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Berghauser Pont Academy
Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor
juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en
praktijkgerichte cursussen binnen de markten waarin uitgeverij Berghauser
Pont zich beweegt: omgevingsrecht, Wabo, ruimtelijke ordening,
grondbeleid, vastgoed, handhaving en milieu. Dit programma wordt nu
stapsgewijs uitgebreid naar meer vakgebieden, zoals ondernemingsrecht.
Voor u als cursist
Berghauser Pont Academy biedt u een combinatie waarbij kennis niet
slechts wordt overgedragen, maar ook geïntensiveerd en geborgd. Naast
de cursus krijgt u een interactieve zelflerende tool, de Memotrainer,
waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen.
Concreet: U ontvangt na de cursus elke week 5 digitale vragen via uw
smartphone, tablet of computer. Verder krijgt u een maand gratis toegang
tot de digitale Kennisbank Omgevingsweb Professional.

Incompany
Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren,
waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften.
Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te
woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en
het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame
docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u
bewegen. Bel voor een afspraak of bekijk de website.
Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!
Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor de cursussen via de website:
www.berghauserpontacademy.nl.

Omgevingswet
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet. Inmiddels is de wet goed gekeurd door het parlement en in juli zijn de uitvoeringsbesluiten en diverse aanvullings
wetten in consultatie gegaan. Het wordt dus steeds duidelijker hoe de wet in de praktijk gaat werken. Berghauser Pont Academy heeft voor diverse doelgroepen verschillende
cursussen ontwikkeld. Dat wordt fasegewijs steeds verder uitgebouwd.
Deze cursussen nu in ons aanbod:
1. Nieuwe Omgevingswet: middag met alle hoofdlijnen op een rijtje, gericht op inhoud.

21 maart 2017

2. Omgevingswet: inhoud en systematiek: 2-daagse waarin alle aspecten grondig besproken worden.

16 en 20 maart
2017

3. Anticiperen op de Omgevingswet: 1-daagse met inhoud als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal,

31 januari 2017

voor projectleiders en trekkers Omgevingswet.
4. Omgevingswet concreet: 1- tot 5-daagse training toegespitst op combinatie inhoud en vaardigheden, via een juiste mix bereik je beter de doel
stellingen van de Omgevingswet.

in maart en
april 2017

5. Omgevingsplan: juridische tips en trics: 1-daagse cursus over de juridische merites van het omgevingsplan.

7 februari 2017

6. Actualiseren 2.0 en omgevingsplan: 1-daagse gericht op de bestemmingsplanmakers, als je nu al wil starten met een omgevingsplan, waar moet je

14 februari 2017

aan denken en wat heb je nodig.
7. Integratie van regels in het omgevingsplan: 1-daagse over het integreren van diverse (beleids)regels (waaronder APV) in het omgevingsplan.

23 maart 2017

8. Werken met de Omgevingsvisie: 1-daagse gericht op de beleidsmedewerkers van diverse afdelingen die een omgevingsvisie gaan maken.

16 maart 2017

9. Grondeigendom in de Omgevingswet: 1-daagse gericht op de wijzigingen voor grondexploitatie, voorkeursrecht, onteigening en schadevergoeding. 14 februari 2017
10. Handhaving onder de omgevingswet: 1-daagse voor handhavers en toezichthouders, toegespitst op de consequenties voor handhaving.

7 februari 2017

11. Geluid in de Omgevingswet: 1-daagse cursus gericht op de nieuwe regels voor geluidwetgeving onder de Omgevingswet.

11 april 2017

12. Milieu in de Omgevingswet: 1-daagse cursus, gericht op doelgroep milieumensen, helemaal toegespitst op de zaken die voor milieumensen

18 mei 2017

van belang zijn.
13. Bodem in de Omgevingswet: 1-daagse cursus waarbij na een update wordt ingegaan op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in

6 april 2017

het bodembeschermingsrecht.
14. Omgevingswet – sleutel voor lokale energietransitie: 1-daagse cursus gericht op hoe je komt tot lokale energietransitie onder de Omgevingswet.

www.berghauserpontacademy.nl

21 maart 2017

academy@berghauserpont.nl • Brouwersgracht 238, 1013 HE Amsterdam • 020 8200 908
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Ruimtelijke ordening

►►

Update landelijk gebied

►►

Deze cursus concentreert zich op de relatie

Actualiseren 2.0 en het
omgevingsplan

ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied.

