
WIE  

Folmer Helder

CONTACT 

 folmer.helder@nysingh.nl

+31 88 752 0277

ADVOCAAT SINDS  

februari 2020 

SPECIALISME  

Omgevingsrecht en 

bestuursrecht

HOBBIES

Sport (racefietsen, hardlopen) en koken

LEUKSTE AAN MIJN WERK

Geen dag is hetzelfde, elke zaak is anders

Voordat hij bij Nysingh kwam, werkte Folmer Helder twee jaar  
als juridisch consultant bij de gemeenten Utrecht en Amsterdam.  
Daar werkte hij aan bestuurs- en omgevingsrechtelijke zaken in 
de bezwaar- en beroepsfase. Bij Nysingh hoopt hij zich verder te 
specialiseren, onder meer in de Omgevingswet.

Interessant om 
zo’n grote nieuwe 
wet vanaf het begin 
mee te maken.
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In december 2019 stapte Folmer vanuit de gemeente 

Amsterdam, waar hij was gedetacheerd, over naar 

Nysingh: “In de eerste periode na mijn studie heb ik daar 

ontzettend veel praktijkervaring opgedaan. Maar omdat ik 

een meer adviserende rol ambieerde en mij verder wilde 

specialiseren, ben ik overgestapt naar de advocatuur. 

Ik koos voor Nysingh omdat Nysingh veel optreedt voor 

overheden. Daarnaast was ik op zoek naar een kantoor 

waar hard wordt gewerkt, maar waar de nuchterheid 

vooropstaat. Ook dat heb ik gevonden bij Nysingh. Ik werk 

hier elke dag met gepassioneerde collega’s aan steeds 

weer nieuwe zaken.”

OMGEVINGS- EN BESTUURSRECHT

Bij Nysingh houdt Folmer zich bezig met het 

omgevingsrecht en het bestuursrecht. “Ik adviseer 

veel over openbare orde, zoals over de sluiting van 

drugspanden door burgemeesters. Maar ik houd mij ook 

bezig met het ruimtelijk bestuursrecht en ik procedeer 

voor verschillende overheden.” Op de vraag of zijn 

eerdere ervaring in Utrecht en Amsterdam hem daarbij 

van pas komt, antwoordt Folmer: “Zeker. Het helpt dat 

ik weet hoe de verschillende afdelingen binnen een 

gemeente werken en hoe de besluitvorming plaatsvindt.”

OMGEVINGSWET

In de toekomst wil Folmer zich graag verder 

specialiseren in het openbare orderecht en natuurlijk 

de Omgevingswet. “Ik ben erg benieuwd hoe de 

Omgevingswet in de praktijk zal uitpakken. We zien dat 

veel overheden op dit moment al vrij ver zijn met de 

voorbereiding. Dat merken we aan de vragen die we 

krijgen, ook tijdens cursussen. Die zijn soms al behoorlijk 

diepgaand. Maar met name kleinere overheden hebben 

nog wel een slag te maken. Zij hebben natuurlijk minder 

mankracht beschikbaar.”

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal flinke 

gevolgen hebben, verwacht Folmer. “De ambitie was om 

de regelgeving eenvoudiger en beter te maken, maar 

het is nog maar de vraag of dat ook altijd lukt. Neem 

bijvoorbeeld de regels voor vergunningvrij bouwen. Ik 

vraag mij af of burgers straks echt makkelijk kunnen zien 

wanneer zij vergunningvrij mogen bouwen.” Desondanks 

kijkt Folmer met een gezond enthousiasme uit naar de 

inwerkingtreding. “We beginnen op veel punten toch 

opnieuw. Veel regels moeten straks nog met uitspraken 

worden uitgelegd. Ik vind het heel interessant om zo’n 

grote nieuwe wet vanaf het begin mee te maken.” 

Op 8 april 2021 geeft Folmer samen met Mark Tunnissen 

de (uitgestelde) online cursus ‘Omgevingsplan 

en bruidsschat’. Op 14 oktober geeft hij de cursus 

‘Participatie’. Aanmelden kan HIER >

https://www.nysingh.nl/bijeenkomsten/online-cursus-participatie-omgevingswet/?date=0

