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Continue ontwikkelingen  
vragen om een continue focus 

Onze behoeften veranderen voortdurend. Dit betekent dat fabrieks- en bedrijfslocaties mee veranderen 
om ons in deze behoeften te kunnen blijven voorzien. Daarnaast zijn ook wetten en regels aan 
verandering onderhevig. Kortom, bedrijven hebben constant te maken met hun veranderende omgeving. 
Die interactie met de omgeving is - net als marktontwikkelingen - van grote invloed en vraagt om 
continue ontwikkeling van industriële locaties.

TAUW adviseert bedrijven bij de ontwikkeling van hun industriële locatie, waarbij aandacht voor de 
leefomgeving een belangrijke rol speelt. De (her)ontwikkeling van een fabrieks- en bedrijfslocatie is dan 
ook een complex proces dat moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij hebben uitgebreide 
ervaring met (omgevings) vergunningen en kunnen binnen de gehele levenscyclus van een onderneming 
ondersteunen in de productie- en gebruiksfasen, herontwikkelingen en bedrijfsverplaatsingen tot de sluiting 
van locaties.

TAUW ontzorgt

Het vergunningenadvies van TAUW beslaat het volledige proces; van het inventariseren van benodigde 
vergunningen en ondersteuning in de ontwerpfase tot en met advies over de voorwaarden vanuit een 
vergunning of ondersteuning bij eventuele bezwaren. Goed vergunningenmanagement voorkomt dat 
projecten onnodige vertraging oplopen, bijvoorbeeld door het ontbreken van vergunningen of procedures 
en ontheffingen die niet goed gevolgd zijn. Ook zorgt het ervoor dat de risico’s voor het realiseren van uw 
business case worden beperkt en gecontroleerd.

Met een toekomstbestendige vergunning, afgestemd op uw ambities, blijft de bedrijfsvoering flexibel en kan 
er substantiële tijdwinst en kostenbesparingen geboekt worden bij toekomstige ontwikkelingen. TAUW stuurt 
op inhoud en proces, verzorgt second opinions en kan alle vergunningszorgen uit handen nemen.

Besparing van kosten en tijd

TAUW verzorgt al tientallen jaren vergunningaanvragen en ondersteunende onderzoeken. Wij kennen de 
wettelijke eisen van een aanvraag, zijn bekend met de risico’s en kunnen procedures versnellen. De kennis en 
ervaring met de productie- en gebruiksfasen die we hebben opgedaan bij verschillende industrieën gebruiken 
we in de ontwerpfasen. We ondersteunen bij het vergunbaar maken van het ontwerp zodat er achteraf geen 
aanpassingen nodig zijn. Dit bespaart kosten én tijd.
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Voldoen aan wet- en regelgeving

Nieuwe wetten en regels vragen veel van een onderneming. Om vertraging bij de realisatie van projecten 
te voorkomen, is het daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met de 
wettelijke eisen. Onze adviseurs weten welke regels voor u van toepassing zijn als het gaat om vergunningen 
en handhaving, en adviseren u hier graag over. Onze advisering is hierbij primair gericht op wet- en 
regelgeving die verband houdt met onze fysieke leefomgeving, zoals de Omgevingswet. Onze experts 
kunnen het gehele vergunningentraject voor u verzorgen: van het opstellen van de aanvraag tot en met de 
beoordeling van de ontwerpvergunning. Onze vergunningenmanagers worden daarbij ondersteund door 
specialisten en juristen die aandacht hebben voor onderwerpen als geluid, geur, bodem, externe veiligheid, 
water, riolering en natuurbescherming.

Tijdens of na de realisatie van een project kunnen er juridische vragen rijzen, bijvoorbeeld als gevolg van 
bezwaar- en beroepsprocedures, of naar aanleiding van het inzetten van bestuurlijke handhavingsmiddelen 
door de overheid. Ook op deze terreinen biedt TAUW bijstand door, al dan niet zelfstandig, als rechtskundig 
adviseur te opereren. Kenmerkend voor onze adviseurs is dat zij intensief samenwerken met diverse 
technische specialisten van TAUW. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief hoogstaande 
advisering op tal van terreinen waar omgevingsvraagstukken een rol spelen.

