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Grip op de leefomgeving!

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de
overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen,
zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Wilt u een omgevingsvergunning
aanvragen?
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De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.
Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.
Het gaat om de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.
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Het omgevingsrecht wordt inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Er zijn minder regels en ONTWERPEN, TEKENINGEN , BEREKENINGEN
er is meer ruimte voor initiatieven.

EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!

www.darbouwadvies.nl
DAR Bouwadvies heeft het afgelopen jaar geanticipeerd op de nieuwe wet- en regelgeving door de werkzaamheden
uit te breiden naar het ruimtelijk domein. Met de komst van de Omgevingswet is 1 januari 2021 het logische moment
om te starten met DAR Omgevingsadvies.

Wat DAR Omgevingsadvies voor uw organisatie kan betekenen
• Het adviseren op en het doorlopen van (ruimtelijke) procedures;
• Het voeren van gesprekken met omwonenden om draagvlak voor
uw plan te creëren;
• Het voeren van (voor)overleg met de vergunningverlenende instantie;
• Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing of motivering;
• Het begeleiden van de vergunningprocedure bij het bevoegd gezag
tot aan de besluitvorming (in samenwerking met DAR Bouwadvies voor
alle technische tekeningen en berekeningen).

Wilt u meer informatie over bovenstaande werkzaamheden of heeft u al plannen waarbij u ons wilt inschakelen.
Stuur ons dan een email en wij geven vrijblijvend aan wat wij voor u kunnen betekenen.
T.J. Remmers
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