
 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning 

Het gehele traject voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning kan ik u uit 

handen nemen. De te volgen procedure bij een Omgevingsvergunningaanvraag ziet er in 

grote lijnen als volgt uit: 

 

1) Overleg met u, waarin de strategie en de planning worden uitgewerkt; 

2) Vooroverleg met het bevoegd gezag; 

3) Opstellen van de aanvraag, incl. laten uitvoeren benodigde onderzoeken; 

4) Overleg met u over de aanvraag, doorvoeren aanpassingen; 

5) Indienen aanvraag; 

6) Openbare kennisgeving aanvraag en ontwerpbeschikking (door het bevoegd 

gezag); 

7) Tijdens de periode van openbare kennisgeving: beoordelen van de voorschriften 

in uw ontwerpbeschikking; 

8) Indien gewenst opstellen zienswijze op de ontwerpbeschikking; 

9) Afgifte definitieve beschikking (door het bevoegd gezag). 

 

De uitvoering van de benodigde onderzoeken (geluid, geur, stof, etc.) kan ik voor u 

coördineren. Uiteraard zal tijdens dit traject regelmatig overleg met u en met het 

bevoegd gezag plaatsvinden.  

 

 

Milieueffectrapportage (MER) 

Wanneer voor uw activiteit een m.e.r. plicht of een m.e.r. beoordelingsplicht geldt op 

basis van het Besluit MER, dan staat u een langdurig traject te wachten. De uitgebreide 

m.e.r. procedure verloopt in grote lijnen als volgt: 

 

1) Overleg met u, waarin de strategie en de planning worden uitgewerkt; 

2) Vooroverleg met het bevoegd gezag; 

3) Mededeling van uw voornemen aan het bevoegd gezag d.m.v. een startnotitie; 

4) Openbare kennisgeving (niet bij beperkte m.e.r. procedure); 

5) Raadpleging overheidsorganen en adviseurs (niet bij beperkte m.e.r. procedure); 

6) Advies reikwijdte en detailniveau op te stellen MER  

(door bevoegd gezag); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7) Opstellen MER; 

8) Ter inzagelegging MER (tegelijk met aanvraag of (voor-)ontwerpbesluit 

Omgevingsvergunning, door bevoegd gezag); 

9) Inspraak door derden en advisering door commissie MER; 

10) Afgifte definitieve beschikking (door bevoegd gezag). 

 

Tijdens het doorlopen van deze procedure kan ik u veel werk uit handen nemen. 

Uiteraard zal tijdens dit traject regelmatig overleg met u en met het bevoegd gezag 

plaatsvinden, om te waarborgen dat de procedure zo soepel mogelijk verloopt. 

 

 

Bezwaar- en beroepsprocedures 

Soms kan het voorkomen, dat u een bezwaar- of beroepsprocedure wilt starten bij een 

bezwarencommissie, de rechtbank of de Raad van State. Een van de redenen kan zijn 

dat u het niet eens bent met voorschriften die zijn opgenomen in uw eigen beschikking 

(nadat het indienen van een zienswijze op de ontwerpbeschikking niet het gewenste 

resultaat heeft gehad). Maar het is ook mogelijk dat u bezwaar wilt maken of beroep wilt 

instellen tegen een vergunning van een bedrijf in uw omgeving, een bestemmingsplan of 

een ander besluit van de overheid dat van invloed is op uw bedrijf.  

 

Ik kan u bij deze juridische procedure ondersteunen. Alle documentatie die beschikbaar 

is, wordt tot in detail uitgeplozen. Vervolgens schrijf ik een helder bezwaar- of 

beroepschrift met steekhoudende argumenten. Tevens kan ik de pleitnota voor u 

opstellen en/of namens uw organisatie het woord voeren in de rechtszaal.  

 

Als op basis van de documentatie blijkt dat bezwaar of beroep instellen weinig tot geen 

kans van slagen heeft, zal ik u hier ook eerlijk (beargumenteerd) over adviseren. Het is 

immers niet zinvol een juridisch gevecht aan te gaan dat naar alle waarschijnlijkheid 

niets zal opleveren.  

 