De invoering van de Omgevingswet is een ingrijpende verandering. TAUW maakt de consequenties van de 
Omgevingswet inzichtelijk voor de industrie en houdt bij het indienen van aanvragen rekening met deze 
wetgeving.  
 
Meer informatie over onze expertise en referenties van projecten zijn te vinden op onze website: www.tauw.nl

TAUW is dé partner voor de industrie

Onze kracht ligt in het ontzorgen van onze klanten in de volle breedte. Wij hebben de kennis en ervaring 
in huis, zijn groot genoeg om iedere klus aan te kunnen en klein genoeg om te zorgen voor korte 
communicatielijnen en persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn een betrouwbare en betrokken partner en 
denken met u mee om uw business case te realiseren, waarbij we rekening houden met alle relevante 
omgevingsfactoren. Ook ondersteunen wij op het gebied van compliance en uw license-to-operate en 
onderscheiden ons met onze innovatieve denkkracht. Dit blijkt uit de vele goede en bestendige relaties die 
TAUW heeft opgebouwd in diverse sectoren - waaronder voedingsmiddelen, chemie, energie, olie & gas 
en logistiek. Daarom is TAUW hét toonaangevende adviesbureau voor industriële locatieontwikkeling en 
vergunningenmanagement. 
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http://www.tauw.nl 
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TAUW diensten voor de industrie

Wat wij doen

Vergunningaanvragen en compliance werkzaamheden

• MER en m.e.r.-beoordeling
•  Omgevingsvergunning (milieu, bouw, sloop, 

werk of werkzaamheden)
•  Waterwetvergunning (lozing, onttrekking, 

RWZI, raakvlak waterwerken)
• Vergunning Wet natuurbescherming 
•  Wijzigingen of afwijkingen in ruimtelijke 

plannen en bestemmingsplannen
• Saneringsplannen Wet bodembescherming 

•  Strategisch advies bij ontwikkeling business 
cases

• Environmental due diligence (EDD)
• Compliance management advies 
• Compliance management systemen 
• Kwaliteitssystemen (ISO)
• HSE audits
• Project management
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Onderzoeken

• Advies inzake luchtkwaliteit
• Geuronderzoek
• Stikstofdepositie onderzoek
• Lucht- en stofemissie (incl. metingen)
• ZZS naar lucht; water; bodem; afval
• Afvalwateronderzoek (incl. monitoring)
• Akoestisch onderzoek (incl. metingen)
• Trillingsonderzoek
• Asbestinventarisatie
• Ecologisch onderzoek

• Energieadvies
• Bodem Risico Analyse (BRA)
• (Water)bodemonderzoek
• Archeologisch onderzoek
• NGE/OCE advies
• Milieurisicoanalyse (MRA) 
• ABM-toets
• Emissie-immissietoets
• IPPC-toets (BREF/BAT)
• Afvalstoffenbeleid (AV&AO/IC)
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Bijbehorende diensten

•  Civieltechnisch ontwerp en 
uitvoeringsbegeleiding

• Geotechnisch onderzoek en advies
• Funderingsadvies
•  Verhardingsonderzoek en -advies  

(incl. fundering)
•  Voorbereiding van - en toezicht op 

asbestsanering
•  Waterbeheerplan 

•  Ontwerp wateropslag- en afvoersystemen 
(riolering, drainage, waterbuffers) 

•  Afvalwaterzuiveringstechniek
•  Toezicht (bouw)veiligheid
•  Data management
•  Advies inzake kabels en leidingen (Wibon)
•  Risicomanagement
• Omgevings-/stakeholdermanagement

Veiligheid

•  Arboveiligheid (ATEX, HAZOP, 
blootstellingsmetingen) 

•  GAP-analyse prioritaire gevaarlijke  
stoffen (PGS) 

•  Brandveiligheidsbeoordelingen 
•  Vlucht- en evacuatieplannen
•  Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) 

•  Bouw- en sloopveiligheidsplannen 
•  Advies Besluit externe veiligheid  

inrichtingen (Bevi)
•  Advies Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)
•  Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
•  Veiligheidsrapport (VR)
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TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het 
haalbaar maken van duurzaamheid. Met 1.200 toegewijde professionals geeft TAUW vorm aan een vitale 
leefomgeving, door betekenisvolle oplossingen te bieden en sterke expertise te combineren met waardevolle 
partnerschappen.

