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Wie is Jan Veltman?
Ik ben al vele jaren actief op het brede terrein van het bestuursrecht. Daarin 
heb ik een ruime ervaring opgebouwd: als onderzoeker en docent bij de 
Rijksuniversiteit Groningen, als lid van een gemeentelijke bezwaarschriften-
commissie, als wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie en als bedrijfs-
jurist bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Sinds 1994 
ben ik advocaat. 

Dankzij mijn ervaring op het gebied van het bestuursrecht ben ik in staat om 
cliënten een reëel beeld te geven van hun rechtspositie en van de kans van 
slagen van juridische procedures en kan ik hun belangen maximaal dienen. 
Omdat ik bovendien de wereld van de overheid ken, zetten cliënten mij niet 
alleen in voor het voeren van procedures. Zij weten mij ook te vinden als zij 
voor hun belangen bij het bestuur of bij politici willen lobbyen.
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Post- en bezoekadres: 
Borgesiuslaan 25 
3818 JV Amersfoort 

Postbus 2222
3800 CE Amersfoort

2e bezoekadres:
Zuiderpark 20 te Groningen 

BTW nr: NL 117633306 B01 
KvK nr: 321501640000

Contact met Jan Veltman

telefoon: 033-4656240 
fax: 033-4656943
email: info@veltmanadvocatenkantoor.nl

Voor meer informatie, referenties, tarieven en algemene voorwaarden:

www.veltmanadvocatenkantoor.nl
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Dhr. en mw. Ennik, Staatsbosbeheer, dhr. Boven, Heerema Staete BV, 

mw. Diemer, Vogelbescherming Nederland, Dhr. Beeres, Tuinhout-

centrum Arkema, dhr. en mw. Talsma, Stichting Klap van de Molen, 

dhr. en mw. Hoefs, Wijkvereniging De Vogelwijk, dhr. Bruins, Wad-

denvereniging, dhr. en mw. Mansveld, Landschap Noord-Holland, 

Stichting De Promenade, dhr. en mw. Prins, VVE Buitengoed Blanc-

kenbergh, dhr. en mw. Van Cappelle, Commissie Permanent Wonen 

De Giessenlanden, dhr. Boelhouwers, Stadskanaal, Bouwbedrijf Kooi, 

VVE Rosengaardeweg, dhr. en mw. Knoester, Belangenvereniging Vrij 

Wonen, dhr. en mw. Hutten, Stichting Red de Betuwe, dhr. en mw. 

Severien, Vereniging Natuurmonumenten, dhr. Jongebloed, Stichting 

Steenwijkerland tegen windmolens, dhr. Mulder, Stichting Welstad, 

mw. Voogd, Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt, dhr. Vroenginde-

weij, Bollegraaf Recycling BV, Natuurlijk Norg, dhr. Luders, Stichting 

Van Ommenpolder, dhr. en mw. Julius, dhr. Bulthuis, Stichting 

Oude Groninger Kerken, dhr. Hoving, Sovak, Stichting Wel-Com

Wie zijn mijn cliënten?

In mijn praktijk is elke cliënt me even welkom. Of het nu een particulier 

is, een groot bedrijf, een gemeente of een non-profitorganisatie, dat 

maakt voor mijn benadering geen verschil. Als een cliënt een zaak 

belangrijk genoeg vindt om mij in te schakelen, moet hij of zij erop 

kunnen vertrouwen dat ik mij volledig inzet. Bovendien, een grote 

verscheidenheid aan cliënten levert een afwisselende praktijk op met 

telkens weer andere juridische vraagstukken. Dat boeit me en houdt 

me scherp. 

Bestemmingsplannen, bouwvergunningen, geluidhinder, 
subsidies, milieuvergunningen, bekostigingsbesluiten, 
nieuwe wetgeving, vergunningen op grond van de Na-
tuurbeschermingswet 1998, ontheffingen van de Flora- 
en faunawet, schadevergoedingen, nadeelcompensatie, 
bestuursdwang, huisvestingsvergunningen,  bestuur-
lijke boetes, monumentenvergunningen, Algemene wet 
bestuursrecht, ontheffingen van het bestemmingsplan, 
Europees milieurecht, onrechtmatige overheidsdaad, lo-
zingsvergunningen, aanwezigheidsvergunning op grond 
van de Wet op de kansspelen, kapvergunningen, Alge-
mene Plaatselijke Verordening, WOZ-beschikkingen, 
dwangsombeschikkingen, horecavergunningen, milieu-
effectrapportage, Vogel- en Habitatrichtlijn, splitsings-
vergunningen, Wet maatschappelijke ondersteuning, bo-
demverontreiniging, Wet openbaarheid van bestuur

Wat doe ik voor mijn cliënten?

Als advocaat ben ik er om het belang van de cliënt zo goed mogelijk 

te dienen. Elke zaak begint daarom met overleg en zo nodig schriftelijk 

advies: wat zijn de kansen? Welke aanpak kiezen we: overleg en lobby 

of moet er worden geprocedeerd? Wat zijn de kosten en wie gaat 

wat doen? Is een zaak weinig kansrijk, dan ben ik daar eerlijk over. 

Van verliezen wordt nu eenmaal niemand blij. Zo weet de cliënt al bij 

de aanvang van de zaak waar hij of zij aan toe is en is hij in staat om 

daarover een weloverwogen beslissing te nemen. Gedurende het hele 

traject – of het nu gaat om een bezwaarschriftprocedure, een kort 

geding of om de begeleiding van een vergunningaanvraag – overleg ik 

over elke te nemen stap en geef ik waar nodig uitleg. Heldere en tijdige 

communicatie staat voorop, zodat u steeds weet waar u staat en wat u 

kunt verwachten.  

Referenties
“Jan heeft ons geholpen bij de bouw- en monumenten- 
aanvraag voor ons nieuw te bouwen huis op hoog 
archeologische grond in het noorden van Groningen.
Helaas kregen wij te maken met buren, die ons tegen-
werkten en een Gemeente die tijdens het hele project 
zeer vele fouten heeft gemaakt. Jan stond ons steeds 
terzijde met grondige analyses en raadgevingen, maar 
liet ook ruimte voor onze eigen inbreng. Tijdens hoor- 
zittingen en rechtbankzaken konden wij constateren, 
dat hij deskundiger was en meer feitenkennis tentoon 
spreidde dan de tegenpartij.
Het kostenplaatje is steeds goed met ons doorgesproken 
en dus waren er gedurende het gehele traject geen 
nare verrassingen voor ons.” 

Hans en Louki Ennik te Huizinge 

“Met Jan Veltman kwam ik in contact, toen een grondver- 
werkingsbedrijf in de nabijheid van het Balgzand, een onder-
deel van de Noord-Hollandse Wadden, een overslaglocatie 
voor grond wilde inrichten. Dankzij de inspanningen van Jan 
hebben we bij de Raad van State gedaan gekregen dat de 
vergunning werd ingetrokken.
Sinds die tijd heeft Landschap Noord-Holland veelvuldig 
van de diensten van Jan gebruik gemaakt, dit tot onze volle 
tevredenheid. Zo hebben we weten te voorkomen, dat groot-
schalige evenementen tijdens het broedseizoen in de duinen 
worden georganiseerd, zijn bezwaren tegen de inrichting van 
een natuurterrein gepareerd en is de positie van het Landschap 
als eigenaresse van een eendenkooi in relatie met de 
mogelijke inrichting van een bedrijventerrein in de kooicirkel 
verstevigd.” 

Elly Kuiper, hoofd Duurzaam Beheer van Landschap Noord-
Holland.

« Nieuwe huis fam. Ennik

Balgzand »