Veel gemeenten zijn bezig na te denken over het ver

Alles hangt hier nauw met elkaar samen. Dan gaat

volg van de actualiseringsslag.Hoe ga de komende

het niet alleen om agrarische activiteiten, maar ook

jaren actualiseren en kun je daarbij al anticiperen

om andere functies in het landelijk gebied, zoals

op de nieuwe Omgevingswet? Aan de hand van

Binnen het omgevingsrecht is het ruimtelijke orde

wonen, niet-agrarische bedrijven en natuur een

het prototype Omgevingsplan verkennen we in de

ningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied

plaats te geven. Hoe kunnen deze functies naast

cursus de mogelijkheden van het omgevingsplan.

is continu in beweging: eerst de Wro, toen de

elkaar een plaats krijgen en op de juiste wijze

Crisis- en herstelwet en daarna de Wabo. Al deze

worden geregeld?

►►

Basiscursus Ruimtelijk
ordeningsrecht

wetswijzigingen hebben grote gevolgen gehad voor
het stelsel. Deze basiscursus geeft u inzicht in het
huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen
en daarnaast een doorkijk op de regeling in de
Omgevinswet.

•

Volksgezondheid en omgevingsrecht

•

Programmatische Aanpak Stikstof

•

Geurhinder afkomstig van dierenverblijven

•

Duurzaamheidsscores veehouderij

•

De plattelandswoning

•

Rol rijk en provincie

•

Grondgebondenheid en fosfaatrechten

•

Structuurvisie en omgevingsvisie

•

Wet natuurbescherming

•

Wabo en ruimtelijke ordening

•

Omgevingsvergunning, toetsing bouwen

•

Projectbesluit in de omgevingsvergunning

•

Bestemmingsplan

•

Thema’s in het bestemmingsplan

•

Bijzondere regelingen in het RO-recht

•

Nieuwe Omgevingswet

Nieuwe wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescher
ming in werking getreden. Veel verandert, maar veel
gaat ook over in de nieuwe wet. De mensen in het
veld willen graag weten wat nu de wijzigingen zijn ten

Milieu in ruimtelijke plannen

gaat het om de relatie met andere wetgeving zoals

Ruimtelijke ordenaars krijgen bij het maken van

Hiervoor is een cursuspakket op maat ontwikkeld.

ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, project
besluit/omgevingsvergunning) te maken met een
veelheid aan thema’s, die allen voor vertraging of
afkeuring van het plan kunnen leiden. Het is dus
van belang de juiste onderzoeken te doen op de
juiste wijze en op het juiste moment. Deze cursus
geeft dit inzicht.
•

Integratie ruimtelijke ordening en milieu: wat wil

de Wro en de Wabo.
Dat bevat de volgende 1-daagse modules:
1. Soortenbescherming

Milieu in ruimtelijke plannen

•

Milieu-effectrapportage

•

Externe veiligheid

•

Water

•

Bodem

•

Archeologie in ruimtelijke plannen

•

Natuur

•

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

•

Geluid

•

Luchtkwaliteit

3. Natuurbescherming voor
Wabo-vergunningverleners en handhavers

►►

Check de website voor de data

►►

Detailhandel en ruimtelijke sturing

Er is veel beweging in de detailhandelssector: inter
leegstand, branchevervaging, etc. Op welke wijze

Milieu-effectrapportage

In deze cursus wordt na het opfrissen van de basis
ingezoomd op de m.e.r.-beoordeling. Op de tweede

