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Strakke kwaliteitsregie in elke fase van het traject. 

Overzichtelijke planning en voortgangsrapportage.  

Heldere, rechtstreekse communicatie. Onderscheidende punten die  

opdrachtgevers waarderen in één van de kernactiviteiten van De Roever 

Milieuadvisering: Wm-vergunningen. 

Instappen in elke fase
Van de inventarisatie met betrekking tot de noodzaak van een  

vergunning tot en met het einde van de Awb-procedure is een lange weg. 

U kunt het hele traject aan ons toevertrouwen, maar ook op elke gewenste 

fase instappen. Waar u echter ook instapt, van één ding bent u verzekerd:  

het wordt allemaal voor u geregeld!

Van standaard tot specifiek
De dienstverlening omvat alle werkzaamheden die verband houden met  

vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer. In aanvulling  

op de geijkte vormen wordt door De Roever vergunningverlening met  

flexibiliteit gestimuleerd. Mede bepalend daartoe is de aanvraag. De vorm  

en inhoud van de vergunning zijn afgestemd op de aanvraag 

(van traditioneel tot VOM of VOH). 

Zelf werkwijze bepalen
Tevens kunt u naar behoefte de te hanteren werkwijze bepalen.  

Van zo beperkt mogelijk (geen bedrijfsbezoek), tot zeer uitgebreid  

(meerdere bedrijfsbezoeken, inclusief overleg met opdrachtgever en  

aanvrager). Wij zetten de stappen voor u op een rijtje:

Stap 1

Inventarisatie / conceptaanvraag
Deze fase geeft uitsluitsel over vergunningplicht dan wel noodzaak tot  

vergunning. Het (gedeeltelijk) ingevulde aanvraagformulier met 

(concept)tekening geeft normaliter aanleiding tot vooroverleg ter plaatse.  

Dit biedt de adviseur inzicht in bedrijfsvoering en ligging en maakt maatwerk 

mogelijk. U kunt ons belasten met het voeren van de correspondentie die 

leidt tot het indienen van een (ontvankelijke) aanvraag.

Stap 2

Definitieve aanvraag
Na het beoordelen van de "ontvankelijkheid" kunnen in overleg met en met 

toestemming van de aanvrager eventuele kleine tekortkomingen worden 

aangevuld. Ingrijpender aanpassingen kunnen aanleiding geven tot het vragen 

om aanvullende gegevens. Dit kan met een ‘ondertekenklare’ aanschrijvings-

brief in uw huisstijl. Het bedrijfsbezoek kan ook in deze fase worden gedaan.

Stap 3

Ontwerpbeschikking
Opstelling van de complete ontwerpbeschikking (considerans met voorschriften) 

kan naar keuze plaatsvinden volgens uw standaarden, dan wel met behulp van 

de DRM-software (De Roever Milieuvoorschriften). 

De DRM-software omvat een methodiek om snel milieueffecten en  

beschermingsmogelijkheden te toetsen aan actuele en relevante wet- en  

regelgeving, jurisprudentie en beleid. 

Het wordt allemaal voor je geregeld
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Uiteraard gebeurt dit eveneens met inachtneming van uw  

beleidslijnen en bestuurlijke keuzes. Verder wordt rekening gehouden  

met reeds in de aanvraag opgenomen voorzieningen en maatregelen.  

De resulterende ontwerpbeschikking, inclusief voorschriftenpakket, is op 

maat van de individuele inrichting. 

Stap 4

Gedachtenwisseling
Indien gewenst organiseert onze adviseur een  

gedachtenwisseling. Hiervan kan een woordelijk dan wel op hoofdlijnen 

weergegeven verslag worden verzorgd. In de praktijk blijkt het zeer waardevol 

bedenkingen uit opmerkingen te filteren en goed geformuleerd vast te leggen. 

Stap 5

Definitieve beschikking
Opstellen van de definitieve beschikking gebeurt met inachtneming van 

ingebrachte bedenkingen en adviezen. De in het ontwerpbesluit genoemde 

zaken dienen als uitgangspunt en krijgen hier nadere invulling.

Stap 6

Beroep
Na overleg met de opdrachtgever over de te volgen strategie stellen wij het 

verweerschrift op en zorgen voor vertegenwoordiging bij de Afdeling  

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stap 7

Procedure Awb
Ter ondersteuning kunnen wij ook de administratieve taken conform de 

Awb-procedure verzorgen met alle in dit kader voorkomende werkzaamheden: 

ontvangstbevestiging, rondzenden aanvraag, ter inzage legging, publicatie.

Onze competentie
Jaarlijks handelen onze (sector)specialisten en allround vergunningverleners 

enkele honderden aanvragen af voor zeer onderscheiden categorieën inrich-

tingen op provinciaal en gemeentelijk niveau. Van eenvoudig tot zeer com-

plex. Van eenmansbedrijf en veehouderij tot industrie.  

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen collega’s zorgt ervoor dat de  

dienstverlening up-to-date blijft en beantwoordt aan onze kwaliteitsstandaard. 

Contact
Voor meer informatie over onze dienstverlening inzake vergunningen kunt u 

contact opnemen met de heer drs. ing. C. den Hertog (Caspar),  

telefoon (073) 594 10 11.
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