
 

 

  

 

Omgevingsvergunning milieu in de praktijk 
 
 
Een omgevingsvergunning milieu is de toegangsdeur tot het ontplooien van bedrijfsmatige 
activiteiten. KWA beschouwt een aanvraag voor een omgevingsvergunning als het visitekaartje 
naar de overheid en kijkt samen met u naar de toekomst.  
Een dergelijke benadering zorgt voor een actuele omgevingsvergunning, die flexibiliteit en 
continuïteit biedt. 
 
Een omgevingsvergunning is een wettelijke vereiste om bedrijfsmatige activiteiten te kunnen ontplooien. In een 
omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en verontreiniging voor het milieu te 
voorkomen. Van het bedrijf worden acties verwacht om deze voorschriften na te leven en daarmee de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. KWA zorgt er met een gedegen vergunningaanvraag voor 
dat uw organisatie binnen de wettelijke kaders en met oog op de toekomst optimaal kan functioneren. 
Het aanvragen van een omgevingsvergunning omvat advies en begeleiding bij het opstellen en indienen van de 
aanvraag tot en met het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Dit betreft zowel inhoudelijke als procedurele 
zaken. Dit traject bestaat uit een aantal stappen. 
 

Inventarisatie 
 
Een eerste stap betreft de inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie. Tijdens de inventarisatie worden de 
huidige bedrijfssituatie, reeds uitgevoerde veranderingen en mogelijke toekomstige veranderingen besproken. 
Tenslotte wordt bepaald of naast de omgevingsvergunning milieu tevens een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 
bouwen of een vergunning in het kader van de Waterwet nodig is. 
 

Voorbereiding aanvraag 
 
De resultaten van de inventarisatie worden besproken met het bevoegd gezag (de gemeente of provincie). Er 
wordt vastgelegd welke informatie en in welke vorm bij de aanvraag verstrekt zal gaan worden. Verder worden 
afspraken gemaakt over termijnen en toezending van concepten. 
 

Concept aanvraag 
 
In dit stadium wordt alle relevante informatie daadwerkelijk verzameld. De bedrijfsactiviteiten worden beschreven 
en het concept van de aanvraag wordt in orde gemaakt. In deze fase worden ook de noodzakelijke technische 
onderzoeken, zoals bodemonderzoek, akoestische en emissie onderzoeken uitgezet dan wel uitgevoerd. In dit 
stadium worden te verwachtten knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen besproken. 
 

Indienen aanvraag 
 
De definitieve aanvraag wordt compleet met bijlagen ingediend bij het bevoegd gezag. Zo nodig wordt nadere 
informatie aangeleverd totdat de aanvraag in behandeling wordt genomen. 
 

Beoordelen ontwerpbeschikking (omgevingsvergunning) 
 
Naar aanleiding van de aanvraag beslist het bevoegd gezag onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning 
kan worden verleend en draagt zorg voor een ontwerpbeschikking. Bij de beoordeling van de ontwerpbeschikking 
wordt gekeken of de aanvraag correct is verwerkt, de voorschriften werkbaar zijn, realiseerbaar in vergelijking tot 
hetgeen gangbaar is en billijk gelet op bijvoorbeeld uitspraken van de Raad van State. Indien noodzakelijk dienen 
wij in overleg met onze klant een zogenaamde zienswijze in waarop het bevoegd gezag gemotiveerd dient te 

antwoorden. 
 
Beoordelen definitieve beschikking (omgevingsvergunning) 
 
Nadat de ontwerpbeschikking ter inzage heeft gelegen beoordeelt het bevoegd gezag alle ingediende zienswijzen. Op 
basis van deze zienswijzen en het oordeel van het bevoegd gezag hierop, wordt de definitieve beschikking vastgesteld. 
Bij de beoordeling van de definitieve beschikking wordt door ons getoetst hoe eventuele zienswijzen verwerkt zijn en 
of er aanleiding is beroep in te stellen bij de Raad van State. 


