Nieuwsbrief nr. 1, maart 2020
Kennismiddag ‘Onteigenen onder de Omgevingswet’ op 4 juni
Op donderdag 4 juni organiseert Register DOBS de Kennismiddag ‘Onteigenen onder de
Omgevingswet’ in Hotel Van der Valk in Vianen. Met als kapstok het Project Ring Utrecht zullen de
onteigeningsadviseurs van de Corporate Dienst u voorbereiden op onteigenen onder de
Omgevingswet. Het belooft weer een interessante en interactieve middag te worden.
Noteert u de datum alvast, de uitnodiging volgt spoedig.

Nieuwe voorzitter DOBS
Eind vorig jaar heeft René van Hoogmoed zijn taak als voorzitter van het bestuur van Stichting Register
DOBS neergelegd. René heeft als voorzitter ruim vier jaar leiding gegeven aan het bestuur; onder zijn
leiding is het aantal aanmeldingen en ook de naamsbekendheid van het register aanmerkelijk
toegenomen.
Per 1 april a.s. zal Jan Mes, directeur van VastgoedCert, vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden als adviseur van DOBS beëindigen. Jan Mes is vanaf
de oprichting van DOBS bij het register betrokken geweest en heeft DOBS mede vorm gegeven.
Het bestuur is René van Hoogmoed en Jan Mes zeer dankbaar voor hun inzet en bijdrage!
Joan Naus heeft René van Hoogmoed als voorzitter opgevolgd. Joan is rentmeester en adviseur
grondzaken bij VLNN (Van Lanschot Nannenga Naus); het bestuur verheugt zich op de samenwerking
met Joan.
Het bestuur van Register Dobs bestaat per 1 april 2020 uit de volgende personen:
mr. ing. Joan (J.M.) Naus (voorzitter)
Hanna (H.) Zeilmaker (secretaris/penningmeester)
Jaap (J.) Ridderhof (lid)
Patrick (P.J.A.) de Vries (lid)

Controle Permanente Educatie 2019
Binnenkort zal de PE-commissie weer alle Eigen Verklaringen 2019
beoordelen. Vriendelijk verzoek dus om uw Eigen Verklaring met bijlagen zo
spoedig mogelijk naar het bureau te sturen, wanneer u dit nog niet had
gedaan.
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VAKNIEUWS
De Aanvullingswet Grondeigendom is op 17 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. De
plenaire behandeling van de Aanvullingswet en het (aangepaste) Aanvullingsbesluit door de Eerste
Kamer heeft plaatsgevonden op 3 maart 2020. De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 10
maart a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de Stichting Register
DOBS, telefoon 010 – 212 20 94, e-mail info@registerdobs.nl.
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