Wyke de Vos

Advocaat, Partner
Wyke is advocaat sinds 2006. Zij is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht.
Zij adviseert en procedeert over bestemmingsplan- en vergunningenprocedures ten
behoeve van bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen, transformatie en herontwikkeling
van bestaande gebouwen en de daarbij aan de orde zijnde milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten. Daarnaast adviseert zij in vastgoedtransacties over de
publiekrechtelijke (RO) aspecten van de transactie. Wyke werkt met name voor bouwende
ontwikkelaars en (institutionele) beleggers, maar zij staat ook overheden, notarissen,
makelaars, architecten en belangenorganisaties bij. Wyke heeft ook ruime ervaring in
bestuursrechtelijke handhavingszaken en algemeen bestuursrechtkwesties.
Na haar afstuderen in 2002 heeft Wyke onder meer bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State gewerkt. Vanaf 2006 tot juni 2014 is zij als advocaat bestuursrecht
werkzaam geweest binnen de vastgoedpraktijk van NautaDutilh te Amsterdam, waarna zij
haar praktijk, in samenwerking met andere advocaten, zelfstandig heeft voortgezet.
Met ingang van 1 januari 2022 is zij als partner verbonden aan Sight Advocaten.
Wyke is lid van diverse vakverenigingen, waaronder de Vereniging van Bouwrechtadvocaten, de Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Milieurecht.
Desgewenst verzorgt zij in house cursussen bij haar cliënten.
Wyke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de
volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Bestuursrecht en Omgevingsrecht.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Specialismen
Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht gaat over onze leefomgeving en omvat onder andere het ruimtelijk
bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Bij de
ontwikkeling van (vastgoed)projecten kan men niet om het omgevingsrecht heen.

Sight adviseert en procedeert in dit verband over bestemmingsplannen, vergunningen
voor afwijking van het bestemmingsplan, bescherming van natuurwaarden,
milieueffectrapportage, bouw- en monumentenvergunningen, duurzaamheidseisen,
vergunningen op grond van de Huisvestingswet en allerlei andere vergunningen die
nodig zijn voor de realisatie van projecten en de exploitatie van bedrijven of het gebruik
van gebouwen.

Algemeen bestuursrecht
Naast advisering en processuele bijstand op het terrein van het algemeen bestuursrecht
adviseren wij omtrent toezicht, handhaving en bestuurlijke boetes, subsidierecht, openbare
orde en de Wet openbaarheid van bestuur.

