Juridischeraadgeving.nl
- Referenties en publicaties -

Referenties

feb 2021 - heden

Gemeente Oegstgeest
− Ondersteuning bieden bij het implementeren van de Omgevingswet
− Omzetten van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan
− Aanpassen van werkprocessen

jan 2021 - heden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
− Bijdrage leveren aan het algemene deel van de nota van toelichting bij
het besluit met regels over werkgebonden personenmobiliteit
− Analyse van regeldrukeffecten bijwerken, inclusief de mkb-toets
− De voorgenomen regels toetsen aan de Code interbestuurlijke
verhoudingen
− Rapportage opstellen met een effectmeting uitvoerbaarheid en
handhaving
− Voorstel uitwerken voor het beleggen van taken bij de omgevingsdiensten
als onderdeel van het basistakenpakket

okt 2020 – heden

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
− (Juridische) bijdrage leveren aan project ‘In de ondergrond blijven’ dat tot
doel heeft het gebruik van sleufloze technieken voor de aanleg van kabels
en leidingen te bevorderen
− Mede opstellen van een kennisdocument voor de praktijk

mrt 2020 - heden

Rijkswaterstaat / programma Bodembeheer van de toekomst
− (Juridische) bijdrage leveren aan het programma Bodembeheer van de
toekomst
− Ontwikkelen van producten op het gebied van bodembeheer (staalkaart,
juridische frames, informatiebladen etc.) waarmee gemeenten concrete
en praktische ondersteuning wordt geboden voor een soepele overgang
naar het stelsel van de Omgevingswet

okt 2019 – dec 2020

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
− Opstellen artikelen en de daarbij behorende toelichting voor de
Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet
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−

Leveren van een bijdrage aan het algemene deel van de toelichting bij die
Aanvullingsregeling

okt 2015 – dec 2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen Infrastructuur en Waterstaat en
Infrastructuur en Milieu)
− Juridische werkzaamheden voor de stelselherziening van het
omgevingsrecht
− Opstellen artikelen en artikelsgewijze toelichting voor (delen van) het
Besluit activiteiten leefomgeving, het Invoeringsbesluit en de
Omgevingsregeling; zwaartepunt ligt bij de delen over externe veiligheid,
bodembescherming, opslaan in opslagtanks en aanvraagvereisten

jun 2015 – jun 2017

CHEM-Groep
− Juridische advisering inzake een tracébesluit
− Opstellen zienswijze, bezwaar- en beroepschrift

jan 2014 – nov 2015

Recticel B.V.
− Juridische advisering inzake handhavingskwesties op het gebied van het
Besluit risico’s zware ongevallen, omgevingsvergunningen en
bouwregelgeving
− Opstellen bezwaarschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen

sep 2013 – juni 2014

Kansspelautoriteit
− Opstellen van bestuurlijke boetes en openbaarmakingsbesluiten
− Begeleiden en ondersteunen van juridische procedures en opstellen van
beslissingen op bezwaar
− Afhandelen beslissingen op Wob-verzoeken
− Wijzigen mandaatregeling
− Juridische advisering

okt 2012 – mei 2013

Onderzoeksraad voor Veiligheid
− Onderzoeker in het onderzoek naar Odfjell Terminals Rotterdam
(onderzoek verrichten in documenten, interviews afnemen, analyses
uitvoeren en onderdelen van het eindrapport schrijven, m.n. over de
vergunningensituatie en het wettelijk kader over het opslaan van
gevaarlijke stoffen

juli 2012 – heden

Veiligheidsregio Midden en West Brabant
− Juridische ondersteuning en advisering bij procedures om inrichtingen aan
te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig
− Opstellen notitie handhavingsbeleid (toezicht- en sanctiestrategie)
− Juridische ondersteuning bij handhavingszaken

juli 2012 – nov 2012

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN)
− Opstellen normdocument (richtlijn) voor het importeren van vuurwerk. Is
maatregel om handel in illegaal vuurwerk tegen te gaan
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jul 2012 – jan 2013

