Curriculum Vitae Erwin Bouwman
Persoonsgegevens
Naam
Adres
Postcode/plaats
Geboortedatum

: Erwin Bouwman
: De Gasperilaan 44
: 7007 MK Doetinchem
: 16 december 1970

Telefoon
E-mail
Website

: 06-53494081
: erwin@bouwmanmilieuadvies.nl
: www.bouwmanmilieuadvies.nl

Persoonlijke eigenschappen
Gedreven, oplossingsgericht, daadkrachtig, betrokken, open houding, werkplezier!
Opleidingen
- Post-HBO Bedrijfskunde I, diploma
- HBO Milieukunde (inclusief HAMIL) Deventer, diploma
- Middelbaar Middenstands Onderwijs-Commercieel (MMO-C), diploma
- MAVO, diploma
Relevante cursussen
Meerdere inhoudelijke cursussen:
Activiteitenbesluit, PGS 15, PGS 30, Externe veiligheid, BRZO en BEVI, Wabo, Ruimtelijke
Ordening, Bodembeschermende Voorzieningen/NRB, Asbestherkenning
Diverse vaardigheidstrainingen en cursussen:
Vergunningenmanagement, Projectmanagement, Verkoop en onderhandelen, Communicatie en
Consultancy, Conflicthantering
Daarnaast neem ik elk jaar deel aan de Schakeldagen van Infomil.
Relevante werkervaring
Omgevingsdienst Regio Arnhem [april 2013-heden]
- Uitvoeren van milieucontroles bij diverse inrichtingen uit verschillende categorieën en zeer
uiteenlopende branches.
- Beoordelen van milieujaarverslagen in het kader van de E-PRTR.
Gemeente Enschede, Vergunningverlening Milieu [juli 2001-heden]
De werkzaamheden omvatten onder andere:
- het opstellen van omgevingsvergunningen (onderdeel Milieu) voor de meer complexe en
risicovolle industriële inrichtingen;
- het opstellen van maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- het afhandelen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- het bijhouden van nieuwe wet- en regelgeving en de implementatie ervan in werkprocessen en
standaarddocumenten;
- het maken van werkafspraken met andere afdelingen en externe adviseurs ten behoeve van het
vergunningverleningsproces;
- het uitvoeren van milieujuridische werkzaamheden;
- het optreden als vergunningenmanager bij meervoudige en complexe vergunningentrajecten.

Daarnaast tijdelijk coördinator geweest van het werkveld Milieuvergunningen (12 medewerkers) en
projectleider van het project “Kwaliteitsbewaking en procesverbetering Milieuhandhaving” voor de
afdeling Handhaving van het Cluster Bouwen en Milieu.
Gemeente Renkum, afdeling Publiekszaken [2008- maart 2013]
Uitvoeren van milieucontroles bij verschillende soorten inrichtingen (o.a. diverse agrarische bedrijven,
LPG-tankstations, vuurwerkbedrijven, garagebedrijven, opslagbedrijven, bouw- en houtbedrijven,
metaalbedrijven, etc.).
Begeleiden en coachen van beginnende milieuinspecteur.
Behandelen van milieuklachten.
Uitvoeren van handhavingstoetsen.
Gemeente Arnhem, afdeling Handhaving [2003- april 2013]
Uitvoeren van milieucontroles bij verschillende soorten inrichtingen (o.a. LPG-tankstations,
metaalbedrijven, garagebedrijven, drukkerijen, bouw- en houtbedrijven, kunststofverwerkende
bedrijven etc.) alsmede controleren van aanwezigheid en goede werking van vetafscheiders.
Gemeente Overbetuwe, afdeling Veiligheid [2012]
Uitvoeren van milieucontrole bij IPPC-inrichting in de voedingsmiddelenindustrie
Provincie Gelderland, afdeling Handhaving [2011]
Geven van instructiebijeenkomsten over het Activiteitenbesluit en de Activiteiten Internetmodule
(AIM) aan provinciale milieutoezichthouders.
Gemeente Harderwijk, afdeling Milieu [2008-2009]
Uitvoeren van milieucontroles bij verschillende soorten inrichtingen (o.a. visverwerkingsbedrijven,
agrarische bedrijven, drukkerijen, diervoederbedrijf, metaalbewerkende bedrijven, garagebedrijven,
tankstations, transportbedrijven, vuurwerkbedrijven, , etc.).
Gemeente Renkum, afdeling Publiekszaken, [2007-2008]
Opstellen van milieuvergunningen voor diverse inrichtingen o.a. papierfabriek, dierenpension,
milieulaboratorium, RWZI, steenfabriek (IPPC-inrichting).
Provincie Gelderland, afdeling Industrie [2003-2008]
Uitvoeren van milieucontroles bij diverse inrichtingen (o.a. mengvoederbedrijven,
betonwarenbedrijven, betonmortelcentrales, verwerkers gevaarlijke afvalstoffen,
zandwinninginstallaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties, motorcrossterreinen, overige inrichtingen).
Bij een aantal inrichtingen is tijdens de milieucontrole ook het ingediende milieujaarverslag ter
beoordeling meegenomen.
Gemeente Zutphen, afdeling Milieu [2007]
Advieswerkzaamheden verricht voor de afdeling Milieu bij de handhaving in het kader van de Wet
milieubeheer.
Provincie Gelderland, Project Toezicht Betuweroute [2001-2003]
Ondersteuning verleend in opdracht van de provincie Gelderland bij het Project Toezicht Betuweroute.
Gedurende het project is toezicht gehouden op naleving van de milieuwet- en regelgeving tijdens de
aanleg van de Betuweroute. Hierbij is een groot aantal tracécontroles en inrichtinggebonden controles
uitgevoerd waarbij met name gecontroleerd is op de voorschriften in het kader van het
Bouwstoffenbesluit en de Wet milieubeheer.

