
 

 
Praktisch Glashelder Samen 

Illegaal grondgebruik aanpakken is een geweldig idee. Maar, een goed idee is nog geen 
goede aanpak. De beste aanpak is een goede voorbereiding én onderhoud van kennis en 
kunde. Dit congres is dé investering om succesvol illegaal grondgebruik aan te pakken. 

 
VOOR WIE IS DIT CONGRES BEDOELD? 

 Voor professionals die willen leren hoe je illegaal grondgebruik succesvol kan 

aanpakken. 

 Voor juristen, makelaars, rentmeesters, beleidsmedewerkers, advocaten, 

notarissen en al die anderen die geloven in kennis verwerven én toepassen. 

 Voor vakmensen die antwoorden willen. 

 
WANNEER EN WAAR?  
18 EN 19 NOVEMBER 2019 - NYENRODE 
 
WAT KRIJG JE? 
 2 dagen training en lezingen van bevlogen sprekers  

 uitgebreid congresmateriaal (naslagwerk) 

 goede verzorging en geweldige omgeving 

 leergierige deelnemers 

 punten voor beroepsopleiding van advocaten mogelijk 
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WAT IS DE SLEUTEL TOT JOUW SUCCES? 
☺ veel ruimte om vragen te stellen 

☺ 100% praktijkervaring 

☺ duidelijke taal 

☺ toegankelijke kennis: vandaag leren, morgen toepassen 

☺ gebaseerd op de jongste jurisprudentie 

☺ toplocatie, centraal in Nederland  

☺ enthousiaste congresgangers 

☺ hoge waardering van de vorige edities 

 
WAT GA JE LEREN OP HET CONGRES? 

 Alles over verjaring 

 Het leerstuk van de schadevergoeding 

 Succesvolle aanpak van honderden dossiers in gemeenteland 

 Wat de geheimen zijn van een gedegen inventarisatie 

 De nieuwste inzichten uit de rechtspraak 

 Wat jij moet weten van de verhuur van onbebouwde grond 

 Wat overheidseigenaren kunnen doen met bos- en natuurpercelen 

 Effectief communiceren met gebruikers van andermans grond 

 Hoe je precario kan heffen over overheidsgrond 

 Wat de nieuwe Omgevingswet gaat betekenen voor illegaal grondgebruik 

 Het huwelijk tussen agrarisch recht en (illegaal) grondgebruik 

 Moet je kiezen tussen privaat- en bestuursrecht? 
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DE DETAILS 
18 en 19 november 2019  
Nyenrode Business Universiteit 
Straatweg 25 
3621 BG  Breukelen 
www.nyenrode.nl 

 
NB: Nyenrode is gastheer van het congres en 
verzorgt de locatie. De organisatie en de inhoud van 
het congres valt volledig onder de verantwoordelijk-
heid van de Van Leijen Academie. 

 

 

 

  

http://www.nyenrode.nl/
http://www.nyenrode.nl/
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VOORLOPIG PROGRAMMA  

MAANDAG 18 NOVEMBER 2018  

10:30 - 11:00 uur Inloop met koffie & thee 

11:00 - 15:00 uur 

Tussendoor 

lunchpauze 

 

Masterclass Succes met verjaring 

mr. drs. Liesbeth van Leijen 

Leer alles over verjaring van grond. In de masterclass behandelt 
Liesbeth uitvoerig het leerstuk van de verjaring, zodat jij dossiers 
effectief kan beoordelen op mogelijke verjaring. Je kunt na het volgen 
van de masterclass sturing aanbrengen in de opbouw van dossiers en 
de bewijsvoering. Je weet precies op welke zaken je moet letten en 
welke feiten je moet verzamelen. Je bespaart kosten, want dure 
externe adviezen of procedures zullen veelal niet (meer) nodig zijn en 
je kan je veel effectiever inzetten. 

15:00 – 15:30 uur Koffie & thee 

 

15:30 – 18:30 uur 

Team Van Leijen 

Overheidsrecht 

Systematische en succesvolle aanpak illegaal grondgebruik 

Leer alles over hoe je een project kan opzetten, bergen dossiers kan 

verzetten en succesvol je beleid kan doorzetten. Zodat je zélf 

succesvol aan de slag kan. We nemen stap voor stap onze 

succesformule met je door. 

  

http://www.vanleijenacademie.nl/masterclass-verjaring-en-grond/
http://www.vanleijenacademie.nl/masterclass-verjaring-en-grond/
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VOORLOPIG PROGRAMMA  

DINSDAG 19 NOVEMBER 2019 

8:30 uur Inloop met koffie & thee, opening en welkom 

mr. drs. Liesbeth van Leijen 

9:00 uur Chiquita Smit (gemeente Zoetermeer): de geheimen van de 

succesvolle ‘Zoetermeerse methode’. Zoetermeer heeft al 10 jaar 

ervaring met de aanpak van illegaal grondgebruik.  

9:30 uur mr. Lobke Opsteen (Opsteen vastgoedadvocatuur): alles wat je 

moet weten over de verhuur van onbebouwde grond.  

10:00 uur 

 

mr. Zoulikha Haya (Van Leijen Overheidsrecht): wat is de 

stand in verjaringsland? Inzichten uit de jongste jurisprudentie.  

