Ons geweldige boek over de Omgevingswet is geheel herschreven. Vier jaar nieuwe wetgeving en gewijzigde inzichten zijn erin verwerkt.
Bestel het boek nu voor slechts € 32,50!

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2023 in werking. De geest van
de wet gaat echter al sinds 2016 rond. Die vraagt om anders kijken naar, anders
omgaan met en anders besluiten over de fysieke leefomgeving. Verandering moet
komen van de sturende kracht van maatschappelijke doelen en is nodig vanwege de
opgaven van onze huidige tijd. Daarvoor moet ook de samenleving actiever worden.
Regels zijn in het nieuwe rechtssysteem instrumenten, die ingezet worden samen en
in wisselwerking met andere instrumenten om doelen te halen.
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‘Let vooral op wat we niet geregeld hebben!´ was de boodschap van het ministerie, maar
intussen is er veel toch wel geregeld. De oproep was ook om aan de slag te gaan en
dat is gebeurd. Dat leverde veel nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld dat opgaven zoals
de energietransitie, het woningentekort en de transitie naar een duurzame
samenleving hun eigen complexiteit hebben en niet automatisch door de
samenleving worden opgepakt. Andere vragen van nu zijn of de integrale
benadering met vroege participatie wel tot draagvlak leidt en of er niet toch meer
centrale sturing moet komen. Tijd dus om de geest van de Omgevingswet in het
tijdsbeeld van nu te plaatsen.
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Heb jij dat nou ook?
✓ Voel jij je wel eens overdonderd door alle informatie die er beschikbaar is? Weet
je niet waar je moet beginnen?
✓ Heb je graag een boek dat de bedoeling, het systeem en de mogelijkheden van de
Omgevingswet samenvat?
✓ Wil jij een boek over de Omgevingswet dat je met plezier leest en dat toch de
benodigde informatie geeft?
✓ Heb jij niet veel tijd, maar wil jij wel goed geïnformeerd zijn over de actuele
stand van zaken van de Omgevingswet?
✓ Wil jij doelgericht aan de slag met de Omgevingswet?

Dan is dit het boek dat jij zoekt!
De eerste druk verscheen 1 december 2017. Daarna is het bijna 3500 keer
aangeschaft! Mr. Trees van der Schoot heeft dit boek in samenwerking met drs.
Gerwin Gabry, planoloog bij Kuijper Compagnongs, geactualiseerd naar de stand
van zaken anno 2021. Daarbij zijn de inzichten uit de praktijk meegenomen. Het
boek geeft op een zeer leesbare manier in heldere lijnen inzicht in de veranderingen
die de Omgevingswet zal of kan brengen voor de praktijk.

Bestel het boek nu voor slechts € 32,50!
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Unieke formule
Het boek heeft een unieke formule, omdat het in zijn opzet verschillende
lezerspublieken bedient:
1. Voor specialisten: als spoorboekje om snel de kern van de Omgevingswet te pakken.
Doelgroep: overheidsjuristen, advocatuur, beleidsmedewerkers, enz.
2. Voor overige professionals, die regelmatig met de Omgevingswet in aanraking
zullen komen: om op een toegankelijke manier de essentie van het rechtssysteem, de
bedoeling en mogelijkheden van de wet te leren kennen. Doelgroep:
woningbouwverenigingen, detacheerders, projectontwikkelaars,
vergunningverleners, adviseurs en alle anderen die betrokken zijn bij het
omgevingsrecht.
3. Voor de geïnteresseerde leek en semi-professional: om te weten te komen waar de
overheid mee bezig is en waarom. Doelgroep: makelaars, particuliere ontwikkelaars,
rentmeesters, actiegroepen, technici, enz.

Meer over het boek
o
o

o

o
o

o

Hagelnieuw. Dit boek is op 10 mei 2021 gepubliceerd. Nog steeds op papier,
omdat wij geloven in de toegevoegde waarde van een echt boek.
Door deskundigen gemaakt. Het eerste boek kwam tot stand door een
samenwerking van experts. Deze herziene versie is een product dat daarop voort
bouwt. Het is herschreven door mr. Trees van der Schoot. Planoloog Gerwin
Gabry schreef de onderdelen over de integrale omgevingsvisie en het sturen met
doelen, fungeerde als klankbord en deed de eindredactie.
Handzaam formaat: het boek heeft een bescheiden omvang van 153 bladzijdes.
Alleen de relevante informatie staat er in en dus geen academische
verhandelingen of onnodige uitweidingen.
Actueel: het boek is bijgewerkt tot en met april 2021.
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.
En dat allemaal voor een zeer toegankelijke prijs van € 32,50 inclusief
verzendkosten.

Reacties, vragen, opmerkingen?
Neem contact op met mr. drs. Liesbeth van Leijen: 073 747 04 03 of mail naar
info@vanleijenoverheidsrecht.nl.
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