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Opleidingen en cursussen 
 
2014   Omgevingswet 
2012   Bouwbesluit 2012 
2009   Wabo 
2000   Microsoft Certified Professional 
1992   General Management, VNO De Baak 
1982   Nederlands Recht, Universiteit van Amsterdam 
 
Werkervaring 
 
Functie Juridisch adviseur omgevingsrecht en ceo van iavo (www.iavo.nl) 
Bedrijf integraal adviesbureau voor omgevingsrecht  
Periode 2013 - heden    
 
Functie  Jurist en coördinator handhaving omgevingsrecht 
Gemeente | periode Haarlemmerliede en Spaarnwoude | november 2014 - mei 2016 
 Oegstgeest | mei 2011 - maart 2012 
 Beemster | oktober 2007 - januari 2012   
 Zeevang | 2005 - 2011 
 Medemblik | juni 2006 - maart 2008 
  
Functie  Jurist handhaving omgevingsrecht 
Gemeente | periode Drechterland | mei 2014 - mei 2015 
 Amstelveen en Aalsmeer | maart 2013 - juli 2014 
 Zijpe | februari 2012 - januari 2013 
 Laren en BEL - combinatie | april 2012 – oktober 2012 
   Niedorp | oktober 2007 - januari 2012 
   Heerhugowaard | mei 2008 - april 2010 
   Den Helder | maart 2007 - januari 2008 
   Anna Paulowna | maart 2007 - augustus 2007 
   Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid | juni 2005 - maart 2007 
   Purmerend | maart 2004 - februari 2006 
   Stadsdeel Amsterdam Zeeburg | april 2002 - januari 2005 
 
Functie  Beleidsadviseur handhaving omgevingsrecht  
Gemeente | periode  Niedorp | oktober 2007 –  januari 2012 
   Leiden | juni 2010 - december 2010 
   Schoonhoven | april 2010 - mei 2010 
   Anna Paulowna | maart 2007 - augustus 2007 
 
Functie   Senior administratief-juridisch medewerker bouwvergunningen 
Gemeente | periode Haarlemmermeer | december 2001 – december 2003 
 
Functie  Zelfstandig onderzoeker en rapporteur gemeente Heiloo 
Ministerie  | periode VROM, Rijksplanologische dienst, Haarlem | september 2001 – januari 2002 
 
Functie  Legal affairs manager 
Bedrijf      | periode VIA NETWORKS Nederland, Rotterdam & Eindhoven | 2000 – 2001 
 
Functie Consultant Industrie & Overheid 
Bedrijf      | periode Berenschot BV, Utrecht | 1992 – 1995 
 
Functie  Zelfstandig juridisch adviseur ruimtelijke ordening & milieu 
Bedrijf      | periode mr H.R. Nieman, juridisch adviseur | 1985 – heden 
 
Functie  Adjunct-directeur 
Bedrijf      | periode Mospleintheater Amsterdam | 1982 – 1985 
 
Functie  Kandidaat-assistent 
Bedrijf      | periode Universiteit van Amsterdam (UvA), afdeling strafrecht | 1979 – 1982 
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Toelichting op mijn functies 
 
Kandidaat-assistent | 1979 - 1982 
Tijdens mijn studie rechten, met o.a. specialisatie in bestuursrecht (administratief recht), heb ik 
twee jaar gewerkt bij de sectie Strafrecht van de UvA. Naast assistentie bij wetenschappelijk 
onderzoek heb ik gepubliceerd in Ars Aequi. Wat ik in deze functie vooral heb geleerd is het 
beschrijven van een juridisch vraagstuk in heldere taal. Dit bleek een goede basis voor mijn 
verdere loopbaan. 
 
Adjunct-directeur | 1982 - 1985 
In 1982 kwam ik in contact met een Engelse choreograaf die freelance werkte voor diverse 
omroepen en in Amsterdam-Noord aan het Mosplein een theater met repetitieruimtes bezat. Voor 
het dagelijks bestuur had hij een adjunct nodig. Wat ik in deze functie vooral heb geleerd is hoe 
moeilijk het is om een bedrijf aan alle regels te laten voldoen. Voor een bijeenkomstfunctie gelden 
zware eisen en is juridische kennis nodig. Die kennis heb ik later goed kunnen gebruiken bij een 
aantal gemeenten omdat ik de problemen van de klant snel herken. 
 
