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Webinars Omgevingswet,
Agenda 2020/2021

Speciaal voor Raadsleden:
de webinar-serie “verdiep uw
kennis in de Omgevingswet”

11 nov 20:00 - 2100
Op 1 januari 2022 zal naar verwachting de nieuwe omgevingswet
van kracht worden. Deze nieuwe wet stelt nieuwe eisen aan
bestuurders, politici en ambtenaren. Om een paar voorbeelden te
noemen: zo dienen gemeenteraden vooraf van te voren te besluiten
of en op welke manier participatie van de burger een rol gaat spelen
in dit proces , wat zijn de rechten zijn van de gemeenteraad bij een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat wel en wat niet in het
omgevingsplan opgenomen mag worden enz.

Daarnaast zijn er vele vragen en onduidelijkheden ten aanzien van deze
wet: hoe zit precies “de knip” in elkaar, welke voorbereidingsprocedure is
van toepassing, brengt de omgevingswet verandering in het gemeentelijk
grondbeleid, schadevergoedingsproblematiek etc. Kortom, een scala aan
vragen en onduidelijkheden waarop we in een aantal geplande webinars
antwoord en verduidelijking geven.

Update Omgevingswet
door Dick Bosgieter, raadslid gemeente Hellevoetsluis en
Omgevingsjurist

18 nov 20:00 - 2100

Positie en invloed Gemeenteraad
door Dick Bosgieter, raadslid gemeente Hellevoetsluis en
Omgevingsjurist

25 nov 20:00 - 2100

Omgevingswet en inspraakprocedures
door Marcel van Miert, projectleider Herstel natuurwaarden
Markdal Breda

HET NIEUWE OMGEVINGSSTELSEL

De 4 vertbetringen

Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initatieven en lokaal
maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de Omgevingswet
voor staat. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet
centraal staan in plaats van de vraag: 'mag het wel?'.

2 dec 20:00 - 2100

Omgevingswet en DSO 3.0
door Anne Mollema, projectmanager bij Stadsontwikkeling
Rotterdam

6 jan 20:00 - 2100

Omgevingsplan, bruidsschat en verordeningen
door Peter van de Laak, Adviseur Omgevingswet gemeente
Oss en gemeente Amersfoort

12 jan 20:00 - 2100

vervolg Omgevingswet en DSO 3.0
door Anne Mollema, projectmanager bij Stadsontwikkeling
Rotterdam

19 jan 20:00 - 2100

1

Inzichtelijk
omgevingsrecht
Van een wirwar aan regels
naar een inzichteliujk en
voorspelbaar stelsel dat
eenvoudig is in gebruik

2

Leefomgeving
centraal

3

Van een sectorale naar een
samenhangende benadering
van de leefomgeving in
beleid, besluitvorming en
regelgeving

Ruimte voor
maatwerk
Meer ruimte voor decentrale
overheden voor
gebiedsgericht maatwerk en
het maken van eigen
afwegingen

4

Nadeelcompensatie en planschade
door Hans Elmendorp en Ivo Huntjes, Johan van
Oldenbarneveltstichtin

Sneller en
beter
Snelle en betere
besluitvorming over projecten
in de fysieke leefomgeving

5 nov 20:00 - 2100

APV en Omgevingswet
door Herman de Vries, senior jurist gemeente Enkhuizen
(voorheen in Vlaardingen, Tiel en Culemborg)

9 feb 20:00 - 2100

Omgevinsgwet, Climate Change en COVID-19

Studiemateriaal

Aanmelding

Na uw aanmelding ontvangt u van tevoren een syllabus, zodat op
de dag zelf een vliegende start kan worden gemaakt. Daarnaast
kunt u uw (ﬁctieve) praktijkcasus online voorleggen aan de
docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma.
Tevens wordt u per kwartaal middels onze nieuwsbrief op de
hoogte houden van recente jurisprudentie van de Raad van State
en nieuwe relevante wet- en regelgeving.

Uw aanmelding ontvangen wij graag via onze website
www.jvoacademie.nl/aanmeldingwebomgevingswet Tevens treft
u op deze site de CV’s van onze docenten aan.
De deelnamekosten zijn € 250,- p.p. (ex. btw).*
Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voorafgaand aan de webinars.
Webinars kunnen terug gezien worden.

Databank

* in vele gevallen heeft uw gemeente een opleidingsbudget. Vraag dit na bij
uw griﬃer.

Na aﬂoop van dit webinar krijgt u bovendien toegang tot een databank
over de Omgevingswet die permanent up-to-date zal worden
gehouden en bieden wij de mogelijkheid om per e-mail en telefoon
acute vragen te stellen over de bestuurspraktijk onder de
Omgevingswet tot eind 2022.

Inlichtingen
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Neem dan telefonisch of per
e-mail contact met ons op via info@planschade.net of bel 078 - 614 24 08.

Onze web- en seminars zijn al 20 jaar een bewezen formule.
JvO-seminar | Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Nijmegen Amersfoort, Utrecht, Eindhoven, Roermond en Maastrciht en 14 mei in Nieuwspoort | De nieuwe Omgevingswet in de praktijk | www.planschade.net en JVO-Academie.nl