1996-2001
Projectmedewerker/projectleider milieuadviesbureau
Van februari 1996 tot juni 2001 werkzaam geweest bij De Straat Milieuadviseurs BV. Eerst als
projectmedewerker en later in de functie van projectleider. In deze periode zijn voor een groot aantal
opdrachtgevers projecten uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Hieronder
volgt een kort overzicht van de opdrachtgevers en projecten.
Provincie Gelderland
Projectleider van vergunningverleningsprojecten voor de onderafdeling Afvalverwerking van
de provincie Gelderland. Verantwoordelijk voor de voortgang van de vergunningprocedures,
kwaliteit van de vergunningen, budgetbewaking en de aansturing van de projectmedewerkers.
Projectleider van diverse handhavingsprojecten voor de onderafdelingen Afvalbewerking,
Afvalverwerking en Industriële Bedrijven van de provincie Gelderland. Verantwoordelijk voor
de voortgang van de projecten, kwaliteit van de controles, budgetbewaking en de aansturing
van de projectmedewerkers
Tevens zelf uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij diverse
inrichtingen (o.a. autodemontagebedrijven, composteerinrichtingen, schrootbedrijven, bouwen sloopafvalbedrijven, gemeentewerven etc.)
Gemeente Enschede
Advisering van de Bouw- en Milieudienst bij het opstellen van vergunningen in het kader van
de Wet milieubeheer voor complexe en risicovolle inrichtingen.
Projectleider van het handhavingsproject “Risicovolle bedrijven/externe veiligheid”.
Uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij met name complexe en/of
risicovolle bedrijven (o.a. BRZO-inrichtingen, LPG-tankstations en vuurwerkbedrijven).
DCMR Milieudienst Rijnmond
Projectleider van diverse handhavingsprojecten bij afvalstoffeninrichtingen. Verantwoordelijk
voor de voortgang van de projecten, kwaliteit van de controles, budgetbewaking en de
aansturing van de projectmedewerkers.
Uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij diverse
afvalstoffeninrichtingen (o.a. schrootbedrijven, accu-inzamelaars, bouw- en
sloopafvalbedrijven, autodemontagebedrijven, etc.)
Uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij diverse inrichtingen zowel
vergunningsplichtige als AmvB-bedrijven (o.a. garagebedrijven, glastuinbouw,
metaalbewerkingsbedrijven, bouw- en houtbedrijven, drukkerijen etc.)
Opstellen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer voor de meest
uiteenlopende inrichtingen.
Gemeente Apeldoorn
Opstellen en implementeren van de handhavingsstrategie voor het Bouwstoffenbesluit en de
Vrijstellingsregeling Grondverzet.
BRONOVO Ziekenhuis Den Haag
Opstellen van de aanvraag om een nieuwe milieuvergunning voor het BRONOVO-ziekenhuis
te Den Haag.
Gemeente Den Haag, afdeling Milieu
Opstellen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer voor diverse inrichtingen.
Uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij de meest uiteenlopende
inrichtingen (o.a. vuurwerkverkooppunten, garagebedrijven, horecabedrijven,
metaalbewerkingsbedrijven, bouw- en houtbedrijven, drukkerijen etc.)

Gemeente Nijkerk, afdeling Milieu
Uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij de meest uiteenlopende
inrichtingen (o.a. garagebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, bouw- en houtbedrijven,
drukkerijen etc.)
Opstellen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer voor diverse inrichtingen
(o.a. brandweerkazerne).
Gemeenten Haarlemmermeer, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Uithoorn, Pijnacker
Uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer bij de meest uiteenlopende
inrichtingen (o.a. veehouderijbedrijven, horecabedrijven, garagebedrijven,
metaalbewerkingsbedrijven, glastuinbouwbedrijven, bouw- en houtbedrijven, drukkerijen etc.)

Automatisering:
Word, Excel, MPM, SquitXO, Corsa, Sesom

