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5-daagse opleiding + (optionele) digitale masterclass
5, 12 oktober, 2, 9 en 16 november 2017
BCN Utrecht (Daltonlaan)

Opleiding
Omgevingsrecht

In vijf dagen inzicht in het complexe omgevingsrecht. 
Inclusief doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet!

Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van:
 Het gehele stelsel van het omgevingsrecht, aanpak van de Omgevingswet en inzicht

in de stroom van wetswijzigingen

 Snellere projectprocedures en betere besluitvormen

 De integrale milieutoets door middel van het instrument milieueffectrapportage

 De plaats van het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht in het omgevingsrecht

 Handhaving, rechtsbescherming en geschillenbeslechting in het omgevingsrecht



Inleiding en algemeen kader 
van het omgevingsrecht

Ochtendprogramma 
Inleiding omgevingsrecht
• Centrale begrippen en de fysieke leefomgeving
• Omgevingsrecht in vogelvlucht
• Rechtsbronnen en actoren
• Besluitvorming over activiteiten en projecten
• Recente ontwikkelingen in wetgeving
• Betekenis van de Omgevingswet voor het omgevingsrecht

Middagprogramma 
Snellere procedures en betere besluitvormen 
• Omgevingsvergunning
• Voorbereidingsprocedures en bevoegd gezag
• Samenhang in aanvragen en coordinatie van besluiten
• Complexe besluitvorming over projecten
• Sneller en beter (Elverding-aanpak)
• Vooruitblik naar de Omgevingswet

Mr. Olaf Kwast ML

MODULE 1
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Eenvoudig beter?
In de loop van de tijd zijn er vele wetten, amvb’s en ministeriële 

regelingen op het terrein van het omgevingsrecht ontstaan. Dit geheel 

aan regelgeving blijkt in de praktijk zo complex en onoverzichtelijk te zijn, 

dat er moeilijk mee te werken is. Het gehele omgevingsrecht, inclusief 

regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht 

gaat daarom op de schop!

Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gebundeld en gemoderniseerd. 

De plannen voor een nieuwe Omgevingswet die alle wetten, amvb’s 

en regelingen gaat omvatten liggen al klaar. Weet u al hoe u al deze 

veranderingen gaat toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden?

De Opleiding Omgevingsrecht legt de nadruk op het huidige 

geldende recht, maar u krijgt wel een unieke doorkijk naar de 

nieuwe Omgevingswet. Raak niet verstrikt in het omgevingsrecht! 

Zorg dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken en 

schrijf u nu in voor de opleiding.

Na deze 5-daagse opleiding omgevingsrecht heeft u:
• Inzicht in het gehele stelsel van het omgevingsrecht

• Kennis over de kernpunten van de Omgevingswet in de context

van het algemene bestuursrecht en omgevingsrecht

• De juiste handvatten en voorkennis om correct te kunnen anticiperen

op de huidige wetgeving en jurisprudentie

• Zekerheid dat u niet voor verrassingen komt te staan bij uw dagelijkse

werkzaamheden

U ontvangt:
• Toegang tot de online leeromgeving, waardoor u toegang heeft tot

alle lesmaterialen en contact kunt leggen met uw

docenten en uw mede-cursisten

• Een opleidingscertificaat

www.sbo.nl/omgevingsrecht

U kunt zich online
 inschrijven

09.00  Ontvangst met koffie en thee
09.30  Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en 

 theepauze 
12.30  Lunchpauze
13.30  Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00   Afsluiting van de module

PERSOONLIJK OPLEIDINGSADVIES

Wilt u meer te weten komen over deze opleiding of heeft u behoefte 
aan een opleidingsadvies op maat? Neem dan contact op met:

Nancy Kager
Tel: 040 - 2 972 774 
Email: n.kager@sbo.nl

TIJDSCHEMA ALLE MODULES:

Opleiding
Omgevingsrecht

CERTIFICAAT 
VAN DEELNAME



Procesrechtelijke aspecten (Wabo, 
Algemene wet bestuursrecht, Crisis- en 

herstelwet) en de Milieueffectrapportage

Ochtendprogramma 
Wabo
• Voorbereiding van besluiten
• Publicatieperikelen
Algemene wet bestuursrecht
• Zienswijzen, bezwaar, beroep
• Algemene procedurele aspecten
• Relativiteitsvereiste
Crisis- en herstelwet
• Beperking van de rechtsbescherming
• Actuele jurisprudentie

