinder is een subjectief begrip. Toch dient het bevoegd gezag een zo objectief mogelijke beoordeling te maken van de mate van 

geurhinder. Dit is niet altijd eenvoudig. Voor het toetsingskader wordt gebruik gemaakt van bijzondere regelingen, specifiek
 geurbeleid of de algemene geurhindersystematiek van de NeR. Onze luchtspecialisten helpen u om de kans op geurhinder te

 minimaliseren. Als u behoefte heeft aan een second opinion of hulp bij de beoordeling van een specifieke situatie, schakel dan
 gerust onze specialisten in.

Bestemmingsplanprocedures
Nederland is een dichtbevolkt land waardoor nieuwe bouwprojecten door milieueisen steeds meer onder druk komen te staan. Met 
name de eisen voor fijn stof en stikstofdioxide en het aspect geur vormen duidelijke knelpunten. Het is van belang dat specialisten 

vroeg in het traject worden ingeschakeld. Op deze wijze lossen wij knelpunten op een kosteneffectieve en praktische manier op.

Onze competentie
In onze advisering staat de haalbaarheid in geval van beroep voorop. De luchtspecialisten van De Roever Milieuadvisering zijn 

vanuit de dagelijkse praktijk vertrouwd met alle facetten van hun discipline. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega’s 
houdt de dienstverlening up-to-date. Onze specialisten hebben dus een goede neus voor deze problematiek.

Contact
Voor meer informatie over onze dienstverlening inzake lucht en geur kunt u contact opnemen met Erik Spierings,

telefonisch via (073) 594 10 11 of per e-mail naar e.spierings@deroever.nl.


