CURRICULUM VITAE
PERSONALIA
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Website
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Burgerlijke staat
Nationaliteit

: Schravendijk
: Peter
: ’t Zand 22e
: 3544 NC
: Utrecht
: 06 – 125 35 198
: info@schravendijkadvies.nl
: www.schravendijkadvies.nl
: 23 april 1971
: ’s-Gravenhage
: man
: gehuwd
: Nederlandse

OPLEIDINGEN
1990 – 1996
Afstudeerrichtingen

1988 - 1990
1983 - 1988

: Nederlands recht, R.U. Utrecht
Internationaal recht (1990-1994)
Economisch publiek- en bedrijfsrecht (1994-1996)
Europeesrechtelijke aantekening (1994-1996)
: VWO, juni 1990
: HAVO, juni 1988

CURSUSSEN
Basiscursus Grondbeleid (Geoplan), Pleiten voor rechterlijke instanties (Merlijn groep),
Projectmanagement (Schouten & Nelissen), Nieuwe procedures in het bestuursrecht
(Euroforum), Het opstellen en toetsen van bestemmingsplanvoorschriften (Geoplan),
Planschadevergoeding (Geoplan), Algemene wet bestuursrecht (Geoplan), Modules
Ruimtelijke Ordening 1 t/m 4 (Bestuursacademie), Bestuursrechtelijke schadevergoeding
(Euroforum), Handhaving ruimtelijk beleid (Geoplan), Dezta Plan (Roxit)

WERKERVARING
Interim ervaring
Maart 2005 – heden

Zelfstandig adviseur omgevingsrecht

Opdrachten
Juli 2016 – Januari 2021
Gemeente Amsterdam, Cluster Ruimte en Economie, Afdeling Ruimte &
Duurzaamheid, Team Juridische Planvorming
Senior jurist omgevingsrecht:
- opstellen en procedureel begeleiden bestemmingsplannen
- projectleider actualisering bestemmingsplannen
- vergunningenmanagement
- advisering over omgevingsrechtelijke vraagstukken
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-

begeleiding junior medewerkers

September 2015 – januari 2020
Provincie Utrecht, Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur
Procesmanager conditionerende onderzoeken Spoorwegonderdoorgang N226
Maarsbergen en advisering over omgevingsrechtelijke vraagstukken
September 2016 – Januari 2019
Gemeente Zeist, Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Projectleider Pilot Omgevingsplan en planologische inpassing Cash Centrum De
Nederlandsche Bank
Januari 2006 – Juli 2018
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Senior adviseur omgevingsrecht: juridische advisering over ruimtelijke vraagstukken
en complexe, ruimtelijke projecten (herontwikkeling Stationsgebied Driebergen-Zeist,
verbreding A12, woningbouwontwikkelingen, herstructurering dorpskern Amerongen,
herontwikkeling bedrijventerrein, spoorwegonderdoorgang Maarsbergen,
hoofdkantoor Triodos Bank), het opstellen, beoordelen en procedureel begeleiden
van bestemmingsplannen, lid van projectteams, het opstellen van een plan van
aanpak actualisering bestemmingsplannen.
Januari 2015 – januari 2017
Gemeente Zeist, Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Senior jurist omgevingsrecht: het opstellen, toetsen, coördineren en procedureel
begeleiden van bestemmingsplannen (o.a. woningbouw, stationsgebied,
spoorwegonderdoorgang, herinrichting landgoed, bio energiecentrale), lid van
projectteams.
Mei 2012 – oktober 2015
Provincie Noord-Holland, projectbureau N201+
Coördinator afronding, decharge en nazorg projectorganisatie N201+, lid MT
projectbureau (omlegging N201, vele nieuwe kunstwerken als tunnel en aquaduct)
April 2011 – januari 2014
CV Lange Dreef
Senior adviseur omgevingsrecht: inhoudelijke en procedurele begeleiding
bestemmingsplannen gebiedsontwikkeling Lange Dreef te Driebergen en verplaatsing
bedrijven, lid van projectteam
December 2007 – januari 2013
Provincie Noord-Holland, projectbureau Westfrisiaweg (N23)
Opstellen inpassingsplan en inventarisatie en verkrijgen vergunningen
Juni 2007 – januari 2013
Provincie Noord-Holland, projectbureau N201+
Senior adviseur omgevingsrecht: inhoudelijke en procedurele begeleiding
bestemmingsplannen en vergunningenmanagement nieuwe N201, lid van
projectteam omlegging Aalsmeer-Uithoorn
April 2006 – april 2007
Provincie Zuid-Holland, afdeling Ruimte en Wonen,
Senior planadviseur: verantwoordelijkheid voor een aantal grote en kleinere
gemeenten wat betreft het ruimtelijk beleid, analyseren van ontwikkel- en actualisatiebestemmingsplannen, vertegenwoordigen van de provincie in (bestuurlijk) overleg en
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vertegenwoordiging in juridische procedures, het inbrengen van gemeentelijke
wensen, plannen, realiserings- en handhavingsmogelijkheden in beleidsvorming van
Rijk en provincie. Concreet betrokken bij (bestemmingsplannen voor) uitbreiding van
de Maasvlakte (Project Maasvlakte 2), spoorzone Delft, reconstructie N209, allerlei
andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen en ontwikkelingen in het buitengebied.
November 2005 – juli 2006
Gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling, team Ruimte
Senior jurist ruimtelijke ontwikkeling: het opstellen, beoordelen en procedureel
begeleiden van bestemmings-, wijzigings-, en uitwerkingsplannen,
procesvertegenwoordiging, begeleiding van junior medewerkers en vraagbaakrol,
brede advisering ohgv het ruimtelijk bestuursrecht. Concreet betrokken bij
buitengebied-, waterberging-, recreatie- en woningbouwontwikkelingen.
Juni 2005 – november 2005
Gemeente Obdam, afdeling Burger en Bestuur
Senior jurist algemene zaken: juridische beleidsadvisering zowel privaat- als
publiekrechtelijk, juridische control, vertegenwoordiging in rechtsgedingen, secretaris
commissie bezwaar- en beroepschriften, klachtencoördinator.
April 2005 – januari 2006
Gemeente Driebergen-Rijsenburg, afdeling Ontwikkeling
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling: projectleider appartementenbouw en
afstemming met naastgelegen uitleglocatie woningbouw.
April 2005 – juni 2005
Gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling, team Ruimte
Senior jurist ruimtelijke ontwikkeling: het opstellen, beoordelen en procedureel
begeleiden bestemmingsplan voor (verblijfs)recreatie.
Maart 2005 – november 2005
Gemeente Loon op Zand, bureau Ruimtelijke Ontwikkeling
Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling: opstellen raamconvenant
Efteling - gemeente loon op Zand, projectleider herinrichting historische buitenplaats,
projectleider actualisering bestemmingsplannen.