10:30 uur mr.drs. Liesbeth van Leijen (Van Leijen Overheidsrecht): 

Grond kwijtraken door verjaring, maar wel vervolgens 

schadevergoeding eisen: hoe werkt dat? En hoe pas je dat toe? 

Welke lessen kunnen we leren uit de jurisprudentie van de 

afgelopen jaren?  

11:00 uur Koffie & thee 

11:30 uur Joris Vermaesen (WOET Bosgrond BV): Bos- en 

natuurpercelen in het landelijk gebied staan voortdurend 

onder druk, terwijl het ondergewaardeerd goud is. Enerzijds 

zijn er boeren die reepjes natuur omploegen en vrezen veel 

landeigenaren illegale dumpingen. Deze tornen immers aan 

(de kwaliteit van) het natuurbezit. Anderzijds bruist het landelijk gebied van 

initiatieven als tiny houses, voedselbossen en natuurobservatiehutten. Joris 

geeft een avontuurlijke inkijk aan de andere kant van het doorgaans door 

landbouw gedomineerde landelijk gebied. Er zijn namelijk kansen genoeg 

voor overheidseigenaren om anders om te gaan met bos- en natuurpercelen. 
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12:00 uur Chris Brouwer (GemVast): wat zijn de kenmerken van een 
succesvolle inventarisatie van snippergroen of illegaal 
grondgebruik? Hoe pak je dat aan? Tips en trucs. 

12:30 uur Lunchpauze 

13:30 uur Marja Leen (gemeente Medemblik): in je eentje gesprekken 
voeren met gebruikers van grond, kan dat wel? En hoe doe je 
dat met succes? Marja Leen: “het is belangrijk om elk gesprek 
in te gaan met een lege agenda en een vol hart. Maak contact 
met de ander.” 

14:00 uur mr. Khalifa Haya (Van Leijen Overheidsrecht): 
precariobelasting heffen over overheidsgrond. Hoe werkt dat? 
Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere vormen 
van exploitatie, zoals verhuur of een canon vragen voor een 
erfdienstbaarheid? 

14:30 uur mr. Trees van der Schoot (Van der Schoot advies): de nieuwe 
Omgevingswet en illegaal grondgebruik. 

15:00 uur Koffie en theepauze 

15:15 uur mr. dr. Jeroen Rheinfeld (FBN juristen): Agrarisch recht en 
(illegaal) grondgebruik: wat zijn de juridische en fiscale 
aandachtspunten voor (illegaal) grondgebruik in het 
buitengebied? Wat is de rol van de notaris hierin? 

15:45 uur Jan-Jaap de Kloet (wethouder gemeente Wijdemeren): hoe 
moet je illegaal grondgebruik aanpakken en de menselijke maat 
vasthouden? Wat zijn de bestuurlijke overwegingen? Wat zijn 
de lessen die de gemeente leert na 8 jaar revindicatie? 

16:15 uur Casusbespreking: ga naar huis met een oplossing! 
Deelnemers kunnen praktijk-gevallen bespreken met 
sprekers en congresgangers. Voor al die dossiers die vrágen 
om een goede oplossing. 

16:45 uur Afsluitende borrel. 
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PERMANENTE OPLEIDING 

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 het congres achteraf aan de deelnemers, die zowel bij aankomst 

als bij vertrek de intekenlijst hebben getekend, toegezonden worden. 

 

CONGRESPRIJZEN 

Dit congres kost € 475 voor dag 1 en € 525 voor dag 2. Kom je beide dagen, dan betaal je 

slechts € 925. Uiteraard is dat inclusief koffie & thee, lunch (beide dagen) en afsluitende 

borrel (dag 2) en prachtige cursusmateriaal om je blijvend te inspireren. Geen BTW nodig. 

Nieuw: VIP arrangement à € 1.600. Bezoek het congres beide dagen en krijg exclusieve en 

persoonlijke extra’s: 

 2 hotel-overnachtingen met ontbijt (zondag en maandag), nabij de locatie, 

 casusbespreking: tijdens of na het congres exclusief een privé-onderhoud van een uur 

met een jurist van Van Leijen Overheidsrecht over beleid, specifieke dossiers of wat dan 

ook, 

 eigen, vaste plaats in de zaal, 

 extra boek Werken in de geest van de Omgevingswet, 

 congresdinêr op dag 1, 

 extra collega = 25% korting op de VIP prijs. 

  

https://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
https://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
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VAN WELKE KORTING GA JIJ GEBRUIK MAKEN? 

Snelle beslissers en collega’s profiteren van geweldige kortingen op 

de basisprijs! 

✓ Collega-korting: neem je collega mee en krijg per collega 10% 

korting op de basisprijs.  

Vul bij het bestellen in: Collega19 

✓ Expert-korting: leden van de expertgroepen van de Van Leijen Academie krijgen altijd 

10% extra korting op de eindprijs, ook op de VIP prijs. 

Vul bij het bestellen in: Expertgroep19 

 

Bekijk een handig rekenvoorbeeld zodat je in één oogopslag ziet voor welke korting(en) jij in 

aanmerking komt. 

 

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.  

 

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.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2019/08/Rekenvoorbeelden-IG-2019-Vroegboek-en-of-Collega-korting.pdf
https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2019/08/Rekenvoorbeelden-IG-2019-Vroegboek-en-of-Collega-korting.pdf

