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LEUKSTE AAN MIJN WERK

Elke zaak is anders, het is 

nooit eentonig

Jan Hein Meijer is voorzitter van de Marktgroep Overheid van 
Nysingh. Samen met zijn collega’s stoomt hij overheden klaar 
voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nu nog vooral 
met cursussen en advies, na de inwerkingtreding uiteraard ook 
met bijstand in procedures. 

Overheden krijgen
veel meer ruimte voor
flexibiliteit en maatwerk
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‘We merken dat het leeft. Er zijn veel aanmeldingen voor 

onze ONLINE CURSUSSEN, die goede respons krijgen. 

Ook het eerste MAGAZINE is goed ontvangen. Overheden 

willen graag van ons weten hoe de regelgeving er 

onder de Omgevingswet uit komt te zien en waar de 

procedurele en inhoudelijke verschillen zitten ten 

opzichte van de huidige regelgeving.’

Dat overheden Nysingh hiervoor weten te vinden, komt 

omdat Nysingh van oudsher veel voor overheden werkt. 

Jan Hein: ‘Het omgevingsrecht is al jarenlang een 

speerpunt van Nysingh. We hebben een team dat zich 

puur en alleen bezighoudt met dit specialisme. Dat maakt 

dat we dit soort zaken op hoog niveau voor onze klanten 

kunnen verzorgen.’

UITSTEL

In april 2021 werd al duidelijk dat de invoering van de 

Omgevingswet nog niet bepaald soepel verloopt. Uit 

de pilots die op dit moment lopen, blijkt dat gemeenten 

problemen ondervinden met de praktische uitvoering. 

Daarnaast zijn de aansluitingen op het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) nog niet op orde. Inmiddels is de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet weer uitgesteld. 

Jan Hein: ’We zullen afwachten of dit uitstel voldoende is 

om de problemen te ondervangen.’

Met zijn 28 jaar ervaring als advocaat is Jan Hein als 

geen ander thuis in de huidige wet- en regelgeving. Toch 

vindt hij het niet lastig of vervelend om zich in een heel 

nieuw stelsel te moeten verdiepen. 

‘Absoluut niet. Ik vind het belangrijk dat je altijd blijft door 

ontwikkelen. In ons vak kan je nooit stil blijven staan, 

je leert elk jaar weer bij. Dat maakt het werk ook zo 

interessant.’

DOELSTELLINGEN OMGEVINGSWET

Over de doelstellingen van de Omgevingswet is al veel 

gezegd, het moest ‘eenvoudig beter’. Hoe verhouden 

die ambities zich tot het stelsel dat er nu ligt? Jan Hein: 

‘De toekomst moet natuurlijk uitwijzen of de ambities 

worden waargemaakt, maar ik denk dat we nu al kunnen 

concluderen dat het nieuwe stelsel niet echt eenvoudig 

is. De Omgevingswet is echt een hele grote wet, met 

nog veel grotere AMvB’s daaronder. Ook straks blijft 

het dus nog lastig puzzelen. Niet alleen voor burgers en 

bedrijven, maar ook voor overheden.’

Los van de complexiteit ziet Jan Hein ook voordelen van 

de nieuwe Omgevingswet. ‘Lagere overheden krijgen 

straks veel meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. 

Dat brengt veel voordelen met zich mee. Al was daarvoor 

wellicht niet zo’n ingrijpend project nodig geweest, dat 

had ook op een andere manier in wetgeving kunnen 

worden verankerd.’
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