Ervaring in dienstverband
April 2002 – maart 2005

Kooyman & Van Oosten BV, advies- en detacheringbureau
ohgv het ruimtelijk bestuursrecht, grondzaken en planschade

Opdrachten
Oktober 2003 – maart 2005
Gemeente Loon op Zand, bureau Ruimtelijke Ontwikkeling
Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling: brengt structuur aan in de
werkzaamheden van het bureau, vervult klankbordfunctie voor de medewerkers en is
eerste aanspreekpunt voor bureauhoofd, coördinator ontwikkelingen Efteling,
projectleider uitbreiding Efteling met verblijfsrecreatie en herinrichting historische
buitenplaats, projectleider actualisering bestemmingsplannen.
Mei 2003 – april 2004
Gemeente Westland, afdeling Planontwikkeling (voor 1 januari gemeente Naaldwijk)
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Planontwikkelaar: projectleider woningbouwlocatie, begeleiden van
bestemmingsplanprocedures, beleidsontwikkelaar en –adviseur op het gebied van de
ruimtelijke ordening.
April 2002 – oktober 2003
Provincie Zuid-Holland, afdeling Ruimtelijk Beheer,
Planadviseur: analyseren van bestemmingsplannen, vertegenwoordigen van de
provincie in (bestuurlijk) overleg en vertegenwoordiging in juridische procedures, het
inbrengen van gemeentelijke wensen, plannen, realiserings- en
handhavingsmogelijkheden in beleidsvorming van Rijk en provincie.
Oktober 2002 – mei 2003
Gemeente Wageningen, afdeling Stadsontwikkeling en Ruimtelijk Beleid
Senior juridisch medewerker ruimtelijke ordening: projectleider actualisering en
digitalisering bestemmingsplannen, coaching en begeleiding van cluster
planbegeleiding, adviseren aan en klankbord naar afdelingshoofd.
Januari 2002 - mei 2002
Gemeente Wijdemeren
Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening: ontwikkelen beleid ten behoeve
van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en verkeer en
vervoer, begeleiden van bestemmingsplanprocedures, voeren van planologische
procedures, vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar-, beroep- en
mediationprocedures, optreden als projectmedewerker en projectleider in (complexe,
multidisciplinaire) projecten, juridische advisering ten aanzien van de ruimtelijke
ordening.
Maart 1998 – januari 2002
Gemeente Loosdrecht
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening c.a.: opstellen van ruimtelijke
beleidskaders, begeleiden van (ontwikkel- en actualiserende)
bestemmingsplanprocedures, voeren van planologische procedures, handhaven van
wet- en regelgeving, vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar-, beroep- en
mediationprocedures.
November 1996 - maart 1998
Iwaco; Adviesbureau voor water en milieu
Bestuurlijk-juridisch medewerker: medewerker vergunningen Betuweroute, uitleg en
inventarisatie van wet- en regelgeving, adviseren over aansprakelijkheid voor
verontreinigde grond, opstellen van vergunningaanvragen (o.a. Wet milieubeheer,
Wet Bodembescherming, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Grondwaterwet,
Wet op de Ruimtelijke Ordening, Woningwet, Keur), interne vraagbaak op het gebied
van het (bestuurs- en milieu)recht.
Augustus 1996 – november 1996 Gemeente Capelle aan den IJssel
Juridisch medewerker bijzondere wetten bij de Afdeling Bestuurlijke en Juridische
Zaken (op uitzendbasis): behandelen van vergunningaanvragen, opstellen van een
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, herziening van het beleid aangaande
bijzondere wetten, overige bestuurlijke en juridische werkzaamheden.
Nevenactiviteiten
2007 - heden
aug 2005 - heden

jan 2005 - heden

: verzorgen van cursussen omgevingsrecht
: redactielid en auteur Kennisbank Omgevingszaken van Sdu (auteur:
bestemmingsplan, omgevingsplan, uitwerkingsplicht,
wijzigingsbevoegdheid, omgevingsvergunning (kruimel)afwijking,
nadere eisen)
: lid van de bezwarencommissie van de gemeente Ermelo, voorzitter
sinds 1 januari 2020

4

jan - april 2002
2000 - 2002
1999 - 2002
1996 - 1998

: secretaris ondernemingsraad gemeente Wijdemeren
: secretaris Bijzondere Ondernemingsraad gemeente Wijdemeren i.o.
: secretaris ondernemingsraad gemeente Loosdrecht
: medewerker bij de Stichting Rechtshulpwinkel Krimpen aan den
IJssel
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