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BalieNet
Het college neemt met belangstelling kennis van de stand van zaken
respectievelijk de mogelijkheden van BalieNet zoals gepresenteerd
door H.J.W. van den Bovenkamp, stafmedewerker Rechtspraktijk
van het Bureau.

– Verkiezing leden Algemene Raad
Het college benoemt mr. G. Schakenraad (Eindhoven) en mr.
W.K. van Duren (Leiden) tot leden van de Algemene Raad per 1
april 2001 in de vacatures ontstaan door het vertrek van de mrs.
Merens en Van Veggel.

– Herbenoeming lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur
Het college herbenoemt mr. C.G. Scholtens als lid van het curato-
rium met terugwerkende kracht per 15 maart 2001.

Vervolg implementatie Vestigingsrichtlijn
– Het college bespreekt de notitie van de Algemene Raad met als

bijlage een leidraad opgesteld met betrekking tot de inschrijving
van de EU-advocaten. De opgeworpen vraagpunten en opmerkin-
gen zullen worden meegenomen.

– Aan de collegevergadering van 14 september zal een concept-veeg-
verordening worden aangeboden.

Jaarverslag 2000
Het jaarverslag wordt besproken. Er worden enkele aanpassingen
voorgesteld; deze zullen voor zoveel nodig worden verwerkt.

Financieel verslag 2000
Het verslag wordt goedgekeurd.

Vermogenspendel 2000/vaststelling kortingspercentage
Het college past op voorstel van de Algemene Raad de vermogens-
pendel 2000 toe en stelt de korting op de in november 2000 vast-
gestelde financiële bijdrage 2001 voor alle (inkomens)categorieën
op 8 procent.

Rondvraag
– Op de collegevergadering van 27 juni zal een voortgangsrappor-

tage met betrekking tot de Beroepsopleiding nieuwe stijl worden
aangeboden.

– Het college neemt op passende wijze afscheid van twee leden van
de Algemene Raad, de mrs. W.M. Merens en J.M.F.X. van
Veggel, en van de algemeen secretaris mr. F. Heemskerk.

Agendapunten voor de collegevergadering van 27 juni 2001 o.a.:
– Notitie over categorie-indeling financiële bijdrage
– Collegemotie 1975/raadpleging achterban (voor te bereiden door

de Rotterdamse afgevaardigden)
– Voortgangsrapportage Beroepsopleiding nieuwe stijl

Veelkleurig milieurecht
Op vrijdag 23 maart jl. heeft Lex (prof. mr. drs. F.C.M.A.) Michiels
zijn inaugurele rede gehouden als hoogleraar bestuursrecht, in het bij-
zonder omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij besprak de
vraag of het milieubelang en het belang van een goede ruimtelijke orde-
ning gescheiden moeten blijven of dat deze zo dicht bij elkaar liggen,
misschien zelfs overlappen, dat meer integratie of coördinatie wenselijk
is.

De wetgeving op de deelgebieden van het (bestuurs)recht waarop de
term omgevingsrecht betrekking heeft, wordt door veel ingewijden aan-
geduid met bepaalde kleuren. Zo hoort groen bij de wetten op het
gebied van de natuur- en soortenbescherming, blauw bij de waterwet-
geving, rood bij de wetgeving in het ruimtelijk bestuursrecht en grijs
bij de milieuhygiënische wetten. Diverse kleuren, dus onderscheid,
maar dat alle onderdelen met een kleur worden aangeduid, wijst ook
op samenhang. Het omgevingsrecht is veelkleurig. Michiels besprak de
vraag: Moet er gezocht worden naar de kleur van het omgevingsrecht?

De rede is verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers.
(Henk Koehler)
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