Contactgroep Algemeen Bestuursrecht
Programma 6 november 2019
09:30 Ontvangst
10:00 Opening
Introductie eerste twee sprekers
10.10 Bevelsbevoegdheid Burgemeester: art. 172, 174 en 175 en 176 en andere bepalingen
van de Gemeentewet, o.a. noodverordening Brunsum e.a., gebiedsverboden, sluiten
woningen, veiligheidsrisicogebieden etc.
Wat te doen met vreugdevuren, spontane feesten etc.
Demonstraties en grondrechten. O.a. Veldhoven
Mr. dr. B. Roorda en mr. A.J. Wierenga
10:55 Pauze
11:15 Vervolg
Motorbendes en ondermijning
Mr dr. B. Roorda en mr. A.J. Wierenga
Interactie en vragen en opmerkingen worden op prijs gesteld.
12:30 Lunchpauze
13:30 Het vertrouwensbeginsel: recente rechtspraak en de consequenties in de praktijk.
N.a.v. een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State d.d. 29 mei 2019 201807643/1/A1 over een toezegging om een
omgevingsvergunning niet in te trekken
Mr. dr. S. van de Sande
15:00 Nabespreking. Praktijkvragen en suggesties volgende onderwerpen
15:30 Afsluiting

Mr. dr. B. Roorda is universitair docent aan de sectie Algemene Rechtswetenschap (ARW) en senior
onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (www.openbareorde.nl) van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied ligt op het terrein van demonstratievrijheid en
motorbendes. Recent annoteerde hij de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant inzake de Eritrese
Jongerenconferentie in Veldhoven. Roorda promoveerde op het onderwerp ‘Het recht om te
demonstreren’.
Mr. A. J. Wierenga is docent bij de sectie ARW en eveneens senior onderzoeker bij bovengenoemd
onderzoekscentrum. Zijn specialiteit is gemeentelijk noodrecht en rampen. Hij doet onderzoek voor
de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en is een van de auteurs van de OvV-onderzoeksrapporten
Veiligheidsrisico's jaarwisseling (2017) en Vreugdevuur Scheveningen (2019). Roorda en Wierenga
zijn allebei medeauteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid (Kluwer) en
redacteur van het Zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters (NGB).
Mr. dr. Stefan van de Sande is advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in het overheidsprivaatrecht
en bestuursrecht. Met name bemoeit hij zich met de overheidsaansprakelijkheid. Onlangs
promoveerde hij op het onderwerp ‘ Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste
informatie’. Tevens verzorgt hij de halfjaarlijkse kroniek Overheidsaansprakelijkheid in het Tijdschrift
voor Bestuursrecht.