Zelfstandig juridisch adviseur ruimtelijke ordening en milieu | 1985 - heden 
Door verhuizing naar het platteland kreeg ik een toenemende vraag om advies en rechtsbijstand in 
ruimtelijke ordening en milieu. Om een indruk te geven van mijn werkzaamheden geef ik de 
volgende voorbeelden. 
! Advies inzake de bodemsanering van een chemische fabriek te Amsterdam. 
! Advies inzake de bodemsanering van een staalfabriek te Velsen. 
! Co-auteur van een lezing over het broeikasprobleem voor de Novem te Heerlen. 
! Co-auteur van een model-bedrijfsmilieuplan voor de VNCI en VROM te Den Haag. 
! Co-auteur van een cursus bedrijfsinterne milieuzorgsytemen voor Intermediair. 
! Auteur van een juridisch beleidskader voor de bevordering van de biologische landbouw. 
! Advies inzake overleg biologische landbouwsector en de provincie Friesland. 
! Advies inzake de herontwikkeling van een scheepswerf tot woningbouw te West-Graftdijk. 
! Advies inzake de pacht van een theater-restaurant/café te Purmerend. 
! Advies inzake de oprichting en fusie van kinderdagverblijven te Edam. 
! Advies inzake de uitbreiding van een handelsonderneming/aannemerij te Middelie. 
! Advies inzake de professionalisering van een lokale omroeporganisatie te Volendam. 
! Advies inzake het gebruik van een woning als audio-studio te Monnickendam. 
! Advies en rechtsbijstand inzake de vestiging van een kwekerij te Middelie. Procedures 

gewonnen (zie krantenartikel 1988). 
! Advies en rechtsbijstand inzake een last onder bestuursdwang tot verwijdering van een schuur 

en landbouwmachines van twee bedrijfspercelen te Kwadijk. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake een last onder dwangsom tot verwijdering van boogkassen. 

van een handelskwekerij te Warder. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake een last onder dwangsom tot staking van bedrijfsactiviteiten 

op een bedrijfsperceel te Warder. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake de weigering van een standplaatsvergunning te Volendam. 

Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake de uitbreiding van een zeilmakerij aan de haven van 

Volendam. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake een last onder dwangsom tot sluiting van een autospuiterij te 

Purmerend. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake een last onder dwangsom tot afbraak en verwijdering van een 

pension te Edam. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake een tweede bedrijfswoning voor een machinefabriek te 

Warder. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake de voorgenomen sloop van een woonhuis tengevolge van het 

stadvernieuwingsproject Hoogte Kadijk te Amsterdam. Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake de weigering van een subsidie Premie A-woning te Volendam. 

Procedures gewonnen. 
! Advies en rechtsbijstand inzake het gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als 

reguliere woning te Wijdewormer. Procedures gewonnen. 
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Toelichting op mijn functies (vervolg) 
 
Consultant Industrie en Overheid | 1992 - 1995 
Vanaf 1990 kwam het milieurecht in een stroomversnelling. Er ontstond een stimulerende 
samenwerking tussen verschillende disciplines. Als jurist werkte ik in een team van 
milieudeskundigen, bestuurskundigen, economen en organisatie-adviseurs. Wat ik in deze functie 
vooral heb geleerd is het vertalen van jargon en beleid in voor ondernemers begrijpelijke 
rapporten. Ik ontwikkelde een integrale kijk op omgevingsrechtelijke vraagstukken en kan deze 
voor alle disciplines duidelijk uiteenzetten. Dit was een pluspunt voor een aantal beleidsopdrachten 
bij gemeenten en is van groot belang voor de nieuwe Omgevingswet. 
 
Legal affairs manager | 2000 - 2001 
Een Internet Service Provider (ISP) vroeg om rechtsbijstand inzake de gedwongen openbaarmaking 
van data ten behoeve van de nationale veiligheid. Tegelijkertijd wilde VIA NETWORKS, een 
Amerikaans conglomeraat van ISP’s, zijn bedrijven overnemen. De juridische afdeling moest 
professioneler worden opgezet om te voldoen aan de Amerikaanse maatstaven. Om vertrouwd te 
raken met de digitale wereld heb ik een opleiding Microsoft Certified Professional gevolgd. Wat ik in 
deze functie vooral heb geleerd is hoe sterk de overheid staat in zaken die raken aan de nationale 
veiligheid. Ik vind ICT-recht boeiend maar de opkomst van het omgevingsrecht lag meer binnen 
mijn kennis en ervaring. Een goede rechtspraktijk is gebaat bij één specialisatie. 
 
