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LEUKSTE AAN MIJN WERK

De afwisseling, geen dag 

is hetzelfde

Dit voorjaar maakte Jan de Haan de overstap van een 
Amsterdams kantoor naar Nysingh. En het bevalt hem goed. 
In dit interview vertelt hij waar hij zich zoal mee bezighoudt 
en geeft hij zijn visie op de Omgevingswet.

Ik ben erg benieuwd hoe 
gemeenten straks hun
vrijheid zullen gebruiken 
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Zijn vorige kantoor was gespecialiseerd in het bestuurs-

recht en het omgevingsrecht. Daar was Jan betrokken 

bij de grootschalige inpassing van (duurzame) energie-

projecten in Nederland. Die kennis en ervaring neemt hij 

nu mee naar Nysingh. Vanwaar deze overstap? “Ik was 

op zoek naar een groter kantoor, omdat ik de behoefte 

had om meer samen te werken in een groter team. Dat 

kan bij Nysingh. Op het gebied van het omgevingsrecht 

en bestuursrecht hebben we een groot aantal specialisten 

in huis. Het niveau is heel hoog, daar krijg ik veel energie 

en inspiratie van.”

Jan werkt voornamelijk voor overheden. Hij staat 

gemeenten en waterschappen bij op het gebied van het 

ruimtelijk bestuursrecht. Zo adviseert en procedeert hij 

onder meer over bestemmingsplannen, omgevings-

vergunningen en handhavingskwesties. “Ik vind de 

wisselwerking tussen overheid en burger erg interessant,” 

vervolgt Jan. “Bovendien is binnen mijn specialismen 

geen dag hetzelfde. De combinatie van juridische diep-

gang, zittingen en af en toe een spoedzaak tussendoor 

maakt het werk erg afwisselend.”

OMGEVINGSWET

Terwijl Jan al druk was met het adviseren van de 

gemeenten over de nieuwe Omgevingswet, werd de 

invoering ervan onlangs met een half jaar uitgesteld, tot 

1 juli 2022. Jan: “Deze beslissing was vooral heel prettig 

voor kleinere gemeenten. Zij hebben door het uitstel 

even wat ademruimte gekregen. Maar het is wel van 

belang dat ze die extra tijd ook gebruiken om alles goed 

op orde te krijgen. We zien dat het op dit moment even 

wat minder leeft, maar ik verwacht dat dat de komende 

maanden wel weer aantrekt. Vanuit Nysingh blijven 

we hen er in ieder geval op wijzen en voorbereiden. Zo 

geven we dit najaar weer verschillende cursussen over 

de Omgevingswet.”

 

EENVOUDIG BETER

De doelstelling van de Omgevingswet is ‘eenvoudig 

beter’. Denkt Jan dat die doelstelling zal worden 

gehaald? “Dat vind ik op dit moment lastig te zeggen. 

Het lijkt iets overzichtelijker te worden omdat alles 

nu in één wet is geregeld. Maar het is natuurlijk wel 

een omvangrijke wet, dus er zal alsnog veel gepuzzeld 

moeten worden. Daarnaast moet er in de praktijk nog 

veel worden uitgewerkt. Gemeenten krijgen daarbij 

meer vrijheid voor maatwerk. Ik ben erg benieuwd 

hoe zij die vrijheid zullen gebruiken en wat voor soort 

procedures daaruit voortkomen.” 

“Overigens zien we nu al wel dat de lange aanloop van 

de wet zich lijkt te wreken,” vervolgt Jan. “Ik heb veel 

interesse in de energietransitie en heb mij verdiept in 

hoe die transitie zich verhoudt tot de Omgevingswet. 

Op dat vlak heeft de Raad van State onlangs een baan-

brekende uitspraak gedaan. Kort gezegd komt het erop 

neer dat de wettelijke normen die de overheid hanteert 

voor windparken in strijd zijn met Europees recht. 

Die normen zijn ook opgenomen in de Omgevingswet. 

Daarmee is de wet, nog voordat hij in werking is 

getreden, alweer ingehaald door de rechtspraak.”
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