
 

 

Een uniek boek over toezicht en handhaving met 
de Omgevingswet 

Dat is nu geschreven 

Heb jij dat nou ook? 
✓ Wil jij weten wat er gaat veranderen voor toezicht en 

handhaving als de Omgevingswet in werking treedt? 

✓ Vraag jij je af wat het voor je werk betekent als er meer 

algemene regels en zorgplichten komen?  

✓ Wil jij hierover met plezier een boek lezen, dat jou veel 

waardevolle informatie biedt en tijdrovend uitzoekwerk 

bespaart? 

✓ Wil je weten wat het ‘Anders werken’ voor toezicht & 

handhaving betekent? 

✓ Wil je tips hebben voor de praktijk om ermee aan de slag te 

gaan? 

mr. Annemiek Tubbing 
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Dan is dit het boek dat jij zoekt! 
mr. Annemiek Tubbing heeft een uniek boek geschreven. Het is de derde uitgave in de reeks 

van leesbare boeken over de Omgevingswet. Van de eerdere titels zijn de afgelopen jaren al 

meer dan 6000 exemplaren verkocht en daarmee is deze serie de bestverkopende serie over de 

Omgevingswet.  

 
Dit boek is een zeer waardevolle aanvulling op de eerdere uitgaven, speciaal over toezicht en 

handhaving. De enorme impact die de Omgevingswet zal gaan krijgen op de vele facetten van 

toezicht en handhaving, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor 

de praktijk.  

 

 
Meer over het boek 
o Gebaseerd op jarenlange ervaring. Het boek is geschreven door mr. Annemiek Tubbing. 

Samen met andere specialisten (waaronder auteurs van de overige, succesvolle boeken in 

deze serie) behoort zij tot het netwerk van de Omgevingswetwerkers. 

o Super gemakkelijk: het boek vertelt je wat er in de Omgevingswet is geregeld over 

toezicht en handhaving en welke gevolgen dat heeft voor de uitvoeringspraktijk.  

o Handzaam formaat: het boek heeft een bescheiden omvang van 166 bladzijdes. Alleen de 

relevante informatie staat er in.  

o 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. Bronnen worden vermeld, waardoor de informatie verifieerbaar 

is.  

  

Download GRATIS hoofdstuk 2 

http://www.omgevingswetwerk.nl/
https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2020/04/Gratis-Hoofdstuk-2-Toezicht-en-handhaving-met-de-Ow.pdf
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Uniek boek 
Meestal loopt toezicht & handhaving achter nieuwe regelgeving aan. Geheel ten onrechte! 

Toezichthouders en handhavers vervullen een cruciale rol bij het sluiten én openen van de be-

leidscyclus. Immers: het heeft geen zin om regels die niet werken te handhaven. Dit boek be-

dient in zijn opzet verschillende categorieën lezers én beantwoordt talloze vragen. Voor diege-

nen die snel een beeld willen vormen, komen de onderwerpen eerst globaal aan de orde. Voor 

diegenen die meer willen weten, worden ze verder uitgediept. Voor ieder wat wils dus. 

 

1. Voor toezichthouders en handhavers in het veld biedt het boek een houvast: wat veran-

dert er en wat niet? Welke ruimte krijg ik? Het boek bevat veel praktische tips om samen 

met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie op te pakken. Bestemd voor: toezicht-

houders, handhavers, inspecteurs van landelijke inspectiediensten, boa’s, regionale mili-

euteams van de politie en milieu-agenten bij de basispolitiezorg. 

2. Handhavings- en wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers, advocaten, rechters en offi-

cieren van justitie en hun medewerkers zullen blij zijn met al het juridische uitzoekwerk 

dat met dit boek is verricht. Geschreven in begrijpelijke taal, maar ook met bronvermel-

ding om het terug te zoeken in de Omgevingsregelgeving, parlementaire stukken en ove-

rige informatie. Het boek bevat handige tabellen met een overzicht van wat er is veran-

derd en waar wat te vinden is in de nieuwe regelgeving.  

3. Teamhoofden en managers van afdelingen toezicht & handhaving en andere betrokken 

afdelingen bij het rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen zul-

len blij zijn met de tips in het kader van het ‘Anders werken’. Hiermee kunnen zij hun 

team door de woelige jaren na inwerkingtreding van de Omgevingswet ondersteunen en 

faciliteren.  

4. Voor de provinciale en gemeente- en waterschapsbesturen en de directies van de Omge-

vingsdiensten biedt dit boek  inzicht in de hoofdlijnen van hetgeen de Omgevingswet van 

toezichthouders en handhavers in de praktijk verwacht en welke cruciale rol toezicht en 

handhaving speelt bij het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.  

Bestel het boek voor slechts € 37,50 

https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving/
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Krijg korting: bestel meer exemplaren 
☺ Krijg 5% korting. Koop minimaal 10 exemplaren en krijg 5% korting op de vaste 

boekenprijs. 

☺ Krijg 10% korting. Koop minimaal 30 exemplaren en krijg 10% korting op de vaste 

boekenprijs.  

☺ Krijg 20% korting. Bestel een unieke, eigen oplage van minimaal 100 exemplaren en 

profiteer van de mogelijkheden om goedkoop én persoonlijk een eigen oplage te bestellen 

met een korting van 20% Dan komen we het nog persoonlijk brengen ook. De voordelen  

zijn onder meer: 

✓ Aantrekkelijke prijs. 

✓ De boeken zijn voorzien van een eigen sticker of logo van jouw organisatie of 

samenwerkingsverband. 

✓ Desgewenst voorzien van een speciaal inlegvel in elk boek met bijvoorbeeld daarin een 

persoonlijk woord voor de lezer. 

✓ Levering binnen twee weken. 

 

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

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

mailto:info@vanleijenoverheidsrecht.nl