Middagprogramma
Milieueffectrapportage
• Werkingssfeer m.e.r.-regelgeving (wanneer moet er voor welk besluit/plan

een MER worden gemaakt?)
• Onderscheid plan- en project-(besluit)m.e.r.
• Inhoudseisen MER
• M.e.r.-procedures
• Actualiteiten regelgeving (met doorkijk naar Omgevingswet) en

jurisprudentie

Prof. mr. Gerrit van der Veen 
MR. Barry Meruma

Plannen, programma’s en financiering

Ochtendprogramma 
Financiering (plankosten, kostenverhaal, planschade en onteigening) 
• Grondexploitatie
• Publiekrechtelijk kostenverhaal / exploitatieplan
• Privaatrechtelijk kostenverhaal / anterieure overeenkomst
• Grondverwerving en onteigening
• Planschade en nadeelcompensatie
• Gedoogplichten

Middagprogramma 
Plannen en programma’s
• Bestemmingsplannen
• Milieu in de ruimtelijke ordening
• Voorwaardelijke verplichtingen
• Uitvoerbaarheidsvraagstukken
• Flexibiliteit, plannen en programma’s en de Omgevingswet

Mr. Arjen de Snoo 
Mr. Rachid Benhadi

MODULE 2 MODULE 3
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Iedereen die werkzaam is bij de overheid of het bedrijfsleven en die met het 
omgevingsrecht te maken heeft. Bijvoorbeeld:
• Bestuurders, hoofden, projectleiders, beleidsmedewerkers,

beleidsadviseurs, juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten,
provincies, waterschappen, omgevingsdiensten regionale
uitvoeringsdiensten en het Rijk. Werkzaam op het terrein van ruimtelijke
ordening, ruimtelijk bestuursrecht, milieu, milieurecht, bouw, bouwrecht,
water, waterrecht, natuur, natuurbeschermingsrecht, APV en bijzondere
wetten

• Medewerkers van (middel)grote bedrijven met (coördinerende) taken op
het gebied van omgeving, milieu en bouw

• Advocaten, (juridisch) adviseurs, consultants en docenten

MODULE 1 Hoofdlijnen WRO en WABO, Rijks- en provinciaal beleid 
en crisis- en herstelwet

MODULE 2 Gemeentelijk beleid
MODULE 3 Planeconomie, grondbeleid en nadeelcompensatie
MODULE 4 WABO (omgevingsvergunning) en bouwregelgeving
MODULE 5 Ruimtelijk relevante beleidsvelden
MODULE 6 Rechtbescherming en handhaving en toekomstige omgevingswet

De digitale masterclass is de ideale verdieping op de opleiding 
Omgevingsrecht en is voor u een unieke mogelijkheid om in een korte 
periode waar (thuis of op kantoor) en wanneer het u goed uitkomt het 
volledige omgevingsrecht onder de knie te krijgen. U krijgt het lesmateriaal 
digitaal toegezonden. Het Handboek Omgevingsrecht vormt de leidraad en 
het naslagwerk. Het schriftelijk examen wordt na de laatste module naar u 
toegezonden. U kunt thuis de vragen beantwoorden.

Als extraatje kunt u een jaar lang kosteloos gebruik maken van niet alleen 
het digitale handboek, maar ook van de jurisprudentie-databank waarin alle 
relevante jurisprudentie wordt ontsloten. Beide worden dagelijks bijgehouden 
en bijgewerkt.