Omgevingsplan

14 februari 2017
►►

Actuele regelgeving
woningcorporaties

van de belangrijkste juridische aspecten die
specifiek voor woningcorporaties van belang
zijn, met name de Herzieningswet. Daarbij wordt
met name ingezoomd op actuele discussies en
ontwikkelingen.
•

Ontwikkelingen rond corporaties

•

Uitleg Herzieningswet

•

Eerste ervaringen en concrete aandachts
gebieden

•

Regelgeving aanbesteding en staatssteun

9 februari 2017

►►

4. PAS en bestemmingsplannen

netwinkelen, behoefte aan efficiëntie en gemak,

27, 28 maart en 4 april 2017

omgevingsplan
•

2. Gebiedsbescherming

je bereiken?
•

Actualiseren 2.0: van bestemmingsplan naar

In deze cursus wordt een overzicht gegeven

opzichte van de bestaande natuurwetgeving en vaak
►►

Nieuw wettelijk kader Omgevingswet en nieuw
instrumentarium

•

16 mei 2017

►►

7 en 14 maart 2017

•

kun je als gemeente deze detailhandelsontwik
kelingen sturen en welke instrumenten staan ter
beschikking om dit te realiseren? Het gaat daarbij
vooral om het maken van keuzes.
•

Trends in detailhandel en consumentengedrag

•

Detailhandelsbeleid

•

Ruimtelijke ordening

•

Uitvoering in de praktijk

9 mei 2017

Basiscursus mobiliteit en
ruimte

Deze cursus helpt je om in korte tijd breed inzicht te
verwerven in het vakgebied van de verkeerskunde
en de wijze waarop relaties met andere vakgebie
den van de fysieke leefomgeving kunnen worden
gelegd. Veel aandacht worden geschonken aan het
begrippenkader, de actuele problematiek en een
aantal wetmatigheden in de mobiliteitswereld.
•

Introductie

•

De actuele problematiek

•

Onderzoek in de verkeerskunde

•

Bijzondere onderwerpen

•

Organisatie, planning en wetgeving

19 en 20 april 2017

►►

Aanpak leegstand platteland

De komende jaren zal de leegstand van gebou
►►

Geluid ruimtelijk geordend

wen in het buitengebied explosief toenemen. Om
verpaupering van het landelijk gebied door leeg

dag wordt nader ingegaan op ontwikkelingen in

In deze cursus wordt ingegaan op de juridische

stand te voorkomen, is herbestemming van agra

de jurisprudentie, wat er in een milieueffectrapport

en de akoestische aspecten van de koppeling

rische gebouwen van groot belang. Deze cursus

moet staan en de relatie met het natuurbescher

van een zonebeheerplan aan het instrument van

maakt de deelnemer meer bewust van de ernst van

mingsrecht. Tenslotte gaat men zelf aan de slag

het bestemmingsplan. De cursus is bestemd

het probleem en hoe hiermee in de toekomst om te

met praktijkcases.

voor iedereen die actief is op het snijvlak van

gaan. Hoe ga je dit faciliteren als gemeente?

industrielawaai en ruimtelijke ordening.

•

Systeem milieu-effectrapportage

•

Ontwikkelingen en trends

•

M.e.r.-beoordeling

•

Probleemschets

•

Begrippen en beleidskader

•

Verdieping wetgeving en jurisprudentie

•

Juridische aspecten

•

Proces functieverandering VAB

•

M.e.r. en natuur

•

Akoestische aspecten

•

Financiering van functieverandering

•

Ontwikkelingen m.e.r.

•

De verankering in het bestemmingsplan

•

Twee locaties bezoeken

14 en 21 maart 2017

14 maart 2017

4 april 2017

Voor actuele informatie, ga naar de website: www.berghauserpontacademy.nl
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►►

Basiscursus Wet natuur
bescherming

Vastgoed & grondzaken

Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er
wijzigt vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet
is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de
nieuwe en de oude situatie. Deze basiscursus
gaat een paar stappen verder en dieper: Na afloop

Een groot aantal vastgoedcursussen van Berghauser Pont Academy geven u recht op
PE-punten in het kader van de hercertificering. Onze cursussen zijn terug te vinden in
de hercertificeringsoverzichten van onderstaande registers.

