Verstand van zaken. Integrale benadering. Strategische en pragmatische aanpak. Hoogwaardige en duidelijke
adviezen. Onderscheidende punten die onze opdrachtgevers waarderen in één van de specialismen van De Roever
Milieuadvisering: juridisch advies

Wet- en regelgeving vormt het kader waarbinnen milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken zich afspelen. In een veelheid
aan regels is opgenomen welke activiteiten zijn toegestaan en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Juristen van De Roever
voorzien in hoogwaardige juridische en beleidsadviezen op het gebied van het milieu, water, ruimtelijke ordening en
aanverwante gebieden zodat u de juiste ondersteuning krijgt voor deze complexe materie. Beleid en wet en regelgeving,
uitvoering en handhaving en ondersteuning bij bezwaar en beroep zijn daarbij de kernactiviteiten.
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Beleid en wet- en regelgeving
Op nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt beleid gemaakt en worden beleidsvoornemens omgezet in wet- en regelgeving.
De Roever adviseert over en ondersteunt bij het opstellen en wijzigen van beleid en regelgeving (wetten, besluiten, regelingen,
verordeningen etc.). Daarnaast kunnen onze juristen behulpzaam zijn bij het analyseren van de gevolgen van gewijzigde
regelgeving voor overheden of bedrijven.

Uitvoering en handhaving
Onze juristen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht en met name het milieuen ruimtelijke ordeningsrecht. Wij adviseren u over de uitvoering van wet- en regelgeving. In situaties met conﬂicterende
belangen komen wij met de juiste afwegingen tot de juiste oplossingen. Als bestuurlijke keuzes aan de orde zijn, geven wij
u ook inzicht in de risico’s van de verschillende opties. Mocht het nodig zijn over te gaan tot handhaving verzorgen wij de
hele procedure, van vooraanschrijvingen tot bestuursdwangaanschrijvingen en dwangsombesluiten.

WIJ REGELEN HET ALLEMAAL VOOR U
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Juridisch advies

Bezwaar en Beroep en Procesvertegenwoordiging
Niemand zit er op te wachten, maar ontevredenheid over besluiten kan natuurlijk altijd. Juristen van De Roever stellen
alles in het werk om gerechtelijke procedures te voorkomen. Eerst proberen wij geschillen in den minne te beslechten. Lukt
dat niet dan adviseren onze juristen bij bezwaar- en beroepsprocedures en zijn behulpzaam bij het opstellen of beoordelen
van bezwaar-, beroep- en verweerschriften. Ook vertegenwoordigen wij u in de rechtszaal, voor de Commissie bezwaar- en
beroepsschriften of andere instanties.

Europese Invalshoek
Het Nederlandse recht wordt voor een groot deel bepaald door Europa. Het belang daarvan zal alleen maar toenemen. Juristen
van De Roever zijn op de hoogte van de relevante Europese wetgeving en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse situatie.
Deze kennis benutten wij voor het opstellen van beleid en wet- en regelgeving, maar ook bij de uitvoering ervan. In bepaalde
gevallen zal rechtstreeks naar het Europees recht gekeken moeten worden. Zo kunnen onze juristen u bijvoorbeeld alles vertellen
over de gevolgen van de IPPC-richtlijn en de Habitatrichtlijn.

Multidisciplinaire aanpak
In de praktijk zijn problemen zelden strikt juridisch van aard. Het is noodzakelijk de context waarbinnen de problemen zich
voordoen te kennen en te begrijpen voordat een goede, juridische, oplossing kan worden aangedragen. Binnen De Roever zijn
diverse technische specialisten werkzaam en is een grote hoeveelheid (praktische) kennis aanwezig. De juristen kunnen hierdoor op
elke gewenst moment gebruik maken van gedegen technische ondersteuning door diverse vakspecialisten.

Onze competentie
Onze ervaren juristen zijn breed inzetbaar op het gebied van het algemeen bestuursrecht en in het bijzonder op het gebied van
milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. Maatwerk is standaard. Flexibiliteit is kenmerkend voor de juridische ondersteuning die wij
u leveren. Op die manier kunt u bij ons bijvoorbeeld terecht met een vraag over een bepaalde zaak maar ook voor het invullen
van een juridische functie gedurende een bepaalde periode. De werkzaamheden kunnen wij zowel op basis van detachering als op
basis van uitbesteding uitvoeren. In alle gevallen krijgt u goede, efficiënte en prettige ondersteuning. En daar heeft u natuurlijk
ook recht op!

Contact
Voor meer informatie over onze juridische dienstverlening kunt u contact opnemen met Erik Spierings,
telefonisch via (073) 594 10 11 of per mail naar e.spierings@deroever.nl.

DE ROEVER MILIEUADVISERING • POSTBUS 64 • 5480 AB • SCHIJNDEL • WWW.DEROEVER.NL • TEL (073) 594 10 11

