“Beter vergunning verlenen: zo gaan we dat doen!”
15 november 2018: samen aan de slag

DCMR, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) en Havenbedrijf
Rotterdam zetten in op een beter proces van vergunningverlening voor
bedrijven in de Rotterdamse haven. De aanvragers en hun
(milieu)adviesbureaus hebben een essentiële rol in de kwaliteit van de
aanvraag en daarmee de snelheid van het proces.
Daarom organiseren DCMR, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rijnmond en
Havenbedrijf Rotterdam de bijeenkomst “Beter vergunning verlenen: zo gaan we dat
doen!”. De DCMR presenteert dan welke stappen de dienst samen met de gemeente
Rotterdam en de VRR gaat zetten om het vergunningverleningsproces verder te
verbeteren. Vervolgens gaan we samen met u tijdens de kennissessies in op drie
complexe onderwerpen die met enige regelmaat tot vertraging leiden bij
vergunningprocedures. We gaan daarbij aan de slag met concrete voorbeelden. Het
programma wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor adviseurs en adviesbureaus die bedrijven
ondersteunen bij de aanvraag van Wabo-vergunningen. De bijeenkomst wordt gehouden
op 15 november om 12:30 uur bij de DCMR in Schiedam (direct naast station Schiedam).
Het programma vindt u hieronder.
U kunt zich aanmelden via REGIE-Secretariaat@dcmr.nl. Geeft u dan ook aan welke
workshop u wilt volgen in elke ronde. U kunt deelnemen aan twee van de drie
kennissessies. We proberen waar mogelijk deze voorkeur te volgen.

Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Martin Schellingerhout, DCMR (Bureauhoofd Reguleren Haven)
Diederik van Kinderen, Gemeente Rotterdam (Bouwinspecteur)
Walter Reurink, Veiligheidsregio Rijnmond (Teamleider Advies- en Vergunningverlening)
Gert-Jan Brueren, Havenbedrijf Rotterdam (programmamanager Permits & Advice)

Programma
Tijd
12.00 – 12.30 uur

Onderwerp
Inloop met broodje

12.30 – 12.35 uur
12.35 – 12.45 uur

Ontvangst en welkom door de dagvoorzitter Arie Deelen
Inleiding door Joop Smits (Port of Rotterdam) en Maarten de Hoog (DCMR)
Het belang van een goed vergunningproces voor klanten en Haven- en industrieel complex
(HIC), en de belangrijke rol die de adviesbureaus hierin spelen.

12.45 – 13.00 uur

Presentatie review ‘Samenwerking vergunningprocedures’ door Astrid Poppelaars
Gekeken is naar procedures waar het niet goed ging. Van fouten moet je immers leren.
Deze review vormt daarmee een startpunt voor verbeteringen.
Presentatie ‘De Altijd Actuele Digitale Vergunning’ door Axel Pel
Een blik op de toekomst van vergunningverlening. Toegankelijke up-to-date informatie,
transparante procedures en efficiency voor bedrijf en overheid.
In gesprek
Welke vragen, opmerkingen en suggesties heeft u naar aanleiding van de inleiding en de
presentaties?
Pauze
Kennissessie 1
Brandveiligheid in de Wabo-vergunning, milieu versus bouw
Brandveiligheid bekeken vanuit de Wet milieubeheer en het Bouwbesluit. De verschillen en
de raakvlakken worden besproken aan de hand van casussen. Ook de ervaringen van de
deelnemers krijgen de ruimte.

13.00 – 13.15 uur
13.15 – 13.30 uur
13.30 – 13.45 uur
13.45 – 14.45 uur

Kennissessie 2
Gevolgklasse CC2 of CC3 beoordeling
Als bij een incident sprake kan zijn van groot verlies van mensenlevens, of zeer grote
economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving dan is sprake van
gevolgklasse CC3.
Wat betekent een indeling in CC2 of CC3? Zijn industriegebouwen voor gevaarlijke stoffen
en/of processen waarvoor een omgevingsvergunning voor het
milieu noodzakelijk is, altijd CC3 of zijn er goede redenen om hiervan af te wijken?
Kennissessie 3
Zeer Zorgwekkende Stoffen
Regelgeving over ZZS is nog sterk in beweging. Wat is de laatste stand van zaken en waar
moet u op letten als adviseur? Hoe om te gaan met nieuwe regelgeving in een
vergunningprocedure?
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur

16.00 – 16.30 uur
16.30 – 16.45 uur

Pauze
Kennissessie 1
Brandveiligheid in de Wabo-vergunning, milieu versus bouw
Kennissessie 2
Gevolgklasse CC2 of CC3 beoordeling
Kennissessie 3
Zeer Zorgwekkende Stoffen
Plenaire terugkoppeling van de workshops
Samenvatting en afronding

16.45 uur

Afsluiting en netwerkborrel

