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Advisering MKB brancheorganisaties
Dienstverlening:
Advisering op bedrijfsniveau op
het gebied van:
•
Milieuvergunningen
•
Bodemonderzoeken
•
Geluidsonderzoeken
•
Bouwvergunningen
•
Ruimtelijke
onderbouwingen
•
Bezwaarschriften
•
Bestemmingsplannen
•
Bedrijfsverplaatsingen
•
Bemiddeling
Advisering op branche-niveau
op het gebied van:
•
Vestigingsplaats
•
Omgaan met
(gevaarlijke)
stoffen/afval
•
Wet- en
regelgevingregister
•
Communicatie met de
overheid

Met behulp van een maptable
worden tegengestelde belangen
bespreekbaar

Brancheorganisaties: balanceren tussen efficiency en toegevoegde
waarde voor leden
Brancheorganisaties behartigen de belangen van de aangesloten bedrijven bij o.a. het
maken van beleid en het informeren over relevante ontwikkelingen binnen deze sector.
Met name op het complexe gebied van wet- en regelgeving is specifieke kennis nodig.
Zo zijn de ontwikkelingen en specifieke cases op het gebied van ruimtelijke ordening en
milieu vaak zaken die op het bordje komen van een brancheorganisatie. Het blijft altijd
een afweging of een brancheorganisatie zelf al deze deskundigheid in huis haalt of juist
inkoopt bij een deskundige externe partij. Het erbij halen van een externe adviseur kan
ook de onafhankelijkheid waarborgen.
DHV, de deskundige branchepartner
Om brancheorganisaties te kunnen ondersteunen heeft DHV een helpdesk (de MKBdesk) opgezet waar u met uw vragen terecht kunt over: bijvoorbeeld bij het aanvragen
van een nieuwe bouw- of milieuvergunning, vragen over bestemmingsplannen,
bodemonderzoek of het bouwstoffenbesluit, certificering, milieuzorg of duurzaam
ondernemen.
Ondersteuning DHV
Hieronder enkele van de diensten die we uw brancheorganisatie kunnen leveren:
1. Schrijven van artikelen over actuele ontwikkelingen op het terrein van wet- en
regelgeving toegespitst op de branche. Hierbij kunt u denken aan artikelen
over het nieuwe Activiteitenbesluit, de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening
of de nieuwe circulaire bodem.
2. Ontwikkelen en onderhouden van een wet- en regelgeving register. Met een
dergelijk systeem kunnen de leden van de brancheorganisatie met een
minimum aan inspanning gebruik maken van een actueel en betrouwbaar
register van alle wetgeving die voor hen van belang is. De MKB-desk van DHV
kan dit ontwikkelen en onderhouden, vervolgens kan de brancheorganisatie
het aanbieden op het ledendeel van de website.
3. Beschikbaar zijn voor doorverwijzingen van lidbedrijven voor advisering over:
a. Vergunningsaanvragen:
•
Wet milieubeheer
•
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
•
Woningwet, etc;
b. Ruimtelijke Ordening bij bestemmingsplannen, uitbreidingsplannen,
oprukkende woningen etc.
•
Projectontwikkeling bij verplaatsingen en nieuwbouw
•
Bemiddeling met overheden

Proceduremanagement bij bestemmingsplanprocedures
Ruimtelijke onderbouwingen bij verplaatsingen, nieuwbouw en/of
uitbreiding.
c. Arbeidsveiligheid (RIE, ARIE, veiligheidscultuur)
d. Veiligheid (PBZO, Atex, PGS, HAZOP, etc).
e. Duurzame Industrie (Emissies, IPPC en industriële
milieueffectrapportages) en duurzaam ondernemen (Gedragscodes,
sustainable score card).
Ontwikkelen en verzorgen van cursussen en workshops op genoemde
terreinen.
Uitvoeren van ondersteunend onderzoek zoals geluidsonderzoek,
bodemonderzoek etc.
Ontwikkelen (i.s.m. overheden en andere partijen in de bedrijfskolom) van
brancheprofielen, structuurnota’s en position papers ten behoeve van de
profilering van de brancheorganisatie.
•
•

Ingewikkelde procedures op het
terrein van ruimtelijke ordening
vertalen naar praktische
instrumenten voor toepassing door
MKB-ondernemers

4.
5.
6.

Enige referenties van de
MKB-desk van DHV:
Jarenlang huisadviseur
van o.a.:
•
Vereniging van
Hoveniers en
groenvoorzieners;
•
Tuincentra
•
Loon- en
grondverzetbedrijven;
•
Dakdekkersbedrijven
•
Brandstofhandelaren

Meer informatie:
Gert Olbertijn
T (033) 468 30 49
E gert.olbertijn@dhv.com
DHV BV
Milieu en Duurzaamheid
Laan 1914 nr. 35
3818 EX Amersfoort
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
T (033) 468 32 66
F (033) 468 28 01
E mkb-desk@dhv.nl
Internet www.dhv.nl/mkb

Investeren
•
DHV wil haar brede kennis inzetten ten behoeve van uw brancheorganisatie en
de daarbij aangesloten bedrijven;
•
DHV kan regelmatig advertenties verzorgen in uw brancheblad;
•
DHV is graag bereid, op verzoek van de brancheorganisatie, presentaties te
geven over actuele ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving.
•
Voor de onderlinge contacten en inhoudelijke uitwisseling organiseren wij een
jaarlijkse MKB-branchemiddag.
Maatwerk
DHV beschikt naast deze adviesdiensten over een breed aanvullend kennisveld. Denkt
u hierbij bijvoorbeeld aan kennis van verkeer, water en industriële bouw. Wij doen u
graag een voorstel voor:
1. Het ontwikkelen en onderhouden van een branchespecifiek wet- en
regelgevingenregister;
2. Het verzorgen van dienstverlening aan de lidbedrijven;
3. Het aanbieden van cursussen en workshops.

