Expertgroep illegaal grond- en
watergebruik Noord-Nederland
Alles over rechtspraak, dossiers, tips en trucs en nog veel meer
van illegaal grondgebruik

Heb jij dat nou ook?
✓ Jij wilt snel verder komen in je dossiers?
✓ Je hebt er af en toe behoefte aan om door een expert te worden
bijgepraat over de jongste jurisprudentie?
✓ Je hebt wel een paar dossiers of vragen die je wilt bespreken met
mensen die net als jij er ook mee bezig zijn?
✓ Geen zin om nog verder te ploeteren, in je eentje?
✓ Wel zin om collega’s te ontmoeten en tips en trucs uit te
wisselen?

Soms wil je gewoon
even sparren met een
collega. Iemand die
meteen snapt waar je
het over hebt en zelf
ook met dat bijltje
hakt.
Agnes Grommers,
Gemeente Soest
Kijk, ik kom er
meestal wel uit hoor.
Maar even je
methode of
opvatting toetsen
aan een ander, is
toch wel fijn.
Milou Welner,
Gemeente Langedijk
Ik ben nog niet zo
lang actief op dit
gebied. Wil het
natuurlijk wel goed
doen. En dus mijn
kennis en ervaring
delen met anderen en
leren van anderen.
Majorie van ’t
Klooster,
Gemeente Almere
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Dan ben jij dé persoon voor de
expertgroep!
De expertgroep is een groep van mensen die allen bezig
zijn met illegaal grond- en watergebruik. Mensen uit de
praktijk dus. Die weten waar ze het over hebben, maar
vaak nogal ‘solo’ hun werk doen. Die weinig aanspraak
hebben binnen hun organisatie over dit onderwerp. Maar,
deze professionals willen hun werk wél graag goed doen,
mét kennis van zaken.

Hoe werkt het?
De expertgroep komt 3 maal
per jaar bijeen: in februari, juni
en november. Data stellen de
leden in onderling overleg vast.
— De eerste bijeenkomst is
op 24 januari 2019, 9:00 –
12:00 uur, regio Assen. Deze
bijeenkomst is VRIJBLIJVEND
en GRATIS.
— De expertgroep vergadert
steeds één dagdeel, in de
morgen of middag en
maximaal 3 à 3,5 uur.
— Deelname is beperkt tot
maximaal 10 à 15 mensen,
zodat iedereen goed aan bod
komt. Maximaal 2
medewerkers per organisatie.
— We behandelen alle
dossiers, die in expertgroepen
worden besproken,
vertrouwelijk.
— Organisatie en
deskundige bijstand door de
Van Leijen Academie.

Kleine prijs, groot effect

Waarom zou je dat doen?
De expertgroep is bestemd voor medewerkers grondzaken,
juristen en andere professionals die te maken hebben met
illegaal grond- en watergebruik. Vakmensen uit NoordNederland die hun kennis en kunde uitwisselen en hun
dossiers in vertrouwen met collega’s bespreken. Deelname
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: je moet wel méédoen.
Rustig achterover leunen is er niet bij, want zonder de
inbreng van de leden kan de expertgroep niet functioneren.
mr.dr. Björn Hoops doceert aan de Rijksuniversiteit
Groningen en weet alles van landjepik. Zijn onderzoek
wees in 2018 uit dat er minimaal 600.000 gevallen zijn in
Nederland. Hij is aanwezig op de bijeenkomst van 24
januari 2019, om al je juridische vragen over verjaring,
landjepik en dergelijke te beantwoorden.
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 Lidmaatschap kost per
organisatie € 375,00 per
jaar, voor 3 bijeenkomsten
voor 2 collega’s.
 Leden krijgen 10% korting
op alle producten van de
Van Leijen Academie.
De Van Leijen Academie is als
onderdeel van Van Leijen
Overheidsrecht geregistreerd bij
het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (CRKBO).
Daarom: bruto = netto; je
betaalt geen btw!
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Mét elkaar, bij elkaar, vóór elkaar
De Van Leijen Academie organiseert de bijeenkomsten van de expertgroep in
Noord-Nederland. De expertgroep komt bij de leden op kantoor bij elkaar. Zo nu en
dan treed je dus op als gastheer of -vrouw voor de expertgroep. Zo houden we de
kosten laag.
Namens de Van Leijen Academie is mr. drs. Liesbeth van Leijen, dé specialist op het
gebied het illegaal grondgebruik en verjaring in Nederland, aanwezig bij de
bijeenkomsten van de expertgroep. Haar grote kracht als jurist en docent is dat zij
juridisch complexe materie glashelder en in gewoon Nederlands kan uitleggen.

Doe je mee?
Je kunt je hier vrijblijvend inschrijven voor de expertgroep Noord-Nederland.

Liever eerst nog wat meer informatie?
Dat kan. Kijk ook eens op de blog van Liesbeth van Leijen over illegaal
grondgebruik, haar pitch film of op YouTube (klik op de plaatjes).

Mail ons op: info@vanleijenoverheidsrecht.nl of bel 073 747 04 03.
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