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Wij bieden u een vrijblijvende offerte, 
daarna kunnen wij uw zorg 

uit handen nemen.
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Grote bouw- en infrastructurele projecten hebben vaak een aanzienlijke impact op de
omgeving. Voor het succesvol realiseren van deze projecten is draagvlak vanuit de omgeving
een voorwaarde. De Omgevingsmanagers van DAR Infra kunnen u hierbij helpen.

Onze Omgevingsmanagers hebben oog voor zowel projectbelangen als de belangen van de omgeving. We zijn

in staat belangen, kansen en risico’s in de omgeving te doorzien, zonder het projectdoel uit het oog te verliezen.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het Omgevingsmanagement

voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer bij grote bouw- en infrastructurele projecten. Onze Omgevingsmanagers

zijn gewend om te werken in een Integraal Project Management team (IPM) en voeren op strategisch, tactisch en

operationeel niveau werkzaamheden uit die nodig zijn voor een soepel lopend Omgevingsmanagement. Door onze

technische achtergrond begrijpen wij de technische uitdagingen binnen grootschalige projecten en kunnen daardoor

op effectieve wijze met zowel interne als externe stakeholders communiceren. 

De Omgevingsmanagers van DAR Infra werken nauw samen met de vergunningencoördinatoren binnen DAR Infra.

Onze vergunningencoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het opstellen, indienen en begeleiden van alle publiekrechtelijke

procedures. Door deze samenwerking zijn onze omgevingsmanagers altijd op de hoogte van de laatste wet- en

regelgeving en worden risico’s op het gebied van het tijdig verkrijgen van vergunningen tijdig gesignaleerd.

    

Heeft u een project waarbij nog niet is voorzien in het juiste Omgevingsmanagement? Of had u wellicht al plannen om ons in te schakelen? 

Neem dan contact met ons op via arne@darbouwadvies.nl en wij geven vrijblijvend aan wat wij voor u kunnen betekenen.
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Scan nu de QR-Code
en maak kennis met
DAR Bouwadvies BV

DAR Infra is onderdeel van DAR Bouwadvies BV

Wat kunnen onze Omgevingsmanagers voor uw project betekenen?

• Zij vormen de verbindende schakel tussen het project en haar omgeving;

• Zij hebben jarenlange ervaring met grootschalige bouw- en infra projecten;

•  Zij zijn gespecialiseerd in vergunningencoördinatie;

• Zij hebben ruime ervaring met conditionerende werkzaamheden en het samenwerken

 met specialisten op het gebied van wet- en regelgeving, kabels en leidingen, ecologie,

 archeologie, bodem, verkeersmanagement etc.; 

• Zij zijn experts op het gebied van stakeholdermanagement,

 opstellen BLVC plannen, keukentafelgesprekken en omgevingscommunicatie;

• Zij zijn gewend om te werken binnen een IPM-team.


