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PAS Toezicht en industrie 
 
 

 

 
 

 
Geachte mevrouw, heer, 
 

Toezichthouden en handhaven in het kader van de PAS bij industrie is een vak apart. Elk industrieel 
bedrijf is weer anders en als toezichthouder krijg je dus ook steeds met andere situaties te maken. 

Naast handhaving op agrarische bedrijven, is dit ook een onderwerp om bij stil te staan.  
 

Op maandag 11 september 2017 organiseert de PAS-Campus de bijeenkomst “PAS Toezicht en 
industrie”. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het toezichthouden bij niet-agrarische bedrijven, 

dus industrie, maar bijvoorbeeld ook recreatie. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 
We starten de middag met een presentatie die meer inzicht geeft in het kader en de achtergrond. Om 

hoeveel bedrijven gaat het eigenlijk? En wat zijn belangrijke bronnen die je tegenkomt? Vervolgens 
neemt een adviseur ons mee in het opstellen van rapportages die ten grondslag liggen aan de 

vergunningaanvraag: hoe maak je een berekening van de benodigde depositieruimte? Arnoud van der 

Pol gaat in op de vervoersbewegingen, een aspect dat vaak moeilijk aan te berekenen is. Welk 
aandeel hebben vervoersbewegingen op het totaal van de depositie? 

 
In het tweede deel van de middag gaan we aan de slag met een aantal praktijkvoorbeelden. Wat kom 

je tegen op een industrieel bedrijf als je gaat handhaven? De casussen zijn gericht op 
vergunningverlening en toezicht. Wat heb je als vergunningverlener nodig van toezicht en andersom? 

 

Tot slot kijken we gezamenlijk terug op de casussen en gaan we het gesprek aan over het opstellen 
van handhaafbare voorschriften. Hoe sluiten we vergunningverlening en toezicht zo op elkaar aan 

zodat we komen tot een goed uitvoerbare praktijk. 
 

 

Praktische informatie 
Bijeenkomst: maandag 11 september 2017, 12.15 uur – 17.00 uur 

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 
Aanmelden? Klik hier 

 
De bijeenkomst is bedoeld voor zowel toezichthouders/handhavers als vergunningverleners PAS. 

 

Hartelijke groet,  
 

Céline Hoon 
PAS-Campus 

pascampus@bij12.nl  

 

  

https://wingalgemeen.typeform.com/to/FBAwh1
mailto:pascampus@bij12.nl


 

 

Programma  

 

 
 

12.15 Inloop met lunch 

 
13.00 Welkom, toelichting op het programma 

 
13.10 Inleidende presentatie door Sietske Pennekamp, PAS-bureau 

 
13.30 Een kijkje in de keuken van de adviseur 

 Presentatie over het opstellen van rapportages t.b.v. het aanvragen van vergunningen 

 
13.50 Vervoersbewegingen 

 Presentatie door Arnoud van der Pol, ODBN 
 

14.15 Pauze 

 
14.30 Aan de slag met praktijkvoorbeelden voor vergunningverlening en toezicht 

Aan de hand van een concreet voorbeeld kijken we wat je tegenkomt bij het bezoeken van 
een bedrijf. Wat heb je als toezichthouder nodig van vergunningverlener om handhavend te 

kunnen optreden? Maar ook: hoe kun je er als vergunningverlener aan bijdragen dat er door 
de handhaver met succes kan worden opgetreden? 

 

15.30 Vergunningverleners en handhavers komen samen: wat betekenen de resultaten van de 
vorige ronde voor het gezamenlijk proces? Hoe komen we tot handhaafbare voorschriften? 

 
16.30 Plenaire afsluiting 

 

16.45 Borrel  
 

 