TAUW werd oorspronkelijk opgericht in 1928 als het Technisch Adviesburo van de Unie van 
Waterschapsbonden en heeft een internationale reputatie op het gebied van milieuadvies (inclusief 
omgevingsmonitoring en -meting), ruimtelijke ontwikkeling, hydraulische en civiele techniek. Tegenwoordig 
zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen, verbeteren en het beheer van de natuurlijke omgeving, de 
gebouwde omgeving en infrastructuur. State-of-the-art technische expertise en kennis van de lokale context 
zijn de pijlers van ons advieswerk. Daarnaast wordt TAUW erkend voor zijn hoogwaardige technische milieu-
expertise en ervaring met betrekking tot het actuele onderwerp van het project, evenals aanverwante 
gebieden.

Door alle relevante specialisten alsook dataverwerking en meet en monitoring capaciteit in huis te hebben, 
kunnen wij snel en efficiënt opereren en reageren. Om onze positie te behouden, investeert TAUW in 
innovatie en het continu leren van medewerkers, waardoor ontwikkelingen op het gebied van technologie en 
beleid snel kunnen worden omgezet in een nieuw scala aan toepassingen, klaar om op de markt te worden 
gebracht.

Wie wij zijn
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Nederland

België

Duitsland

Italie

Spanje

Frankrijk
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De klant
Eindhoven Airport is de op één na grootste luchthaven van Nederland en telde in 2019 6,7 miljoen passagiers.

Onze rol
TAUW is sinds 2014 adviseur van Eindhoven Airport voor een breed scala aan diensten. Als onderdeel van 
het contract met Eindhoven Airport is TAUW één van de partijen die de luchthaven helpt om haar doelen te 
bereiken.

Beschrijving werkzaamheden 
TAUW biedt ondersteuning aan Eindhoven Airport op het gebied van:
• De 5 thema’s: duurzaamheid, compliance, transactiediensten, terreinontwikkeling en bodemsanering,
•  Algemene onderhoudsvraagstukken. Bijvoorbeeld met betrekking tot rioolplannen, kabels en leidingen, 

bodemsanering en het beheer van alle benodigde vergunningen voor terreinontwikkelingsvraagstukken,
•  Specifieke projecten zoals de realisatie van vliegtuigplatformen, uitbreiding van de bagagehal, engineering 

van bijgebouwen, etc.

De klant
STERCORE is van oorsprong een Drents bedrijf welke groen gas en hoogwaardig Bio-Based Carbon (koolstof) 
realiseert uit mest en digestaat uit mestvergisters.

Onze rol
TAUW heeft STERCORE ondersteund bij het aanvragen van de vergunning voor de realisatie van haar 
inrichting te Emmen.

Beschrijving werkzaamheden 
TAUW heeft STERCORE op diverse onderdelen in het voorbereidingstraject ondersteund zoals bij:
• Het opstellen van een milieu-effectenstudie,
• Het aanvragen van de omgevingsvergunning milieu,
•  Het uitvoeren van deelonderzoeken zoals QRA, MRA, BRZO-check, PGS GAP analyse, BRA, ABM, emissie-

immissie, geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Kijk voor meer projectreferenties op onze website. 

Contact
Rosalie Geerlinks
Senior Adviseur
+31 61 10 39 633
rosalie.geerlinks@tauw.com 

Referenties
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Eindhoven Airport

STERCORE

https://www.tauw.nl/projecten/
mailto:rosalie.geerlinks%40tauw.com%20?subject=


tauw.nl

https://www.tauw.nl/

