Een geweldig boek voor de
gemeenteraad over de Omgevingswet
De Omgevingswet komt eraan. Vol ambitieuze doelstellingen. Aanvankelijk ging het vooral
om minder regels, meer ruimte voor initiatief en het aan de praat krijgen van de economie.
Anno 2019 ligt het accent ook bij andere zaken, zoals een duurzame samenleving en een circulaire economie, de energietransitie, gezondheid en het inspelen op klimaatverandering.
Daarvoor is een beter en liefst eenvoudiger wetssysteem nodig.
Maar hoe ziet dat er in de praktijk voor de gemeenteraad uit? Wat betekent het voor een
raadslid? Verandert de rol als volksvertegenwoordiger? Verandert de politieke arena? Verandert de agenda of veranderen de onderwerpen waar je over spreekt en besluit?
Dit boek is speciaal geschreven voor gemeenteraadsleden. Het is een uitwerking van het
zeer succesvolle boek ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’, dat in december 2017 is
verschenen. Het verkent de rollen van de raad en geeft daar tips voor.
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Wij menen raadsleden hiermee een goed handvat
te bieden om de uitdagingen van de huidige tijd aan
te kunnen in het krachtenveld van de samenleving.
mr. Trees van der Schoot is jurist/adviseur
ruimtelijke ordening met veel praktische ervaring en
een eigen kijk op het vakgebied. Ze heeft al veel
boeken op haar naam staan, waaronder het
succesvolle boek Ruimtelijke ordening voor
raadsleden en bestuurders. Trees is ook hoofdauteur
van het best verkochte boek over de Omgevingswet:
Werken in de geest van de Omgevingswet.
Dick Spel kent als voormalig wethouder het
politieke bedrijf als zijn broekzak en heeft zijn eigen
advies- en trainingsbureau. Hij geeft vele trainingen,
onder meer over de nieuwe Omgevingswet.
Dit boek borduurt net als zijn succesvolle
voorganger, Werken in de geest van de
Omgevingswet, voort op de unieke formule die alle
boeken van de Van Leijen Academie kenmerkt:
bruikbare en toegankelijke kennis. Dit boek is
geschreven door gedreven professionals én in
normaal Nederlands. De vertaalslag tussen wet en
praktijk heeft dit boek voor de lezer al gemaakt. Alle
informatie is in één oogopslag beschikbaar en praktisch toepasbaar.

De verkoop is begonnen:
Op 25 april 2019 hebben we het boek gelanceerd tijdens een studiemiddag over de gemeenteraad en de Omgevingswet bij de gemeente Leusden.

Uniek aanbod
We hebben een uniek aanbod voor elke gemeenteraad.
☺ Krijg 5% korting. Koop minimaal 10 exemplaren en krijg 5% korting op de vaste
boekenprijs van € 25,-.
☺ Krijg 10% korting. Koop minimaal 30 exemplaren en krijg 10% korting op de vaste
boekenprijs.
☺ Bestel een unieke, eigen oplage en trek je niks aan van de vaste boekenprijs. Werk
samen met andere griffiers en gemeenteraden en profiteer van de mogelijkheden om
goedkoop én persoonlijk een eigen oplage te bestellen. Dan komen we het nog
persoonlijk brengen ook. In plaats van € 2.500,- betaal je voor 100 exemplaren maar
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€ 2.000,-! Dat is een korting van 20% en slechts € 20,- per
boek. Een harde kaft om het boek kan ook, bestel dan
minimaal 200 exemplaren voor € 3.750,-. De voordelen
zijn onder meer:
✓ Aantrekkelijke prijs.
✓ De boeken zijn voorzien van een eigen sticker of logo
van jouw gemeente of regio.
✓ Desgewenst voorzien van een speciaal inlegvel in elk
boek met bijvoorbeeld daarin een persoonlijk woord
voor de lezer.
✓ Levering binnen twee weken.

Nu een speciale combinatiekorting
Als je het boek samen met onze bestseller “Werken in de
geest van de Omgevingswet” bestelt, betaal je slechts € 37,50
voor beide boeken (in plaats van € 50,-).

Eigenlijk zou elk raadslid dat actief is in het ruimtelijke domein
dit boek op zijn of haar raadszetel
moeten hebben liggen: na het lezen van De gemeenteraad en
de Omgevingswet kan een activistisch enthousiasme niet worden onderdrukt om met de
enorme mogelijkheden van de
nieuwe wet aan de slag te gaan.
Daarbij is het fijn dat het boek
behalve als inspiratiebron ook als
naslagwerk de komende jaren
nuttige diensten gaat bewijzen.
Het legt daarnaast ook de bal
duidelijk bij de gemeenteraad. De
Omgevingswet heeft de potentie
om prachtige dingen mogelijk te
maken, maar wie het boek goed
(her)leest ziet ook de krachtige
rol die de gemeenteraad hierin
zelf moet spelen. Pas dan kan
komt de geest van de nieuwe wet
volledig tot zijn recht. De gemeenteraad en de Omgevingswet van Trees van der Schoot en
Dick Spel helpt daar in ieder geval aan mee.
Christian Pfeiffer, mei 2019
Raadslid GroenLinks Weesp.

Reacties, bestellingen, vragen,
opmerkingen?
Neem contact op: 073 747 04 03 of mail naar info@vanleijenoverheidsrecht.nl.
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