
 
 

 
THEMA STUDIEMIDDAG: KANSEN VOOR HET LANDELIJK GEBIED 

 

Zorgenkindje of dé plaats waar het allemaal gebeurt? Wat gebeurt er allemaal in het landelijk 

gebied en hoe gaan we daar kansen pakken? De situatie in het landelijk gebied is wezenlijk anders 

dan in het stedelijk gebied. In het landelijk gebied gebeurt namelijk alles tegelijkertijd: krimp én 

groei, rust én toenemende druk op de openbare ruimte, mobiliteit, natuur én agrarische 

ontwikkeling. Hoe bepaal je je rol als professional in het landelijk gebied? Volg je de ontwikkelingen 

passief of ga je actief op zoek naar nieuwe kansen, voor jezelf, je bedrijf en je cliënten? In deze 

studiemiddag gaan we op zoek naar antwoorden, waarbij de diverse juridische, ruimtelijke, 

maatschappelijke en praktische aspecten door deskundige sprekers zullen worden belicht. 

 

Het goede nieuws is dat het landelijk gebied fantastische mogelijkheden biedt om de uitdagingen 
van deze tijd het hoofd te bieden.  
 

Datum en locatie 
21 mei 2019  
Van der Valk Hotel, Zwolle 

Ontvangst vanaf 12:00 uur (met lunch).  

Einde 17:00 uur (met borrel) 

 

https://www.hotelzwolle.nl/routebeschrijving/
https://www.hotelzwolle.nl/routebeschrijving/


 
 

 

 

Voor professionals 
De studiemiddag is bedoeld voor advocaten, adviseurs, bestuurders, (kandidaat-)notarissen, 

rentmeesters, makelaars, ambtenaren en alle anderen die professioneel bezig zijn met het landelijk 

gebied.   

 

Aanmelden: ik ben er bij op 21 mei 

 

Prijs: € 295 
Deze studiemiddag kost € 295-. Geen BTW nodig. Uiteraard is dat inclusief lunch en cursusmateriaal.  

Leden van een expertgroep krijgen standaard 10% korting.  

 
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.  

 

Permanente opleiding 
Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

(KNB), de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en de Vereniging voor Agrarisch Specialisten 

in het Notariaat (VASN) worden studiepunten aangevraagd. 

 
In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op 

wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling 

vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de 

voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren. 

 

Bewijs van deelname zal na de studiemiddag achteraf aan de deelnemers, die zowel bij aankomst als 

bij vertrek de intekenlijst hebben getekend, toegezonden worden. 

 

Contact 
Heb je vragen? Wil je graag wat meer informatie? We helpen je graag! Stuur een e-mail naar 

info@vanleijenoverheidsrecht.nl of bel 073 747 04 03. 
 

 

 

 

 

  

https://www.e-act.nl/cart/do/add?a=1752&p=46640


 
 

Programma  

12:30 - 13:30 uur Inloop met lunch 

13:30 - 13:45 uur Opening en welkom 

mr. drs. Liesbeth van Leijen, jurist Van Leijen Overheidsrecht 

Liesbeth heeft jarenlange ervaring bij de overheid en is behalve als praktijkjurist 

ook werkzaam als docent. In haar praktijk adviseert zij dagelijks overheden en 

cliënten over het recht in de openbare ruimte.  

13:45 – 14:45 uur mr. dr. Jeroen Rheinfeld, Jeroen is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen 

verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de 

registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld 

verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht te Wageningen. Ook is hij 

redactielid van de Notarisklerk, is hij vaste medewerker van de FBN-redactie en 

is hij hoofdredacteur van het Land- en Tuinbouw Bulletin. Rheinfeld is in 2014 

gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over 

kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en 

verzorgt colleges agrarisch recht. 

Sinds 2004 publiceert Rheinfeld regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en 

geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak. Rheinfeld gaat in 

zijn bijdrage onder meer in op de afgrenzing tussen landelijk en stedelijk gebied 

in de Omgevingswet. 

14:45 – 15:00 uur Pauze 

15:00 – 16:00 uur 

 
 

Daphne Bol MSc, adviseur gebiedsontwikkeling bij het Kadaster. Elke transitie of 

grote maatschappelijke verandering invloed heeft op het ruimte gebruik. De 

overheid neemt bij de energietransitie een andere rol aan, van een centraal 

systeem gaan we naar een decentrale opwekking en distributie van energie. Dit 

brengt in het landelijk gebied een nieuwe dynamiek met zich mee. Hoe gaan we 

dat in goede banen leiden? Daphne Bol heeft wel een idee. 

16:00 – 17:00 uur 

 

Jan van den Bosch, senior adviseur bij Antea Group Nederland 

Jan is raadslid en daarna jarenlang wethouder geweest van gemeente Ermelo. In 

zijn portefeuille zaten onder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en regionale 

samewerking. Jan vertelt als voormalig wethouder en nu strategisch adviseur 

welke kansen er zijn voor het landelijk gebied. 

17:00 uur Afsluiting met borrel 

We sluiten af met een gezellige borrel. Daarbij heeft u volop gelegenheid om 

collega’s te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. 

mailto:jan.vandenbosch@anteagroup.com


 
 

 


