‘van idee tot uitvoering’
AGEL adviseurs onderscheidt zich door de klantgerichte benadering die wordt gekozen bij de
aanpak van de diverse ruimtelijke opgaven. Onze adviseurs staan naast de initiatiefnemer, als
partner, om samen de doelen van de initiatiefnemer te verwezenlijken. Het optimaal adviseren,
in het belang van onze klanten, neemt een centrale plek in binnen onze aanpak. Dit alles
binnen de maatschappelijke, bestuurlijke en wettelijke kaders.
Door een samenwerking met AGEL adviseurs aan te gaan profiteren onze opdrachtgevers van
hun eigen kennis, van onder andere locatiespecifieke kenmerken, aangevuld met de integrale
kennis van AGEL adviseurs op uiteenlopende terreinen. AGEL adviseurs heeft alle kennis in
huis om klanten goed te kunnen begeleiden van het eerste idee tot en met de uitvoering van
de plannen. Hierbij staan onze expertises op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, civiele
techniek en milieu tot uw beschikking. Door onze integrale bril zijn wij in staat om samen
met onze opdrachtgevers het proces en de valkuilen in beeld te brengen. Wij stemmen onze
procesaanpak af op de projectspecifieke kenmerken. Door AGEL adviseurs vroegtijdig bij het
ontwikkelingsproces te betrekken kunnen wij onze kwaliteiten en kennis optimaal inzetten wat
tot een efficiënt en accuraat proces leidt.

AGEL adviseurs geeft antwoord op vragen die zich aandienen bij integrale ontwikkelingen. Dit
kunnen zowel vakinhoudelijke als procesmatige vraagstukken betreffen.
Hierna volgt een overzicht van de diensten die wij kunnen leveren in het proces om te komen
‘van idee tot uitvoering’. Mocht u andere diensten/producten wensen dan kunnen wij u samen
met onze relaties mogelijk van dienst zijn. AGEL adviseurs heeft niet voor niets een uitgebreid
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relatienetwerk ter beschikking om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen en geheel, of
gedeeltelijk, te kunnen ontzorgen.

Initiatieffase


Integrale haalbaarheidsstudie (o.a. ruimtelijke, milieukundig, financieel, beleidsmatig)



Principeverzoek bij gemeente en/of provincie



Stedenbouwkundig plan (schetsontwerp tot definitief ontwerp)



Architectonisch ontwerp (schetsontwerp tot definitief ontwerp)



Programma van Eisen/Plan van Aanpak/Kaderstellende notitie



Kadastrale inmeting van percelen en/of gebouwen (grensreconstructies)



In- en Hoogtemeting van percelen, objecten en voorzieningen



KLIC-melding



Globale exploitatieberekeningen

Planuitwerking


Ruimtelijke onderbouwing



Bestemmingsplan (wijzigingsplan, uitwerkingsplan, herzieningsplan)



Digitalisering bestemmingsplannen



Beeldkwaliteitplan of –paragraaf



Inrichtingsplan terrein (bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering Buitengebied)



Planschaderisicoanalyse (via derden)



Exploitatieberekeningen



Archeologisch onderzoek (bureauonderzoek, verkennend onderzoek, nadere onderzoeken)



Bodemonderzoeken (vooronderzoek, verkennend onderzoek en nadere onderzoeken)



Bodemsaneringen (onderzoeken, plan van aanpak en begeleiding)



Asbestonderzoeken bodem



Akoestische onderzoeken (Wet geluidhinder, Bouwbesluit)



Onderzoek milieuzonering



Geuronderzoeken



Onderzoeken externe veiligheid



Onderzoeken luchtkwaliteit



Waterhuishoudkundige en geohydrologische onderzoeken (o.a. watertoets)



Flora en fauna onderzoeken



Verkeersonderzoek



Parkeeronderzoek

Technische uitwerking


Opstellen en aanvragen benodigde (omgevings)vergunningen (o.a. milieu en bouw)



Melding Activiteitenbesluit



Berekeningen Bouwbesluit



EPC berekeningen



Constructieberekeningen



Civieltechnische werkzaamheden



Cultuurtechnische werkzaamheden



Natuurtechnische werkzaamheden



Rioleringsplan



Beplantingsplan

AGEL adviseurs integreert expertise binnen 6 werkvelden.

Binnen een transparante structuur zijn onze adviseurs werkzaam in de werkvelden
Uitvoering
ruimtelijke ontwikkeling, infra, bouw, geodesie, omgeving en milieuonderzoek.

Bestekvorming (civiel, sloop en bouw)
Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgen onze circa 60 medewerkers ook

Partijkeuringen bodem
aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van

Trillingsonderzoeken
stedenbouw,bouwkundige ontwerpen, infrastructuur en milieuaspecten.

Bouwkundige vooropnames
Onze projectteams zijn betrokken bij stedelijke in- en uitbreidingsplannen, industriële

Sloopbegeleiding
ontwikkelingen, infrastructurele werken als ook ecologische en landschappelijke projecten.

Asbestinventarisatie (gebouwen)
Daarbij bieden wij alle voordelen van one-stop-shopping.

Prijs- en contractvorming


Directievoering en toezicht



Bouwmaatvoering

AGEL adviseurs
Hoevestein 20b
4903 SC Oosterhout
t. 0162 456481
f. 0162 435588
e. info@ageladviseurs.nl
i. www.ageladviseurs.nl

