
Voor de realisatie van een bouwproject wordt doorgaans een samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) gesloten. Bij nagenoeg alle projecten zijn meerdere partijen betrokkenen, die ieder  
hun eigen rechten en verplichtingen hebben ten aanzien van de realisatie van het project.

Na verloop van tijd kan de vraag rijzen wat nu precies van de contractspartijen kan worden 
verwacht. De huidige marktomstandigheden zijn daar vaak debet aan. Wij zien regelmatig dat 
die omstandigheden in de weg staan aan het succesvol ontwikkelen van de grondposities van 
gemeenten. Ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de inhoud van de SOK ter 
discussie komt te staan. 

Mogelijk leven de volgende vragen ook bij u:

•	 Zijn de contractspartijen gehouden daadwerkelijk tot realisatie van het project over te gaan?
•	 Bestaat er een verplichting om gronden af te nemen?
•	 Kan het project worden gewijzigd of overgenomen?
•	 Wat zijn de gevolgen als een partij van het project af wil zien? 

Pels Rijcken 
& Droogleever 
Fortuijn advocaten 
en notarissen

 

Quickscan Projectontwikkeling Gemeenten

Heeft uw gemeente te maken met  

stagnerende bouwprojecten? Bestaat  

er bij een contractspartij de wens om  

de plannen omtrent een ontwikkelings-

project te wijzigen? Bent u onzeker over 

de mogelijke gevolgen hiervan? 



Quickscan

Wij hebben een quickscan voor u ontwikkeld om snel en overzichtelijk in kaart te brengen 
of en hoe u huidige ontwikkelingsprojecten alsnog tot een succes kunt brengen. 

Toets  wat zijn uw contractuele en wettelijke mogelijkheden om een project  
  door te laten gaan of juist te wijzigen?

Product een kort en bonding advies dat – voor zover mogelijk – wordt voorzien  
  van een concrete en praktische oplossingsrichting

Prijs  € 950,= (excl. BTW) per samenwerkingsovereenkomst

Oplevering binnen een week na aanlevering samenwerkingsovereenkomst

Ons Team

De quickscan wordt uitgevoerd door ons Team Quickscan Projectontwikkeling Gemeenten. 
De 4 teamleden hebben ruime ervaring op het gebied van vastgoed, projectontwikkeling 
en ruimtelijke ordening. Als kantoor van de Landsadvocaat hebben wij bovendien 
bijzondere ervaring in het bijstaan van overheden. Wij weten als geen ander welke 
belangen voor u als gemeente een rol spelen bij de realisatie van een project. 

De uitgebreide cv’s vindt u op www.pelsrijcken.nl

Bent u geïnteresseerd in onze Quickscan Projectontwikkeling Gemeenten, of wilt u  
meer informatie? Neem dan contact op met Floris Sepmeijer.
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