(OPTIONELE) DIGITALE MASTERCLASSONMISBAAR VOOR:



Bijzondere thema’s

Ochtendprogramma 
Waterrecht
• Europese Kaderrichtlijn water en dochterrichtlijnen
• Omgevingswet: omgevingswaarden voor water
• Doorwerking richtlijnen in planstelsel Waterwet
• Watervergunning en algemene regels
• Projectplan voor aanleg waterstaatswerken
• Water en ruimtelijke ordening

Middagprogramma
Natuurbeschermingsrecht
• Gebiedsbescherming (Natura 2000) en soortenbescherming
• Integratie van natuurregelgeving in planprocedures
• Aanhaken bij de omgevingsvergunning
• Doorkijk naar nieuwe natuurregelgeving

M. Jasper van Kempen
Mr. Wienke Zwier

Toezicht, handhaving en 
rechtsbescherming

Ochtendprogramma 
Toezicht en handhaving van het omgevingsrecht
• Omvang en reikwijdte toezicht
• Aard en soorten handhavingsbesluiten
• Handhavingsbeleid
• Bevoegd gezag
• Grondslagen handhaving
• Verhouding met strafrechtelijke handhaving
• Actualiteiten jurisprudentie

Middagprogramma 
Rechtsbescherming en geschillenbeslechting in het 
omgevingsrecht 
• Mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de meest voorkomende

besluiten (o.a. omgevingsvergunning en bestemmingsplan)
• Bijzondere procedures, zoals beroep in één instantie (o.a. bij

tracébesluiten)
• Bestuursprocesrechtelijke regels van de aangepaste Awb en

de Crisis- en herstelwet
• Actuele jurisprudentie (over o.a. belanghebbendheid en

onlosmakelijke samenhang bij omgevingsvergunningen)
• Een korte vooruitblik naar de Omgevingswet

Mr. Eveline T. Sillevis Smitt 
Mr. Barry Meruma
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Mr. Olaf Kwast ML, 
jurist wetgeving en bestuur / oprichter
Wetgevingswerken 

Prof. mr. Gerrit van der Veen, 
advocaat/partner, Overheid en Onderneming, AKD advocaten 
en notarissen te Rotterdam, tevens bijzonder hoogleraar 
Milieurecht, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. Jade Gundelach
advocaat bestuursrecht bij Soppe Gundelach Witbreuk 
advocaten

Mr. Arjen de Snoo, 
advocaat, Houthoff Buruma Advocaten

Mr. Jasper van Kempen,
Juridisch adviseur,
Rijkswaterstaat

Mr. Rachid Benhadi, 
advocaat, specialist omgevingsrecht/ruimtelijk bestuursrecht, 
Hekkelman Advocaten & Notarissen en promovendus 
Radboud Universiteit Nijmegen 

Mr. Wienke Zwier,
advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht Overheid
en Onderneming, AKD advocaten en notarissen

Mr. Eveline T. Sillevis Smitt, 
advocaat en partner Overheid en Onderneming, 
AKD advocaten en notarissen

Mr. dr. Jan Robbe, 
universitair hoofddocent Cleveringa Instituut, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Mr. Barry Meruma,
advocaat directeur
HABITAT Advocaten & Juristen, specialisten omgevingsrecht

UW DOCENTENTEAM:



Opleiding
Omgevingsrecht

Dé opleiding die u in slechts vijf dagen tijd alle benodigde kennis 
biedt van het complexe omgevingsrecht!

 Na afloop van deze cursus weet u alles over: 

   Aandachtspunten bij de aanvraag van ontheffingen en vergunningen op 

grond van Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998

  Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures

  Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht

  De laatste stand van zaken omtrent de Wet natuurbescherming 

10
Opleidingspunten vraagt u eenvoudig zelf aan!

Inclusief

doorkijk naar 

nieuwe natuurwet- 

en regelgeving

9 en 23 oktober 2014

Regardz La Vie Utrecht

2-DAAGSE CURSUS

Natuurwet- en 

regelgeving 

in de praktijk

www.sbo.nl/natuur

 DAG 1: Flora- en faunawet   DAG 2: Natuurbeschermingswet

 DAG 1: Flora- en faunawet         DAG 2: Natuurbeschermingswet

Deze opleiding is gemiddeld 

beoordeeld met een 8,9!

www.sbo.nl/water

29 september, 6 & 15 oktober 2015

BCN Utrecht (Daltonlaan)

3-DA AGSE CURSUS

Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving binnen 

de waterwereld correct toe te passen?

