Het leest lekker
vlot weg…

Een geweldig boek over
de Omgevingswet

Ik heb in één weekend al
de helft van dit boek gelezen. Ik vond het zeer informatief.
In Hillegom zijn we al vrij
ver met het opstellen van
een Omgevingsvisie. Ik zie
dat dit boek handvaten
biedt voor bijvoorbeeld
raadsleden die zich voorbereiden op de nieuwe
Omgevingswet.
Het boek licht ook technische aspecten toe, maar is
in begrijpelijke taal geschreven.
Dit is een boek dat aansluit bij de praktijk, een
echte aanrader.

Dat is nu geschreven.
Heb jij dat nou ook?

Jeroen Verheijen,
wethouder Hillegom

✓ Voel jij je wel eens overdonderd door alle informatie die er
beschikbaar is?
✓ Heb je liever een boek dat een heldere samenvatting geeft van
de Omgevingswet en de mogelijkheden?
✓ Wil jij een boek over de Omgevingswet dat je met plezier zult lezen en dat veel
waardevolle informatie biedt?
✓ Wil jij veel tijd besparen en toch goed geïnformeerd zijn over de actuele stand
van zaken van de Omgevingswet?
✓ Wil jij doelgericht aan de slag met de Omgevingswet?

Download gratis hoofdstuk 4.
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Dan is dit het boek dat jij
zoekt!
mr. Trees van der Schoot heeft een
unieke coalitie gesmeed van
gezaghebbende specialisten
omgevingrecht. Samen hebben zij een
fantastisch boek geschreven dat op 1
december 2017 verschijnt. En er zullen
nog meer boeken volgen! Dit boek
behandelt de geest van de nieuwe
Omgevingswet die op 1 januari 2021 in
werking treedt. De enorme impact die
de Omgevingswet naar verwachting zal
gaan krijgen, vat dit boek op een zeer
leesbare manier samen in heldere lijnen
voor de praktijk.

Dit is je kans, griffiers en gemeenteraden!
Als raadsgriffier weet ik dat gemeenteraden hun kennis over
het Omgevingsrecht aanzienlijk kunnen verbeteren met dit
boek.
Ik heb in de praktijk ervaren welke toegevoegde waarde mr.
Trees van der Schoot onze gemeenteraad verschafte met haar
kennis en inzicht van het omgevingsrecht.
De nieuwe Omgevingswet biedt gemeenteraden een unieke
kans om hun positie te evalueren en daar meerwaarde aan te
geven.
Dit boek biedt ook geweldige mogelijkheden voor raadsgriffiers om hun gemeenteraden daarin bij te staan.
Ik raad elke griffier aan om voor ieder raadslid een exemplaar te bestellen.

drs. Ita Joosten,
raadsgriffier gemeente Peel en Maas
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Unieke formule
Het boek heeft een unieke formule, omdat het in zijn opzet
verschillende lezerspublieken bedient én talloze nog niet gestelde
vragen van lezers beantwoordt. Je kunt het boek namelijk op drie
manieren gebruiken en lezen:
1. Voor specialisten fungeert het boek als een eerste spoorboekje
door de Omgevingsswet. Specialisten zullen razendsnel de kern
van de Omgevingswet te pakken hebben, zonder zich door
duizenden bladzijdes Memorie van Toelichting te worstelen.
Doelgroep: overheidsjuristen, advocatuur, beleidsmedewerkers,
enz.
2. Overige professionals, die regelmatig met de Omgevingswet in
aanraking zullen komen, raken met dit unieke boek op een
toegankelijke manier op de hoogte van wat hen te wachten staat.
Doelgroep: raadsleden, woningbouwverenigingen, detacheerders,
projectontwikkelaars, vergunningverleners, adviseurs en alle
anderen die betrokken zijn bij het omgevingsrecht.
3. Een breed publiek. De geïnteresseerde leek en semi-professional
leest dit boek met name voor de hoofdlijnen van het Omgevingswet en weet vervolgens hoe dit alles zijn beslag zal gaan krijgen in
de praktijk. Doelgroep: makelaars, particuliere ontwikkelaars,
rentmeesters, actiegroepen, techneuten, enz.

Niet geschikt voor
advocaten…
Ik heb met plezier het
boek gelezen, maar het is
natuurlijk niet echt een
boek voor advocaten.
Daarvoor is het boek
veel te multidisciplinair:
dit boek gaat namelijk niet
alleen over regeltjes, maar
over zoveel méér. En als
advocaat heb ik wat minder affiniteit met zaken
als beleid en bestuurlijke
processen. Voor juristen
en ook advocaten die in
vogelvlucht willen weten
wat de Omgevingswet
allemaal inhoudt, is dit
natuurlijk wél het perfecte boek.
En ik werd heel blij van al
die plaatjes: die vertellen
meestal meer dan een
halve pagina tekst.

