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Of het nu een pandeigenaar of een projectontwikkelaar is: iedereen met een 
bouwplan, groot of klein, wil dat het zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. 
Net als zijn collega’s kan Maurice Bontenbal daar voor zorgen. Een goede 
voorbereiding, een sluitende juridische onderbouwing van de plannen en 
de juiste argumentatie en communicatie richting de gemeente en andere 
stakeholders schelen volgens hem veel tijd en dus geld.
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Naam: 
Maurice Bontenbal
Bedrijf: 
Jurable
Werkt als: 
Juridisch adviseur
Vooral bezig met: 
(Juridisch) 
Begeleiden van 
vergunning- en 
bestemmings-
planprocedures vanaf 
het voortraject tot en 
met de Raad van State
Wil bereiken: 
Betaalbare 
en kwalitatief 
hoogwaardige 
juridische bijstand 
voor iedereen met 
problemen in het 
omgevingsrecht
Het kantoormoment 
van de dag:
Met iedereen op 
kantoor interessante 
zaken bespreken
Leukste collega:
Juliëtte Zwinkels, 
die naast 
Advocatenkantoor 
Zwinkels ook Jurable 
heeft opgezet en mij 
en de andere juristen 
heeft klaargestoomd 
voor de praktijk
Buiten de deur naar:
Dit jaar zijn (gelukkig) 
bijna alle bezwaar- en 
beroepszittingen weer 
fysiek. Zeker voor 
ingewikkelde zaken 
blijkt het overleg 

fysiek toch een 
stuk makkelijker te 
verlopen
Een deal met/over:
Het begeleiden 
van verschillende 
woningbouw-
initiatieven, met 
complexe juridische 
vraagstukken
De stand van het land:
Complexe 
maatschappelijke 
vraagstukken over 
het oplossen van 
stikstofproblematiek 
en de 
woningentekorten
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling;
Sterk oplopende 
kosten in onder 
andere de bouw, die 
het steeds lastiger 
maken om betaalbare 
woningbouwprojecten 
van de grond te krijgen
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
De oorlog in Oekraïne, 
waarvan wij in ons 
bedrijf ook heel 
geregeld merken dat 
die ook gevolgen voor 
ons land heeft
Uitkijken naar:
De inwerkingtreding 
van de Omgevingswet, 
en de manier waarop 
de problemen rondom 
die wet zullen worden 

Dat alle juristen van Jurable een HBO-
opleiding hebben gevolgd, en dus een 
scherper uurtarief in rekening brengen 
dan universitair geschoolde juristen, 
doet volgens Bontenbal niets af aan de 
kwaliteit van de dienstverlening van 
de ‘specialisten in omgevingsrecht’. 
‘We kennen als geen ander de weg 
in een complex rechtsgebied dat 
ingrijpend gaat veranderen door de 
Omgevingswet, die in plaats komt van 
tientallen wetten en honderden regels. 
De planning is nu dat de Omgevingswet 
op 1 juli 2023 van kracht wordt. Als die 
nieuwe datum dit keer onverhoopt wel 
wordt gehaald zullen wij er klaar voor 
zijn, om iedereen met een bouwplan 
bij te staan. Het grote verschil is dat 
onze juridische onderbouwing van de 
plannen en de argumentatie richting de 
gemeente dan voortaan is gebaseerd op 
de Omgevingswet. Wij verwachten dat 
de huidige inzichten van de gemeente 
ook daarna blijven doorwerken in de 
besluitvorming. Omdat wij in heel 

Nederland werken met veel verschillende 
gemeenten, kennen we de gang van 
zaken.’

Meerwaarde
‘De schaarse ruimte die we in 

Nederland hebben moet op de best 
mogelijke manier met elkaar worden 
gedeeld. Om dat te bereiken moeten 
de belangen van planontwikkelaars, 
pandeigenaren, omwonenden en de 
overheid goed worden afgewogen en 
optimaal samenkomen in de inrichting 
van de omgeving’, luidt de missie van 
Jurable, dat een initiatief is van het in 
ruimtelijke ordening gespecialiseerde 
Advocatenkantoor Zwinkels. ‘In die 
tweede zin zit onze meerwaarde 
verscholen,’ legt Bontenbal uit. ‘Want heel 
vaak is van dat ‘optimaal samenkomen’ 
geen sprake vanwege weerstand van 
de gemeente en/of omwonenden, met 
een tijdrovende en kostbare juridische 
procedure als gevolg. Veel van die 
procedures kunnen worden voorkomen 
of bekort door ons eerder bij het plan 
te betrekken. Gemeenten gooien het 
er vaak op dat het plan niet strookt 
met het bestemmingsplan, terwijl daar 
heel vaak meer ruimte in zit dan wordt 
beargumenteerd. Wij brengen die ruimte 

rechter daar niet in mee, omdat niet kon 
worden uitgesloten dat er voorheen ook 
’s avonds in het kantoor werd gewerkt, 
met enige overlast als gevolg. Een 
schoolvoorbeeld van een gemeente die 
door de rechter wordt teruggefloten 
vanwege een te beperkte interpretatie van 
het bestemmingsplan.’