 In slechts 3 dagen alle actuele kennis over:

  • De Waterwet met doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet 

•  De verhouding tussen de Waterwet, Wabo, Wro en Wet bodembescherming

•   Wijzigingen van het Activiteitenbesluit , lozingen vanuit de landbouw

•  Gevolgen gepresenteerde Deltaprogramma door Ministerie I & M en effect nieuwe besluiten op waterveiligheid

•   Keur nieuwe stijl: met praktijkvoorbeeld Hoogheemraadschap van Rijnland 

•  Vergunningverlening en toetsingskader: van aanvraag tot uitvoering 

Voor gemeenten, 

waterschappen, 

provincies en 
Rijk 

WATER
wetgeving 

 c o n g r e s s e n
 c o n g r e s s e n  | |  c u r s u s s e n  

 c u r s u s s e n  |  l e e r g a n g e n

Certificaat
v a n  d e e l n a m e

SBO certificaat.indd   1

2-6-2014   11:14:58

Iedere deelnemer ontvangt

een certificaat van deelname

Inclusief het nieuwe boek:

Nederlands waterrecht in

Europese context

Ook interessant voor u:

3-daagse opleiding
Waterwetgeving
www.sbo.nl/water

2-daagse cursus 
Natuurwet- en regelgeving in de praktijk
www.sbo.nl/natuurwet

2-daagse cursus 
Basiscursus Omgevingsrecht
www.sbo.nl/basiscursus-omgevingsrecht

Vorige edities 
gemiddeld 
beoordeeld 
met een 8!

24 en 25 maart 2016

BCN Utrecht CS

2-DAAGSE CURSUS + (OPTIONELE) DIGITALE MASTERCLASS

Basiscursus

Omgevingsrecht

www.sbo.nl/basiscursus-omgevingsrecht

 Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus bent u volledig op de hoogte van: 

   Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid 

   De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening 

   Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving, Crisis- en 

herstelwet, de toekomstige Omgevingswet 

   De omgevingsvergunning, inclusief het 'Wabo-projectbesluit' 

Uw hoofddocent: 

Noud Klaassen

directeur van het Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum Klaassen BV

In slechts twee dagen alle basiskennis van 

het ruimtelijk omgevingsrecht behandeld! 

i.s.m. Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum Klaassen BV

www.sbo.nl/omgevingsrecht



Opleiding
Omgevingsrecht

Dé opleiding die u in slechts vijf dagen tijd alle benodigde kennis 
biedt van het complexe omgevingsrecht!

Incompany mogelijkheden
Wilt u deze opleiding afgestemd op de eigen situatie volgen?
Al onze opleidingen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany 
manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, 
afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we datum, 
locatie, tijdstip, lengte en inhoud van de opleiding.

Neem voor meer informatie contact op met:
Guusje Verhoeven, Adviseur Incompany trainingen
g.verhoeven@sbo.nl | 040 - 2 972 729 | 06 - 516 18 303

Ondersteund door online leeromgeving
Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een 
online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij 
de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en 
verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als 
netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn 
via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding 
ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging 
om uw profiel aan te maken.

www.sbo.nl/omgevingsrecht

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Uw investering
De investering voor deelname aan de opleiding omgevingsrecht + digitale masterclass bedraagt bedraagt 
€ 3799,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. De 
investering voor deze opleiding exclusief digitale masterclass bedraagt € 3499,- (excl. btw). De investering 
voor de digitale masterclass exclusief opleiding bedraagt €499,- (exclusief btw) per persoon.

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons 
adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan 
derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? 
Geef uw wijzigingen door aan klantenservice via www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar 
events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten 
zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en 
innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers op het podium, leading topics en disruptieve 
markten worden besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied 
gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op www.sbo.nl 

Eenvoudig aanmelden via internet: 
www.sbo.nl/omgevingsrecht
U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 972 774
of stuur een email naar Nancy Kager: n.kager@sbo.nl

Klantenservice: 040 - 2 974 888

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

U kunt zich online inschrijve
n!

Data en locatie
5, 12 oktober, 2, 9 en 16 november 2017
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Bekijk de routebeschrijving op de website 
www.sbo.nl/omgevingsrecht

Persoonlijk opleidingsadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Nancy Kager
Tel.: 040 - 2 972 774
E-mail: n.kager@sbo.nl

www.sbo.nl/omgevingsrecht

(sbo-70038)




