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Naam: Jansen/ Adrianus, Waltherus, Cornelis, Marinus 
Roepnaam: Arnold 
Titel: mr. 
 
Adres: Van Vlattenstraat 159 
Postcode, woonplaats: 5975 SE te Sevenum (L.) 
Geboorteplaats en –datum: Etten-Leur (NB), 13 november 1970 
 
Geslacht/Nationaliteit: Man/Nederlander 
Burgelijke staat: gehuwd, 3 kinderen 
 
Militaire dienstplicht: vervuld, lichting 95-03 (officier (luitenant) 
AAT/KMA) 
Rijbewijs: cat. B 
 
Telefoon (privé): 077-4674482 
Telefoon (mobiel): 06-30202996 
Telefoon en fax (zakelijk): 077-3744817 
E-mail: beusmans-jansen@kpnplanet.nl 
Internet: www.beusmans-jansen.nl 

 

O P L E I D I N G  

 
1989-1994 
Universiteit van Tilburg, Rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) 
Afstudeerdatum: 22 november 1994 
 
Afstudeer- en specialisatierichtingen:  

 staatsrecht en bestuursrecht 
 (internationaal) strafrecht 

 
Afstudeervakken staatsrecht en bestuursrecht: 

 ruimtelijk bestuursrecht 
 milieurecht 
 gemeenterecht 
 provincierecht 
 bestuursprocesrecht 

 

Afstudeervakken strafrecht: 
 internationaal strafrecht 
 criminologie 
 penitentiair recht 
 strafprocesrecht 
 capita selecta strafrecht 

 

Scriptie: Samenloopproblemen bij bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke handhaving van milieunormen 
 
1983-1989 
Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, V.W.O. (Atheneum-A) 
Opleiding afgerond: 13 juli 1989 
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E R V A R I N G  

 
2007-heden 
Directeur-eigenaar Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in 
Ruimtelijke Ordening/ senior-adviseur ruimtelijke ordening 
 
Functie-inhoud: 

 leidinggeven aan projectteams  van 2-8 medewerkers  
 projectleider bestemmingsplannen bij gemeenten 
 opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke 

beleidsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en 
planschaderisico-analyses 

 advisering inzake ruimtelijk ordeningsvraagstukken, 
bouwprojecten, volkshuisvesting en infrastructuur aan 
gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, 
woningbouwverenigingen, belangengroepen en particulieren 

 verzorgen van opleidingen en cursussen op het gebied van 
(ruimtelijk) bestuursrecht en bouwrecht 

 
2003-2007 
Senior-jurist ruimtelijke ordening gemeente Helmond (NB) 
 
 
2001-2003 
Senior-jurist ruimtelijke ordening BRO Adviseurs in ruimtelijke 
ordening, economie en milieu 
 
Functie-inhoud bij beide functies: 

 leidinggeven aan projectteams tot 6 medewerkers 
 projectleider bestemmingsplannen 
 opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke 

beleidsplannen 
 voeren van juridische procedures (rechtbank/Raad van State) 

 
 
1999-2001 
Juridisch controller gemeente Gemert-Bakel (NB) 
 
Functie-inhoud: 

 verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van 
gemeentelijke producten en werkprocessen 

 juridisch adviseur van B&W en gemeenteraad op het gebied 
van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en 
schadevergoedingen 

 opstellen van beleidsplannen en uitvoeren van ‘legal audits’ 
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1997-1999 
Juridisch medewerker ruimtelijke ordening en bouwen gemeente 
Helden (L.) 
 
Functie-inhoud: 

 verlening van bouwvergunningen 
 voeren van planologische procedures (art. 15/17/19 WRO 

(oud)) 
 opleggen van sanctiebesluiten (dwangsom/bestuursdwang)  

 
 
1995-1997 
Administratief-juridisch medewerker milieu gemeente Bergen (L.) 
 
Functie-inhoud: 

 verlening van milieuvergunningen 
 opleggen van sanctiebesluiten (dwangsom/bestuursdwang)  

 

H O B B Y ’ S  

 squash 
 sportduiken 
 kunst- en krijgsgeschiedenis en (amateur)-archeologie 
 theater en cabaret 
 cultuurreizen 

 

N E V E N F U N C T I E S  

 lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse 
Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) 

 lid van de International Society of City and Regional Planners 
(ISoCaRP) 

 lid van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting (NIROV) 

 lid van de Commissies voor Bezwaar en Beroep bij de 
(voormalige) gemeenten Heel, Haelen en Helmond (periode 
1999-2003) 

R E F E R E N T I E S  

 

Nader op te vragen 

 

 

 