Gemeente Houten
− Juridische advisering m.b.t. een geval van asbestverontreiniging in de
bodem

maart 2012 – heden

Chorda Advies B.V.
− Samen met anderen verzorgen van masterclasses over het Besluit risico’s
zware ongevallen voor managers van bedrijven in de chemische sector
− Verzorgen van cursussen voor juristen van omgevingsdiensten over de
landelijke handhavingsstrategie Besluit risico’s zware ongevallen
− Verzorgen van een opleiding voor bedrijfsjuristen en advocaten over de
Seveso-richtlijn, het Besluit risico’s zware ongevallen, de landelijke
handhavingsstrategie en de openbaarmaking van inspectierapporten

apr 2011 – apr 2012

Provincie Zuid-Holland / Dienst omgevingsdiensten / Afdeling Handhaving
− Bestuurlijk juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht en Wet
bodembescherming
− Opstellen handhavingsbeschikkingen en geven van juridische adviezen

nov 2010 – mrt 2011

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
− Schrijven van een notitie en een brochure over kwaliteitsregelingen die
zijn ontwikkeld voor de restauratie van monumenten

nov 2010 – feb 2011

Gemeente Nieuwegein
− Juridische advisering m.b.t. een geval van bodemverontreiniging

dec 2009 – feb 2011

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)
− Verantwoordelijk voor het project dat ten doel had om een visie op
toezicht en handhaving brandveiligheid te formuleren

jun 2009 – feb 2011

Ministerie van VROM/VROM-Inspectie (nu: Inspectie Leefomgeving en
Transport)
− Verantwoordelijk voor het project evaluatie sanctiestrategie Besluit
bodemkwaliteit en ontwikkelen van een nieuwe sanctiestrategie voor de
handhaving van hoofdstuk 2 Besluit bodemkwaliteit
− Opstellen van juridische adviezen, notities en beschikkingen
− Evalueren van een project (ketentoezicht grondstromen)

mei 2009 – okt 2010
sep 2011 – nov 2011
mei 2012 – juli 2012

Gemeente Amsterdam/Dienst Milieu- en Bouwtoezicht
− Juridische ondersteuning van de afdelingen bodemadvies (beschikkingen
verlenen) en bodemtoezicht (toezicht en handhaving)
− Beoordelen standaardbrieven, mandaatbesluiten en andere stukken en
het doen van voorstellen tot wijziging en verbetering
− Opstellen handhavingsbrieven en –beschikkingen
− Voeren van juridische procedures
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nov 2008 – juli 2012

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
− Opstellen van handhavingsuitvoeringsmethodes (HUM) voor
bodemenergiesystemen (warmte/koude opslag in de ondergrond)
− Verzorgen juridische helpdesk voor vragen over juridische aspecten
archeologiebeleid
− Verzorgen van cursussen over de juridische aspecten van
archeologiebeleid (archeologie, bouwen en ruimtelijke ordening)
− Opstellen van een syllabus en factsheets over de juridische aspecten van
archeologiebeleid voor gemeenten
− Ontwikkelen van een model sloop- en bouwvergunning met voorschriften
in het belang van de archeologische monumentenzorg
− Opstellen van een notitie over de juridische aspecten van conservering
van archeologische vondsten

feb 2011 - sep 2015

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
− Juridische ondersteuning en advisering bij procedures om inrichtingen aan
te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig
− Juridische ondersteuning bij handhavingszaken

sep 2008 – okt 2018

IFV/Brandweeracademie
− Verzorgen van cursussen toezicht en handhaving op het gebied van
industriële veiligheid voor inspectiemedewerkers van de brandweer

feb 2008 – dec 2013

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
− Juridische ondersteuning en advisering bij procedures om inrichtingen aan
te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtig
− Juridische ondersteuning bij handhavingszaken