Bestel het boek voor slechts € 23,50!
mr. Ineke van Leeuwen,
Zypp advocaten, Arnhem
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Meer over het boek
o
o

o

o

o
o

Dit scheelt je 1.000
Hagelnieuw. Dit boek is op 1 december 2017 verschenen
op papier (geen e-book).
bladzijden leeswerk
Door deskundigen gemaakt. Het boek kwam tot stand
De hoofdstukken 3 tot en met
door Peter Prins (mede-auteur en projectleider), Gerwin
6 kregen mijn bijzondere aanGabry (mede-auteur), Eric Brugman (eindredacteur),
dacht, omdat ze praktisch zijn
Liesbeth van Leijen (mede-auteur, marketing en
en een overzicht geven van de
inhoud van de wet door de meuitgever), Frans Tonnaer (‘input’), Selma van Velsen,
morie van toelichting te comFrans van der Loo, Ineke van Leeuwen en Trees van der
bineren met praktijkvoorbeelSchoot (auteur).
den. En dat ook nog eens vrijSuper gemakkelijk: het boek vertelt je wat er in de
wel zonder dat er wetsartikelen genoemd worden. Op die
Omgevingswet is geregeld (systeem en instrumenten) en
manier is het boek ook zeer
welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Ga niet
goed te volgen voor niet-juverder zoeken naar die ene speld in de hooiberg, lees
risten en dat is knap én hangewoon dit boek.
dig, want dat bespaart je als
Handzaam formaat: het boek heeft een bescheiden
lezer toch maar mooi ruim duizend bladzijden leeswerk ;-)
omvang van 120 bladzijdes. Alleen de relevante
informatie staat er in en dus geen academische
verhandelingen of onnodige uitweidingen. Je hebt het in
één avond uit en je weet wat er op je af gaat komen met
de nieuwe Omgevingswet.
Actueel: het boek is bijgewerkt tot en met de jongste
ontwikkelingen.
Deskundig: samensteller en hoofdauteur mr. Trees van
der Schoot is één van de beste juristen in Nederland in
mr.drs. Minou Woestenenk,
advocaat Woestenenk Legal,
ruimtelijke ordening. Ze heeft al veel boeken op haar
Nieuwerkerk aan den IJssel
naam staan, waaronder het boek Trends en tips
ruimtelijke ordening 20130-2016, dat in 2016 in zes
weken tijd uitverkocht raakte. mr. Trees van der Schoot heeft haar sporen als
adviseur en jurist in de praktijk van de ruimtelijke ordening verdiend. Zij mag
gerust een autoriteit genoemd worden en heeft al veel boeken op haar naam
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staan, waaronder het recente Trends en Tips 2013-2016 dat in
2016 in zes weken uitverkocht was. Van dit nieuwe boek is zij
samensteller en hoofdauteur. De andere auteurs zijn Peter
Prins, die zijn jarenlange ervaring met projecten en processen
inbracht en samen met Eric Brugman het onderdeel
burgerparticipatie belicht. Gerwin Gabry liet zijn oog vallen op
het onderdeel beleid en geeft zijn kijk op de integrale
omgevingsvisie.
Liesbeth van Leijen wijst op de opmars van en samenhang met
het privaatrecht. Het schrijven stond onder de bezielende
begeleiding van Frans Tonnaer, al jarenlang specialist
Omgevingsrecht als adviseur, professor, auteur en klankbord
voor het ministerie. Eric Brugman tekende als architect en nietjurist voor de leesbaarheid via de eindredactie. Frans van der
Loo, Selma van Velsen, Gert Peter Vos en Selma van Velsen
gaven input vanuit hun praktijk.
Leest lekker weg: het boek is geschreven in normaal
Nederlands. De vertaalslag tussen wet en praktijk heeft dit
boek al gemaakt. Alle informatie is in één oogopslag
beschikbaar en praktisch toepasbaar.
En dat allemaal voor een zeer toegankelijke prijs van € 23,50,
inclusief verzendkosten.

Reacties, vragen, opmerkingen?
Neem contact op met mr.drs. Liesbeth van Leijen:

Een welkome uiteenzetting over
een geweldige wet
Als private gebiedsontwikkelaar werken wij nauw
samen met veel verschillende gemeenten. Ook wij
zijn volop bezig om onze
mensen voor te bereiden
op de nieuwe wet. We
hebben ondertussen al de
nodige ervaring met Crisis- en herstelwet.
De nieuwe Omgevingswet
biedt meer ruimte voor integraliteit, participatie,
strategische issues, consistentie tussen beleid en
praktijk en natuurlijk
maatwerk. Dit boek geeft
goed inzicht in de werkwijze en consequenties
van de Omgevingswet en
geeft een welkome uiteenzetting voor iedereen die
op een of andere manier
aan de slag mag met de
Omgevingswet.

073 747 04 03
of mail naar info@vanleijenoverheidsrecht.nl.

Al vele exemplaren verkocht!

Van Leijen Academie is gevestigd in De Koffiebrandery
Daviottenweg 40 | 5222 BH ’s-Hertogenbosch
T 073 747 04 03 | E info@vanleijenoverheidsrecht.nl
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Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling
BPD Ontwikkeling BV,
Hoevelaken

