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 Prof. Mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf 

Adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid 
Rijksuniversiteit Groningen 

Kars is voorzitter van de VMR, vereniging voor milieurecht, lid van het bestuur van de VAR, 
vereniging voor bestuursrecht, managing editor van de Review of European Administrative 
Law (REALaw), jurisprudentieredacteur/annotator van het tijdschrift Milieu en 
Recht en redacteur van het Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht. Hij is tevens 
rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland. 

Kars is vaste docent voor de Grotius Academie (Algemeen bestuursrecht) en de SSR 
(Actualiteiten bestuurs(proces)recht) en verzorgt met enige regelmaat cursussen, waaronder 
voor de Academie voor de Rechtspraktijk en de beroepsopleiding voor de advocatuur. 

 Mr.dr. M.K.G. Tjepkema  

Universitair hoofddocent, Overheidsaansprakelijkheid 
Rijksuniversiteit Leiden 

In juni 2010 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Nadeelcompensatie op basis van 

het égalitébeginsel. Een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht. 

Sinds juni 2014 is Michiel als universitair hoofddocent verbonden aan de Afdeling staats- en 

bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Hij geeft regelmatig PAO-onderwijs, onder meer 

voor de SSR, overheden en de Academie voor Overheidsjuristen. Ook heeft hij 

contractonderzoek gedaan in opdracht van (onder meer) de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State en het Schadeschap Luchthaven Schiphol. 
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 Prof. dr. Arco Timmermans 

Bijzonder Hoogleraar; Public Affairs, Beleidsvorming, Bestuurskunde, Openbare 
aangelegenheid, vergelijkend openbaar beleid. 
Rijksuniversiteit Leiden 

Prof. dr. Arco Timmermans is Bijzonder Hoogleraar Public Affairs bij het Instituut 
Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs te Den Haag. Hij studeerde 
politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan het European University 
Institute in Florence (Italië) binnen de sociale en politieke wetenschappen. Hij is daarna 
werkzaam geweest bij de TU Delft en de Universiteit Twente. Tot 2014 was hij 
onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut. Zijn onderwijs gaat over 
beleidsprocessen en de politiek van belangenbehartiging in Nederland en Europa, onder 
andere in de masterspecialisatie Public Affairs.  

 

 

Prof.dr.ir. Jan Rotmans, van de Ersamus Universiteit is een scientivist, een gepassioneerde en 
rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en 
duurzaamheid. 

Zowel nationaal als internationaal is hij een autoriteit op het gebied van transities en heeft 
hij meer dan 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change 
modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties geschreven. 
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   Dhr. Toine van Riel 

is Programmadirecteur Invoering Omgevingswet in de gemeente Rotterdam. Hij neemt u 
mee in zijn belevenissen bij de invoering van een complexe wet in een complexe organisatie. 
 

 Mr. E.G.J.M. Meijer Directeur JVO academie 

Eric Meijer is sedert 1999 directeur van de Johan Van Oldenbarnevelt Stichting voor het 

Omgevingsrecht en heeft intensief meegewerkt aan de tot standkoming van de Wro en 

thans vele adviezen geleverd en amendementen inzake de Omgevingswet. 
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 Dhr. Hans Elmendorp  

heeft meer dan 25 jaar ervaring met planschade en nadeelcompensatie en houdt dagelijks 

alle artikelen en jurisprudentie bij van de Raad van Staten en Rechtbanken. Daarnaast is hij 

vraagbaak voor veel gemeenten op het gebied van de ruimtelijke ordening en 

bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Tevens treed hij al 10 jaar lang op als docent JVO 

academie 

 Mr. J.A.W. Huijben, sr.  
 
Beleidscoördinator Omgevingswet bij het ministerie van BiZa 
 
Jeroen Huijben heeft ruim 20 jaar ervaring in het omgevingsrecht. Na 
een aantal jaren bij Tauw juridisch adviseur op het gebied van gemeentelijk 
grondbeleid en gebiedsontwikkeling te zijn geweest, was hij sinds 1999 
werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als 
seniorjurist en juridisch coördinator. Vanaf 2015 is hij senior beleidscoördinator 
Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
 

 


