Koerskaart

Inspraak & Bezwaar
Wat bieden wij aan ?
Het formuleren en opstellen van een officiële brief, zienswijze, antwoord of pleidooi. Een reactie
op of bezwaar tegen een overheidsbeslissing. Wordt een bestemmingsplan herzien, een
vergunning geweigerd of een ontwikkeling bij u in de buurt gestart, waar u hinder van ondervindt,
dan gelden er formele procedures. Alleen als u zich aan de procedures houdt, heeft inspraak en
bezwaar kans op succes. Wij zorgen voor een correcte reactie, namens u, aan de overheid.
Waarom bieden wij dit aan ?
Wij komen dagelijks mensen tegen die in een procedure verwikkeld zijn, die zich niet correct
behandeld voelen of hun kant van het verhaal willen vertellen. Door gebrek aan ervaring en
emo onele betrokkenheid is het moeilijk om zelf een goed stuk te schrijven. Zeker wanneer de
deadline nadert. Een advocaat inschakelen kan, maar is vaak een kostbare aangelegenheid.
HavenLand vindt dat u al jd uw verhaal moet kunnen doen en boogt op 25 jaar ervaring.
Ervaring ?
Wij hebben ruim 25 jaar ervaring met het opstellen van zienswijzen, bezwaarschri en, pleitno es
en inspraakreac es. Wij spreken in op raadsvergaderingen, Statenvergaderingen, bij commissies,
bezwarencommissies, de rechtbank of Raad van State. Wij overleggen met bestuurders,
overtuigen wethouders en lobbyen bij gemeenteraad of andere instan es. Wanneer nodig maken
we gebruik van advocaten, juristen en experts uit ons netwerk.
Wat kost een brief of bezwaarschrijven ?
Het schrijven is maatwerk en is a ankelijk van de situa e de voorgeschiedenis en het dossier. Een
prijs wordt in onderling overleg vastgesteld.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
We kunnen in aanvulling op de procedurele brieven en gesprekken ook onderzoeken verzorgen,
die uw pleidooi versterken. Denk daarbij niet alleen aan de standaard onderzoeken, maar ook aan
een strategische analyse of het vinden van medestanders. Ook kunnen wij voor u een (alterna ef)
project opze en, regelen, managen en organiseren. Wij kunnen een nieuw plan voor u maken, een
alterna ef ontwikkelen. Soms is het beter om de verstoorde verhoudingen te herstellen met
media on. Daarmee ontzorgen wij u en kunt u zich concentreren op uw core business. Uw zaken
hoeven er dan niet onder te leiden.
Vragen ?
Wilt u hierover meer weten? Bel Frank Helsloot 06‐28312253 of Rob Hendriks 06‐34195148.
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