jan 2008 – dec 2013

Landelijk Expertise Centrum (LEC) industriële veiligheid
− Mede opstellen van de landelijke handhavingsstrategie Brzo
− Verzorgen van de juridische helpdesk van het LEC (beantwoorden vragen
en juridische begeleiding en ondersteuning bij juridische procedures
− Vormen van het juridisch dossier op www.brandweerbrzo.nl
− Ontwikkelen van verschillende juridische modellen, zoals
handhavingsbrieven en mandaatbesluiten, en wegwijzers voor de
implementatie van de Wet veiligheidsregio’s
− Organiseren en begeleiden van een bijeenkomst voor
brandweermanagers van verschillende veiligheidsregio’s over handhaving
− Organiseren en begeleiden van workshops voor medewerkers van
verschillende veiligheidsregio’s over het opzetten van handhavingsbeleid
− Vormgeving modellen voor: mandaatbesluit,
dienstverleningsovereenkomst en handhavingsbeleid
− Opstellen stappenplan voor ontwikkelen handhavingsbeleid en een
model/voorbeeld van een uitgewerkte notitie handhavingsbeleid
− Maken van een hulpmiddel (inspectietool) voor brandweerinspecteurs
− Opstellen juridisch opleidingsprogramma voor brandweerinspecteurs
− Uitwerken een kwaliteitsmanagement systeem
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jan 2008 – mei 2009

Branche van vuurwerkimporteurs
− Ontwikkelen van een voorstel voor een vergunningenstelsel voor
importeurs van vuurwerk als maatregel tegen illegaal vuurwerk
− Organiseren en begeleiden van overleggen met vuurwerkimporteurs

jan 2008 – april 2015

Ministerie van VROM / Directie Duurzaam Produceren
− Beleidsjuridische ondersteuning leveren
− Zorgdragen voor de periodieke wijzigingen van de Regeling
bodemkwaliteit (twee maal per jaar), dat wil zeggen: opstellen
ministeriële regeling inclusief toelichting, voorbereiding notificatie, overleg
met externe organisaties
− Ontwikkelen van beleidsregels voor de toepassing van grond en
baggerspecie in diepe plassen (zandwinputten e.d.)

sep 2007 – jun 2008

Stichting kennisontwikkeling kennisoverdracht bodem (SKB)
− Opstellen van teksten op het gebied van handhaving van
bodemregelgeving voor de Richtlijn herstel en beheer
(water)bodemkwaliteit (www.bodemrichtlijn.nl)

jan 2007 jan 2010

Ministerie van VROM / Beleidsdirectie juridische zaken
− Leiden van het project screening VROM regelgeving voor de
implementatie van de Europese dienstenrichtlijn
− Onderzoek wet- en regelgeving en afstemmingsoverleg met
beleidsdirecties
− Schrijven nota’ s, brieven etc.
− Interdepartementaal overleg

jul 2005 – jun 2006

Ministerie van VROM / DG Wonen
− Juridische ondersteuning bieden bij de vormgeving van nieuw huurbeleid,
waaronder het vergroten van het geliberaliseerde segment, de
modernisering van het woningwaarderingsstelsel en versterking van de
positie en zeggenschap van huurders(organisaties)

dec 2003 – dec 2008

Ministerie van VROM / DG Milieubeheer
− Ontwikkelen van de Kwalibo regelgeving (Hoofdstuk 11a Wet
milieubeheer, hoofdstuk 2 Besluit bodemkwaliteit en hoofdstuk 2 Regeling
bodemkwaliteit) inclusief het schrijven van de toelichtingen, het
begeleiden van de wetgevingsprocedures, het schrijven van beleidsnota’s
en adviezen en het voeren van (inter)departementaal overleg
− Schrijven van beleidsnota’s en adviezen, vormgeven van een reparatie
amvb waarmee wijzigingen zijn doorgevoerd in zeven 8.40 amvb’s
(inspectie vloeistofdichte vloeren) en het voeren van (inter)
departementaal overleg en overleg met branche- en koepelorganisaties
− Opstellen artikelen met bijbehorende toelichting over bodembescherming
voor het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer.
− Schrijven reacties op commentaar van bedrijfsleven en overheden en het
deelnemen aan overleggen met diverse organisaties
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dec 2000 – nov 2003

