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Over Mariëtta
Mariëtta Buitenhuis is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in bestuursrecht.
In het bijzonder richt Mariëtta zich op vraagstukken rondom de handhaving van
de openbare orde en het omgevingsrecht. Ook adviseert en procedeert zij
regelmatig op het gebied van planschade, nadeelcompensatie en
overheidsaansprakelijkheid.
Mariëtta treedt met name op als gemachtigde van de (lokale) overheid, maar
staat ook regelmatig ondernemingen en particulieren bij. In de verhoudingen
tussen overheid en bedrijven voelt zij zich goed thuis. Mariëtta helpt haar
cliënten goed op weg dankzij haar gevoel voor politieke context en affiniteit met
bestuurlijke verhoudingen. Deze vaardigheden heeft Mariëtta mede ontwikkeld
dankzij haar jaren ervaring in de gemeenteraadpolitiek. Op dit moment is zij
actief in het bestuur van een politieke partij.
In haar afstudeerscriptie beschreef Mariëtta de rol van de gemeenteraad bij het
bestemmingsplan en het omgevingsplan (onder de Omgevingswet) op het gebied
van geluid en geur. Voor deze scriptie ontving zij in 2017 een eervolle
vermelding van het Instituut voor Bouwrecht. In 2017 nam Mariëtta namens de
Radboud Universiteit Nijmegen deel aan de finale van de VAR-pleitwedstrijd.
Mariëtta maakt deel uit van een expertgroep Omgevingswet die de
woordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer adviseert en waarin op lokaal
niveau kennis gedeeld wordt. Verder schrijft Mariëtta regelmatig blogs,
annotaties en publicaties over diverse onderwerpen binnen het bestuursrecht. In
2020 reikte de Academie voor de Rechtspraktijk haar een prijs uit voor het beste
bestuursrecht blog. In 2021 ontving zij als onderdeel van het AKD YOUNIOR
programma de prijs voor het beste wetenschappelijk artikel. Zij schreef deze
bijdrage over de mogelijkheden voor burgemeesters om zijn bevoegdheden
digitaal in te zetten, in de vorm van een internetverbod/digitaal gebiedsverbod.
Mariëtta is voor de laatste updates in haar vakgebied te volgen via Twitter en
LinkedIn.

Overig
Hieronder een kort overzicht van de wetenschappelijke publicaties van Mariëtta:
BR 2020/94 - Slecht levensgedrag, Dienstenrichtlijn, rechtszekerheid
Gst. 2020 / 150 - De burgemeester is bevoegd een demonstratie op grond van
artikel 5 Wet openbare manifestaties te verbieden, ook wanneer de demonstratie
nog niet daadwerkelijk is begonnen. (Rotterdam)
Gst. 2020/120 - Opposant mocht er, ondanks het vermelden van een
uitdrukkelijke verwijzing naar het e-mailadres gemeente@almelo.nl op de
gemeentewebsite en op reclamezuilen langs de weg, niet op vertrouwen dat de
elektronische weg is geopend.
M en R 2020/54 - Kroniek handhavingsrecht 2017-2019: de bestuursrechtelijke
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Gst. 2020/58 - Elektronische bekendmaking vergunning op www.overheid.nl
BR 2020/44 - Annotatie over impliciete vrijstelling
Gst. 2020/50 - Noodbevel Rotterdam
Gst. 2020/28 - Wanneer mag worden volstaan met de elektronische publicatie
van een omgevingsvergunning?
TBR 2019/166 - De schuifruimte voor geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving
BR 2019/72 - Overgangsrecht, handhaving, last onder bestuursdwang
BR 2019/14 - Noot over vergunning van rechtswege
BR 2018/66 - Annotatie over impliciete vrijstelling
Binnenlands Betuur: Afschaffing vvgb geeft college meer macht
ROmagazine: De lokale democratische controle onder druk

