
 
 

Cursus ‘Vergunningen – Wet milieubeheer of/en Activiteitenbesluit’ 
Het beoordelen van de milieu-aspecten bij vergunningen verreist veel kennis en ervaring. Of het 
in het bij het afhandelen van een aanvraag van een omgevingsvergunning milieu of bij het 
beoordelen van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn bijzondere aspecten aan de 
orde – zoals gezoneerde industrieterreinen of BBT- en is sprake van een belangrijke 
jurisprudentie. 
Tijdens de cursus worden de verschillende aspecten van  vergunningverlening op praktische wijze 
behandeld. Daarbij wordt de link gelegd tussen milieuaspecten, ruimte voor bedrijven, 
bescherming van de omgeving, handhaving en ruimtelijke ordening.  
 

Doelgroep: 
• Beleidsmedewerkers op het gebied van geluid en ruimtelijke ordening, vergunningverleners, 

handhavers, zonebeheerders werkzaam bij provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en 
andere overheden 

• Leden van de advocatuur 
• Bedrijfsleven 
 

Programma   
 

Deel 1:  Geluid in Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit 
• Welke normen zijn belangrijk, wat is een inrichting, wat is de IPPC-richtlijn, wanneer is er 

sprake van vergunning en wanner van melding, bevoegd gezag, jurisprudentie. 
 

Deel 2:  Wabo 
• Het proces vertaald naar ruimtelijke ordening, bouwen, milieubescherming; 
• Het proces vertaald naar organisatie: ontvangen en behandelen van aanvragen en verlenen 

van vergunningen. 
 

Deel 3:  Toepassen van BBT 
• Een uitleg van de Best beschikbare technieken (BBT) en BBT conclusies; 
• Toepasbaarheid in de praktijk. 
 

Deel 4:  Ruimtelijke ordening 
• De koppeling tussen geluidnormen en het bestemmingsplan; 
• Een zonebeheerplan als een ruimtelijk instrument; 
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• De inhoud van de verbeelding en de regels en de procedures rondom vergunningverlening en 
handhaving. 

 

Deel 5:  Handhaving 
• Noodzaak van handhaving; 
• Wettelijke verplichtingen; 
• Beschikbare instrumenten. 
 
 

Naslagwerk: 
Voor het naslagwerk zullen alle presentaties, cases en uitwerkingen ter beschikking worden 
gesteld. Ook handige overzichten of tabellen zullen in het naslagwerk worden opgenomen. 
 

Tijdsbesteding: 
1 dag 
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur 
 
 
 
 
 

 

Maximaal aantal deelnemers: 
20 deelnemers 
 

Kosten: 
• € 400,- p.p.  
• Incompany: € 2.500,-  
 
Inclusief druk- en materiaalkosten 
en exclusief BTW 


