
 

Cursus 'agrarische activiteiten' in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
  

 Datum 

Tijd 

Locatie 

Kosten 

Inclusief 

: 

: 

: 

: 

: 

Donderdag 12 april 2018 

09.00 uur – 16.00 uur  

Regus Utrecht Centraal 

€ 350 excl. BTW per deelnemer 

Koffie, thee, fris, lunch en 

afsluitende informele borrel 

    

Up-to-date kennis agrarische milieuwet  Onderwerpen 

Kennis delen doen we graag. Niet alleen 

rechtstreeks op de werkvloer bij onze 

opdrachtgevers, maar ook door het verzorgen 

van trainingen en cursussen op het gebied van 

fysieke leefomgeving. Hiermee proberen wij ons 

steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de 

uitvoering van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving.  

 

Sinds jaar en dag ligt toezicht en handhaving bij 

agrarische bedrijven in Nederland om 

verschillende redenen onder een vergrootglas. 

Denk aan bijvoorbeeld varkenspest, vogelgriep, 

mestproblematiek, fipronil-affaire, aanpak 

agrarische leegstand, en verdere innovatie en 

verduurzaming van de agrarische sector. 

 

Omgevingsdiensten zullen de komende jaren 

agrarische bedrijven frequenter bezoeken voor 

het uitvoeren van milieucontroles. Up-to-date 

kennis van de te handhaven ingewikkelde en 

versnipperde agrarische milieuwet- en 

regelgeving, is dan essentieel. Door het volgen 

van onze cursus 'agrarische activiteiten' in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer bent u weer 

helemaal op de hoogte. 

  

• Agrarische activiteiten in het 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer en de 

bijbehorende ministeriële 

regeling. 

• Het bepalen van de 

vergunde situatie bij 

veehouderijbedrijven. 

• Uitleg van het Besluit 

emissiearme huisvesting en 

de controle hierop. 

• Uitleg van het Actieplan 

Ammoniak Veehouderij, de 

bijbehorende 

Stoppersregeling en de 

controle hierop. 

• Veel voorkomende 

overtredingen bij 

veehouderijbedrijven en hoe 

hier mee om te gaan. 

 

 

 

    

Docenten 

De cursusleiders Hans Vermeulen en Stijn van Dongen zijn werkzaam bij Synned en 

kunnen worden aangemerkt als zeer ervaren toezichthouders in het agrarische 

werkveld. Stijn is een ervaren milieuadviseur, o.a. gespecialiseerd in het uitvoeren van 

toezicht- en handhavingstaken in het agrarische en industriële werkveld. De 

werkzaamheden van Hans lopen uiteen van controle en advies tot integrale 

handhavingstaken. 
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Cursus Agrarische Activiteiten Activiteitenbesluit 
donderdag 12 april, Regus Utrecht Centraal 

 

Voor wie 

De cursus 'agrarische activiteiten' in het Activiteitenbesluit milieubeheer is bedoeld 

voor iedereen die beroepshalve overzichtskennis wil hebben van de agrarische 

milieuwet- en regelgeving. Dit kunnen ervaren agrarische toezichthouders werkzaam 

(in vaste dienst dan wel op detacheringsbasis) bij omgevingsdiensten zijn, maar ook 

industriële toezichthouders die hun kennis willen verbreden naar agrarisch toezicht en 

handhaving. Enige basiskennis van het Activiteitenbesluit milieubeheer is gezien de 

diepgang en het detailniveau van de cursus, zeker gewenst! 

    

Aanmelden? 

Aanmelden voor de cursus 

'agrarische activiteiten' in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

kan tot uiterlijk 31 maart 2018 via 

https://www.synned.nl/trainingen-

cursussen/inschrijfformulier/. Na 

aanmelding ontvangt u van ons 

een bevestiging met aanvullende 

informatie over de cursusdag. 

 

 
 

 

 

   

 

Over Synned 

Synned is een advies- en detacheringsbureau op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wij 

zijn actief op de vakgebieden bouwen, ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Met onze vaste 

professionals hebben we alle specialismen in huis, van bouwplantoetser tot geluidstechnicus, 

van handhaver tot procesmanager. Daarnaast beschikken we over een groot netwerk van 

consultants en professionals. U kunt bij ons terecht voor o.a.: 

• Outsourcing van vergunningstrajecten; 

• Maatwerk in-company trainingen; 

• Advies en begeleiding van uw bouwproject; 

• Allerhande vraagstukken op het gebied van bouwen, ruimtelijke ontwikkeling en milieu.  
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