Zelfstandig onderzoeker en rapporteur gemeente Heiloo | 2001 - 2002 
Ten gevolge van de rampen in Volendam en Enschede ontstond bij de overheid druk op de 
handhaving van het omgevingsrecht. VROM liet hiernaar bij gemeenten onafhankelijk onderzoek 
uitvoeren. Ik kreeg de gemeente Heiloo toegewezen en ontdekte een geval van vriendjespolitiek. 
Tijdens een bespreking met B&W werd ik onder druk gezet om dit geval buiten het rapport te laten. 
Wat ik in deze functie vooral heb geleerd is dat handhaving mensenwerk is en dat alleen uitgebreid 
onderzoek en interviews met alle betrokkenen een objectief beeld geven waaruit conclusies 
getrokken mogen worden. Dit kost tijd maar is de essentie van afdeling 3.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht: zorgvuldigheid en belangenafweging na goed onderzoek. Voor mij is dit de kern van 
het bestuursrecht die ik in al mijn functies nastreef. Mijn rapport bleef ongewijzigd. 
 
Jurist, coördinator en beleidsadviseur handhaving omgevingsrecht | 2001 - mei 2016 
Sinds 2001 heb ik onafgebroken opdrachten uitgevoerd voor 18 gemeenten. Vooral de handhaving 
van het omgevingsrecht is spannend en geen dag hetzelfde. Ik kom overtreders tegen wier enige 
fout het is geweest dat zij het omgevingsrecht niet goed kennen. Slechts af en toe zit er iemand 
tussen die te kwader trouw is, zoals een vastgoedcrimineel in Amsterdam Zeeburg die een 
dwangsom van € 60.000 moest betalen. Of een aannemer en zijn advocaat die de gemeente 
Zeevang om de tuin dachten te kunnen leiden. Na vele bezwaar- en beroepprocedures kregen zij in 
2010 toch het deksel op hun neus. Wat ik in deze functies vooral heb geleerd is dat onderzoek, 
zorgvuldigheid en belangenafweging werkt in de handhavingspraktijk. De meeste burgers en 
bedrijven erkennen hun fouten als je ze die maar goed uitlegt. Het kost tijd maar die win je terug 
als je er procedures mee voorkomt. In mijn praktijk hanteer ik kengetallen van de NIROV. Ik haal 
de winst in fases 1, 2 en 5, totaal 37 uur per handhavingszaak. Een besparing van 31 uur als 
daarmee procedures worden voorkomen.  
 
Juridisch adviseur omgevingsrecht en ceo van iavo | 2013 - heden 
In 2013 heb ik het integraal adviesbureau voor omgevingsrecht opgericht. Hierover kunt u alles 
lezen op mijn website: http://www.iavo.nl. Om een indruk te geven van mijn werkzaamheden geef 
ik de volgende voorbeelden. 
! Advies inzake een naheffingsaanslag parkeerbelasting te Amsterdam. 
! Advies inzake de plaatsing van een schuur annex overkapping in een tuin te Zandvoort. 
! Advies inzake een geschil over het isoleren en stuken van een woninggevel te Groningen. 
! Advies inzake de plaatsing van een mobiele paardenstal te Oudewater. 
! Advies inzake de vestiging van een garagebedrijf op een industrieterrein te Beverwijk.  
! Advies inzake de vergunningvrije bouw van een schutting/overkapping te Den Haag. 
! Advies inzake de verwijdering en eventuele sloop van een stacaravan te Renesse. 
! Advies inzake de plaatsing van 150 zonnecollectoren op een landgoed te Nijkerk. 
! Advies inzake een geschil over bouwen aan de erfgrens te Grootegast. 
! Advies inzake een schutting/overkapping van buren op de erfgrens te Medemblik. 
! Advies en rechtsbijstand inzake de verlening van een bouwvergunning in strijd met het 

bestemmingsplan te Amstelveen. Procedures lopen nog.  
! Advies en rechtsbijstand inzake een verzoek om handhaving tegen de illegale uitbreiding van 

een bedrijfsterrein te Wervershoof. Procedures lopen nog. 


