
  Uitnodiging JVO academie. .   

.  .  Seminar dag 1......                 
De Johan Van Oldenbarnevelt academie nodigt u uit voor het 

bijwonen van onze seminars.  

Wij organiseren dit seizoen meerdere dagen, voor meer informatie 

zie onze website www.jvoacademie.nl 

   

 

 

 

 

 

 

Seminar dag 1 organiseren wij 3 maal op verschillende locaties : 

4 oktober Den Haag       11 oktober Zwolle        29 november Venlo 

 

Voor inschrijven en contactinformatie: 

https://jvoacademie.nl/jvo-seminars-

omgevingswet/ 

Weet u dat de JVO academie dit jaar nog 2 andere interssante dagen 

organiseerd rond de Omgevingswet?  Kijk voor data op onze website! 

Docenten JVO academie 
 

  Mr. J.A.W. Huijben, sr.  

 
Beleidscoördinator Omgevingswet 
bij het ministerie van BiZa 

 
Jeroen Huijben is sinds 2015 senior 
beleidscoördinator Omgevingswet bij 
o.a. het ministerie van Binnenlandse 
Zaken 
 
 

 Dhr. H. Elmendorp  

Hans heeft meer dan 25 jaar ervaring 

met planschade en 

nadeelcompensatie en houdt 

dagelijks alle artikelen en 

jurisprudentie bij van o.a. de Raad 

van Staten en Rechtbanken. 

Daarnaast is hij vraagbaak voor veel 

gemeenten op het gebied van de 

ruimtelijke ordening en  

bestuursrechtelijke 

schadevergoedingen.  

 

 

Mr. E.G.J.M. Meijer Directeur JVO academie 

Eric Meijer is sedert 1999 directeur 
van de Johan Van Oldenbarnevelt 
Stichting voor het Omgevingsrecht en 
heeft intensief meegewerkt aan de 
tot standkoming van de Wro en thans 
vele adviezen geleverd en 
amendementen inzake de 
Omgevingswet. 

Deze dag staat in het teken van de actualiteit van het omgevingsrecht  

 Planschade en nadeelcompensatie zijn hierbij een belangrijk 

juridisch instrumenten in de huidige wetgeving (Wro) en in de 

overgangswetgeving die zal gelden vanaf 1 januari 2021. 

 Belangrijk onderdeel voor het toepasbaar recht in de nieuwe 

omgevingswet is om precies te weten welke gevolgen de wet heeft 

vanaf 1 januari 2021.  

 Daarbij zal Jeroen Huijben beleidscoördinator Omgevingswet bij het 

Ministerie van BiZa spreken over de invoeringswet en 

overgangswetgeving. Daarnaast zal hij hoofdstuk 15 Omgevingswet 

(nadeelcompensatie) en de staalkaarten bespreken. Deels is het 

ingewikkelde materie maar Jeroen Huijben heeft de wetgeving voor 

een gedeelte gemaakt en kent de achtergronden voor 100%. 

Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. Jurisprudentie en 

wetgeving schetsen de drie docenten de achtergronden van genoemde 

onderwerpen. 

Na het seminar zenden we actuele documenten via een Nieuwsbrief toe 

aan de deelnemers tot de invoering van de wetgeving per 1 januari 2021 

Donderdag 15 november Hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus 

Universiteit over de transitie omgevingswet, op de S.S. Rotterdam.  

Een unieke ervaring voor alle deelnemers! Schrijf nu in! 

http://www.jvoacademie.nl/
https://jvoacademie.nl/jvo-seminars-omgevingswet/
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