
CrashTest

Maak uw project Raad van State-proof

Uw project in één keer langs de rechter. Dat vergt een gedegen voorbereiding van de besluitvor-
ming. Wij hebben daar een uniek product voor ontwikkeld. Maak kennis met: de CrashTest.

Wat is de CrashTest? 
De CrashTest is een toets op de planproducten voordat zij voor het eerst openbaar worden ge-
maakt. Grondig, snel en voor een afgesproken vaste prijs. Wij maken een toetsrapport waarin wij 
knelpunten signaleren. Dat doen wij duidelijk en puntsgewijs. En voor elk knelpunt geven wij een 
concrete oplossing, waar het project mee uit de voeten kan. Het doel van de CrashTest is: uw plan-
producten in een zo vroeg mogelijk stadium “Raad van State-proof” maken.

De diepgang van de toets stemmen wij, samen met u, af op het gewicht dat elk planproduct in de 
schaal legt. Besluit en toelichting toetsen wij integraal. Dit zijn de kerndocumenten die er gewoon 
perfect uit moeten zien. De belangrijkste rapporten toetsen wij op hoofdlijnen. Het onderzoek 
moet navolgbaar zijn en de conclusie juist en in lijn met wet- en regelgeving en jurisprudentie. Wij 
hebben het hierbij, afhankelijk van het project, bijvoorbeeld over het hoofdrapport MER, de pas-
sende beoordeling of het akoestisch onderzoek. Voor de minder zware onderwerpen toetsen wij 
of in de toelichting op het besluit de relevante informatie staat. Met dit maatwerk kunnen wij een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding leveren.

Ons toetsrapport ontvangt u altijd binnen twee weken nadat u de planproducten hebt aangele-
verd. Zo past de CrashTest altijd binnen uw planning.

Wanneer de ontwerp-planproducten ter inzage hebben gelegen, is een toets op de Zienswijzennota 
een logische aanvulling. Ook die voeren wij graag voor u uit. Met een zorgvuldige beantwoording 
van de ingekomen zienswijzen, kan het aantal beroepen worden beperkt. En voor de beroepen die 
er toch komen is een goede Zienswijzennota de eerste stap naar een winnend verweerschrift.
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Voor welke projecten werkt de CrashTest?
De CrashTest werkt voor elk ruimtelijk project. Wij hebben de CrashTest voor een groot aantal overheden uit-
gevoerd, voor projecten op het gebied van infrastructuur (provinciale en rijkswegen, spoorwegen en windpar-
ken), dijk- en kustversterking en stedelijke ontwikkeling (bouwprojecten en gebiedsontwikkeling).

Onze ervaring is dat elke CrashTest, zonder uitzondering, één of meer actiepunten aan het licht brengt waar-
van het project profijt heeft bij de rechter. Punten die naar aanleiding van de CrashTest zijn opgepakt en 
uitgewerkt, en waarvoor bij de uitspraak blijkt dat juist net die extra aandacht de balans naar een positieve 
uitspraak heeft laten doorslaan. Daar doen wij het voor!

Ons CrashTestTeam
Het uitvoeren van een CrashTest is een unieke expertise van de sectie Ruimte en Milieu van Pels Rijcken. 
Het CrashTestTeam staat onder leiding van Liesbeth Schippers, sectievoorzitter van onze sectie Ruimte en 
Milieu en advocaat sinds 1983. Alle leden van het CrashTestTeam hebben ruime ervaring met tracé- en 
wegaanpassingsbesluiten, rijks- en provinciale inpassingsplannen, projectplannen, luchthavenbesluiten, 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en de diverse bijkomende besluiten zoals watervergunnin-
gen, verkeersbesluiten, ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van de 
Natuurbeschermingswet. Wat de leden van het CrashTestTeam bindt is een grote voorliefde voor technische 
aspecten zoals luchtkwaliteit, stikstofdepositie, geluidbelasting, hoogwaterveiligheid, externe veiligheid en 
tunnelveiligheid.

Het volledige CrashTestTeam stellen wij hieronder graag aan u voor. Een uitgebreid CV van elk van de teamle-
den vindt u op www.pelsrijcken.nl/mensen.

Contact
Bent u geïnteresseerd in onze CrashTest, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met  
Liesbeth Schippers of een van de andere leden van het CrashTestTeam.

Liesbeth Schippers
advocaat, partner

070 515 3733
06 53 15 10 36
liesbeth.schippers@pelsrijcken.nl

Laura van der Meulen
advocaat

070 515 3732
06 51 83 44 48
laura.vandermeulen@pelsrijcken.nl

Roelof Reinders
senior advocaat

070 515 37 42
06 22 92 43 71 
roelof.reinders@pelsrijcken.nl

Robin Aerts
senior advocaat

070 515 39 45
06 10 94 56 98
robin.aerts@pelsrijcken.nl

Aart Jan van der Ven
advocaat

070 515 34 31
06 20 24 50 21
aartjan.vanderven@pelsrijcken.nl

Lianne Barnhoorn
advocaat

070 515 3466
06 20 70 26 46
lianne.barnhoorn@pelsrijcken.nl