Laagdrempelig en transparant
Illustratief voor de laagdrempelige 

en transparante werkwijze van Jurable, 
is dat veel kennis online wordt gedeeld. 
In het rechtsgebied waarin de juridische 
specialisten op betaalbare wijze 
excelleren, is er volgens Bontenbal 
verrassend weinig verschil tussen de 
uitbreiding van een woning waar een 
bestemmingsplanwijziging voor nodig is 
en een transformatie van een kantoor in 
35 appartementen. ‘Uitgangspunt van het 
omgevingsrecht, en nu citeer ik opnieuw 
uit onze missie, is dat de schaarse ruimte 
die we in Nederland hebben op de best 
mogelijke manier met elkaar moet 
worden gedeeld. Rode draad daarbij is 
dat gemeenten het bestemmingsplan 
vaak onbewust niet goed interpreteren en 
daardoor voorwaarden en vragen stellen 
die juridisch eigenlijk niet door de beugel 
kunnen, met veel langere en duurdere 
vergunningsprocedures als gevolg. Met 
heel Nederland als werkgebied heeft het 
omgevingsrecht geen geheimen voor ons. 
We weten hoe de hazen lopen en kennen 
de jurisprudentie en de geitenpaadjes, 
binnendoorwegen en sluiproutes die 
de vergunningsprocedures kunnen 
stroomlijnen en vaak ook versnellen.’

aan het licht, als onderdeel van goede 
juridische onderbouwing. Daarmee 
kunnen we vaak de gemeente maar ook 
andere stakeholders overtuigen. We 
schuwen ook een gang naar de rechter 
niet en zijn daar al verschillende malen 
succesvol mee geweest.’

ruis voorkomen
Door Jurable in een vroeg stadium 

te laten kijken hoe een klein of groot 
bouwplan zich verhoudt tot het vigerende 
bestemmingsplan, kunnen volgens 
Bontenbal veel latere ruis én kosten 
worden voorkomen. ‘Als je je plan door 
ons tijdig van een goede juridische 
onderbouwing laat voorzien, voorkom 
je dat je eigenlijk al van meet af aan met 
1-0 achterstaat. En je zorgt ervoor dat je 
voldoende wisselgeld hebt richting de 
gemeente en andere stakeholders om een 
plan toch over de streep te trekken.’

Als voorbeeld noemt Bontenbal het 
plan van een projectontwikkelaar om 
een kantoor te transformeren in twee 
woningen. ‘Omwonenden waren fel 
tegen en de gemeente stelde dat de 
functiewijziging in strijd was met het 
bestemmingsplan, omdat woningen ’s 
avonds meer overlast zouden opleveren. 
Tot de Raad van State aan toe ging de 

opgelost
Zorgen voor/over:
Een heldere 
projectaanpak 
voor onze klanten, 
zodat we ondanks 
personeelstekorten 
bij gemeenten zo 
snel mogelijk tot een 
oplossing/vergunning 
kunnen komen
Niet vergeten:
Dit jaar hebben wij 
via een onafhankelijk 
platform onze klanten 
gevraagd welk cijfer zij 
ons zouden geven, met 
als gemiddelde een 
waanzinnige 9,2 
Belangrijkste persoon/
personen:
Vermelding verdienen 
de staatsraden bij 
de Raad van State, 
die dit jaar zichtbaar 
“burgervriendelijkere” 
(maar dit geldt 
net zo goed voor 
de ontwikkelaars) 
uitspraken doen, 
waardoor het beter 
mogelijk is om tegen 
onredelijke eisen 
van overheden op te 
komen
Weggeven:
Wellicht niet specifiek 
voor dit jaar, maar 
voor ieder jaar, het 
verder uitbreiden van 
ons kennisplatform 
door middel van 
vlogs en blogs over 

actualiteiten in het 
recht, die onze klanten 
de nodige kennis over 
voor hun relevante 
vraagstukken geven
Veranderen:
Steeds belangrijker 
wordt het 
verduurzamen van 
de bouw. Onderdeel 
van duurzaamheid is 
verder dat gemeenten 
sneller instemmen 
met transformatie van 
bestaande gebouwen 
naar een andere 
functie
Durven:
Onze kernwaardes 
ook communiceren 
aan onze klanten. Het 
optimaal verdelen van 
Nederland betekent 
soms ook dat je 
klanten erop moet 
wijzen dat delen van 
hun plan niet aan die 
optimale verdeling 
bijdragen 
Goede voornemens:
Processen die wij 
doorlopen verder 
automatiseren, zodat 
onze dienstverlening 
nog klantvriendelijker 
wordt en onze juristen 
zich nog meer kunnen 
richten op de inhoud
Vrije tijd:
Houtbewerking en 
squash spelen

Juliëtte Zwinkels           Maurice Bontenbal