Utrechtse Juristen Groep
− Voor de Provincie Noord-Brabant verrichten van juridisch onderzoek naar
de mogelijkheden om de kosten van saneringen te verhalen of
saneringsbevelen op te leggen en het opstellen van adviezen
− Gemeente Amsterdam/Dienst Milieu- en Bouwtoezicht: leveren van
(milieu) juridische ondersteuning op het gebied van (milieu)
vergunningverlening en handhaving, het schrijven van
handhavingsbeschikkingen, nota’s en adviezen
− Gemeente Utrecht/Dienst Stadsontwikkeling: leveren van (milieu)
juridische ondersteuning op het gebied van (milieu) vergunningverlening
en handhaving, het schrijven van handhavingsbeschikkingen, nota’s en
adviezen
− VROM-Inspectie: leiden van en meewerken aan het project “Naleving
AMvB benzinetankstations”, opstellen van bezwaarschriften en
pleitnotities, de Regionale Inspecteurs van de VROM-Inspectie
vertegenwoordigen bij hoorzittingen en de behandeling van
beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, voeren van overleg met de opdrachtgever en het rapporteren over
de voortgang en de resultaten
− Infomil: voor de helpdesk het beantwoorden van vragen van voornamelijk
gemeenten en provincies over de milieuwet en -regelgeving
− Dienst Nationale Recherche Informatie/Landelijke Milieugroep: verlenen
van juridische ondersteuning ten behoeve van (voorbereidende)
strafrechtelijke milieuonderzoeken, juridische beoordeling van nieuwe
opsporingsmethoden en tactieken, advisering over juridische
ontwikkelingen
− Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Nationale Luchtvaart Autoriteit: met
een team van juristen maken van beslissingen op bezwaarschriften tegen
besluiten van de minister, het horen van belanghebbenden in het kader
van de bezwaarschriftprocedure en het schrijven van verslagen naar
aanleiding van deze hoorzittingen. Naast deze inhoudelijk juridische
werkzaamheden: het plannen van de werkzaamheden en het leveren van
een bijdrage aan een organisatieadvies
− Voorzitter ondernemingsraad van de UJG gedurende twee jaar

mei 1999 – nov 2000

DCMR Milieudienst Rijnmond (Afdeling Reststoffen en Bodem / Bureau
Handhaving)
− Het geven van leiding aan een afdeling van vijftien medewerkers
− Het verlenen van juridische ondersteuning ten behoeve van de dagelijkse
handhavingspraktijk
− Opstellen van bestuurlijke handhavingsbeschikkingen
− Voeren van bestuursrechtelijke procedures voor de AWBbezwarencommissie en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State
− Beoordelen van processen-verbaal
− Coördineren en plannen van de werkzaamheden van een cluster binnen
het bureau
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aug 1995 – apr 1999

Politieregio Rotterdam-Rijnmond / Kernteam Zware Milieucriminaliteit
− Verlenen van juridische ondersteuning ten behoeve van strafrechtelijke
milieuonderzoeken
− Leveren van een bijdrage aan wetenschappelijke onderzoeken vanuit het
juridisch vakgebied
− Beoordelen van nieuwe methoden en tactieken in het opsporingsbeleid
− Juridische advisering en verzorgen van voorlichting
− Bijhouden van ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en beleid

Publicaties
2015

Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid – Onderdelen Seveso IIIrichtlijn en Besluit risico’s zware ongevallen 2015

2013

Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid – Onderdelen Seveso IIrichtlijn en Besluit risico’s zware ongevallen 1999

2007 en 2013

Praktijkboek Bodemhandhaving, SDU (mei 2007, geactualiseerd in mei 2013)

2010

Artikel in tijdschrift Milieu en Recht over de gevolgen van de Europese
Dienstenrichtlijn voor het Nederlandse milieurecht (januari 2010)

2010

Onderdeel bodembescherming op www.sikb.nl

2005 en 2009

Hoofdstuk Wetgeving en handhaving in “Gebruikte Bodem, Beleid, preventie,
Beheer, Onderzoek, Sanering”, C.J.M. Odekerken (SKB), 2009

2007 - 2008

Onderdeel handhaving op www.bodemrichtlijn.nl

2006

Artikel in tijdschrift Bodem over bodemintermediairs (nummer 4, augustus
2006)

2006

Artikel in Journaal Bodem over kwaliteitsverbetering in het bodembeheer (juli
2006)

2005

Artikel in Journaal Bodem over kwaliteitsborging in het bodembeheer (mei
2005)

1999

Onderdeel Recherche en Milieu in “Stapel & De Koning”, Handboek voor de
Politie, recherche, 1999

1999

Onderdeel regelgeving in “Wie betaalt bepaalt”, over intermediaire
organisaties, milieucriminaliteit, organisatiecriminaliteit en integriteit in het
complexe milieuveld, drs. M.J.J. van den Anker, 1999
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