
De meeste organisaties die bedrijfsmatige activiteiten 
uitvoeren moeten op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) een Omgevingsvergunning voor 
de activiteit milieu aanvragen of een melding doen in het 
kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit). 

In het Activiteitenbesluit zijn algemene regels opgenomen 
die voor zowel vergunningplichtige- als meldingsplichtige 
organisatie (zogenaamde ‘inrichtingen’) kunnen gelden. 
Het Activiteitenbesluit kent drie type inrichtingen: 
• Type C: Vergunningplichtige organisaties;
• Type B: Meldingsplichtige organisaties;
• Type A: Organisaties die geen melding hoeven te doen  

of vergunning aan hoeven te vragen. 

Philips Innovation Services, Environment, Health & Safety 
beoordeelt samen met u wat voor type inrichting uw 
organisatie is en welke wettelijk procedure doorlopen  
moet worden.

Bent u op zoek naar hulp bij het aanvragen van een milieuvergunning of een 
melding Activiteitenbesluit? Dan helpen we u daar graag bij.

Hulp bij 
milieuvergunningen

Onze aanpak: samenwerking
Nadat de noodzakelijke wettelijke procedure is vastgesteld, 
al dan niet door het bevoegd gezag, stellen wij samen met 
uw organisatie een stappenplan op. 

Veelal bestaat het stappenplan uit:
• Het bepalen van de benodigde documentatie en 

onderzoeken zoals nulsituatie bodemonderzoek en 
akoestisch onderzoek;

• Begeleiding en coördinatie bij het inventariseren van 
benodigde organisatie- en procesgegevens; 

• Het indienen van de Omgevingsvergunningaanvraag dan 
wel het doen van de digitale melding Activiteitenbesluit.

Naast bovenstaande stappen zullen wij de communicatie 
tussen uw organisatie en het bevoegd gezag begeleiden om 
de indieningsprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen.
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Echter, daar houdt het voor Philips Innovation Services, 
Environment, Health & Safety niet op. Wij zullen altijd de 
concept beschikking voor u beoordelen en u adviseren 
dan wel ondersteunen bij het indienen van eventuele 
zienswijzen.

Indien u een melding Activiteitenbesluit heeft gedaan, 
kunnen wij voor u, op uw verzoek de veelal lastige artikelen 
uit het Activiteitenbesluit ‘vertalen’ naar werkbare en 
duidelijke instructies.

Milieucoördinatie 
Indien gewenst kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij 
de milieucoördinatie en het vergunningenbeheer. Afhankelijk 
van uw wensen kan dit betekenen:
•  Periodieke aanwezigheid van een medewerker van 

Philips Innovation Services, Environment, Health & 
Safety op locatie om u te ondersteunen bij diverse 
milieuvraagstukken (ook ISO14001);

•  Uitvoering van jaarlijkse milieucheck;
•  Ondersteuning bij toezicht controles van het bevoegd 

gezag;
•  Helpdeskfunctie op afroep.

Omgevingswet 2021
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.  
Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarnaast worden  
120 algemene maatregelen van bestuur teruggebracht tot  
4 stuks en 120 ministeriele regelingen teruggebracht tot  
circa 10 stuks. 

De gemeenten krijgen meer vrijheid om regels vast te stellen 
voor specifieke locaties. Hierdoor is het van belang om in 
overleg te blijven met uw bevoegd gezag, Philips Innovation 
Services, Environment, Health & Safety kan u hierbij 
adviseren en ondersteunen om er voor te zorgen dat  
u uw (toekomstige) activiteiten zonder problemen kunt 
blijven uitvoeren. 
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