Legal Consultancy
Over Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een toonaangevend onafhankelijk
internationaal projectmanagement-, ingenieurs- en
adviesbureau met een sterke verankering in Nederland, GrootBrittannië en Zuid-Afrika. Met het hoofdkantoor in Amersfoort,
leveren de 7.000 professionals van Royal HaskoningDHV
wereldwijd hun diensten vanuit 100 kantoren in 35 landen.

De toegevoegde waarde voor u

De juristen van Royal HaskoningDHV werken dagelijks nauw
samen met gespecialiseerde ingenieurs, financieel adviseurs,
procesmanagers en andere inhoudelijke specialisten. Zij
leveren aan u een belangrijke toegevoegde waarde door de
juridische inhoud in de context van het project te plaatsen en
te verbinden met de (technische) inhoud. U schakelt een jurist
in die uw multidisciplinaire project begrijpt en het gehele
speelveld overziet. Dit levert u in de huidige, steeds complexer
wordende omgeving, altijd voordeel op.
Het grote aantal succesvol voltooide projecten is een bewijs
van deze toegevoegde waarde. Onze juristen staan voor
concrete afspraken en een praktische invalshoek. Uitstekende
onafhankelijke juridische kennis en een praktische aanpak laten
uw projecten sneller, beter en succesvol verlopen.

royalhaskoningdhv.nl

Royal HaskoningDHV Legal Consultancy levert:
n Strategische juridische adviezen
n Ontwikkelingsstrategieën
n Aanbestedingsstrategieën
n Contracten en werkbare samenwerkingsverbanden
n Beleidsnota’s en -adviezen
n Omgevingsscan
n Proceduremanagement
n Vergunningenmanagement
n Procesvoering en -vertegenwoordiging
n Second opinions.
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Maakt uw projecten mogelijk

Juridische vraagstukken rondom ontwikkeling en
uitvoering van ruimtelijke en technische projecten
zijn complex. Het mogelijk maken van projecten
op het gebied van infrastructuur, water, vastgoed,
gebiedsontwikkeling, industrie, luchtvaart en energie
vergt daarom specialistische juridische kennis,
ervaring en creativiteit.

De juristen zijn ervaren, enthousiast en hebben veel kennis van,
en ervaring met de multidisciplinaire context van nationale en
internationale projecten. De juristen zijn als specialist betrokken
bij het adviseren in een complexe omgeving met voortdurend
veranderende omstandigheden en regels. De nauwe
samenwerking met onze 7000 technische collega’s wereldwijd
zorgt voor de ideale mix van juridische en technische kennis.

De juristen van Royal HaskoningDHV (Legal Consultancy)
bieden oplossingen voor alle juridische vragen die in
technische en ruimtelijke projecten spelen. Door doelgerichte
strategische én tactische advisering helpen de juristen
(complexe) projecten te realiseren. Vroegtijdig in het project
worden juridische randvoorwaarden, alternatieven en kansen
in beeld gebracht alsmede risico’s én de oplossingen daarvoor.
De juristen leveren daarmee een substantiële bijdrage aan een
betere organisatie en aan een effectieve, snelle uitvoering van
uw project.

Het werkveld behelst zowel publiek- als privaatrechtelijke
advisering. De juristen maken een directe vertaling van
‘het juridische’ naar de praktijk. De advisering strekt zich
uit van advies tot contract, van plan tot vergunning en van
onderhandelen tot procederen.
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De juridische advisering betreft alle fasen in een project.
Belangrijke thema’s en rechtsgebieden zijn:
n Aanbestedingsrecht en staatssteun
n Grondbeleid
n Publiek Private Samenwerking (PPS)
n Vastgoedrecht en bouwrecht
n Ruimtelijk bestuursrecht
n Milieurecht (onder meer geluid, luchtkwaliteit,
veiligheid, bodem)
n Omgevingsrecht
n Vergunningverlening en handhaving
n Milieueffectrapportage
n Ruimtelijke plannen
n Water, natuur, flora en fauna
n Bestuursprocesrecht
n Schadevergoedingsrecht
n Energierecht.
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Onze advisering
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Aanbesteding, samenwerkingsvormen en contracten

Omgevingsrecht, vergunningen & procedures