weet u hoe de soorten- en gebiedsbescherming
in de nieuwe wet geregeld zijn, heeft u ook een
goed inzicht in de achtergronden hiervan en de
praktische toepasbaarheid.
•

Algemene context Wet natuurbescherming

•

Hoofdlijnen Nieuwe Wet natuurbescherming

•

Ecologische aspecten en ecologisch onderzoek

•

Invulling soortenbescherming

•

Invulling gebiedsbescherming

•

Relatie Wabo en de Wet natuurbescherming

11 en 18 april 2017

►►

Actualiteiten Ruimtelijke ordening
en bouwen

►►

Basiscursus Erfpacht

Een inleiding in het Nederlandse erfpacht stelsel

recht. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden

Deze cursus is geen gewone basiscursus RO-

(overheids)juristen en niet-juristen. In deze cursus

recht. De cursus is juist specifiek toegespitst op de

zal naast de juridische kaders van het erfpachtrecht

onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van

ook het vaststellen van de canon aan bod komen.

belang zijn. U moet kunnen meepraten met de spe

•

Hoe wordt erfpacht gevestigd?

•

Erfpacht in verhouding tot het eigendomsrecht

•

Vaststellen van de canon

•

Handvatten voor de praktijk

13 april 2017

►►

Verdieping Erfpacht in de praktijk

tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbe

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de

sluiten en bestemmingsplannen. In één dag wordt

belangstelling staat. Deze cursus is geen

u volledig bijgepraat, met als uiteindelijk doel dat u

‘standaard’-cursus over erfpacht. Er is niet alleen

zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

een juridische insteek gekozen, maar er wordt ook

•

Actualiteiten Wabo en Crisis- en herstelwet

•

Actualiteiten Wro

•

M.e.r.-beoordeling in kader van ruimtelijke

•
•

►►

ruime aandacht wordt geschonken aan het taxeren
een taxateur met erfpacht omgaat.
•

Actuele erfpachtdiscussies

Onderzoek in het kader van bestemmingsplan

•

Erfpachtregeling in het BW

nen en afwijkingsbesluiten

•

Juridische aandachtspunten

Actualiteiten/jurisprudentie bij onderzoeks

•

Dilemma’s bij taxeren erfpacht

thema’s ruimtelijke plannen

•

Vaststellen van de canon: grondwaarde

•

Waarderingsmethoden

•

Vergoeding bij einde erfpacht

Zelf maken van ruimtelijke
plannen

Gemeenten gaan steeds vaker zelf bestemmings
plannen opstellen. Maar hoe doe je dat? Deze
praktische basiscursus geeft u de handvatten om
dit zelf te doen voor diverse situaties:
woon-, werk- of centrumgebied, ontwikkelings
gericht of beheersmatig, globaal of gedetailleerd.
Daarbij is altijd oog voor de mogelijkheden van de
nieuwe Omgevingswet.

9 maart 2017

►►

Stedelijke herverkaveling

De cursus behandelt het instrument stedelijke
herverkaveling en plaats het in het proces van
locatieontwikkeling of transformatie.
•

(juridische) adviseurs. Alleen dan kunt u projecten
realiseren en beheren die voldoen aan de regels,
met als gevolg zo weinig mogelijk vertraging. Tijd is
tenslotte geld.
•

Bestemmingsplanprocedures

•

Grondverwerving en -exploitatie

•

Planschade

•

Omgevingsvergunningsprocedures

•

Milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke
aspecten

•

Omgevingswet

6 april 2017

►►

Staatssteun en de Wet Markt en
Overheid binnen omgevingsrecht
en vastgoed

Met deze cursus bent u na één dag volledig op de
hoogte van alle relevante staatssteunnormen in
relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
•

Specifiek gericht op consequenties voor omge
vingsrecht en vastgoed

•

Mededeling betreffende het begrip staatssteun:
grote praktische gevolgen

•

Consequenties Wet Markt en Overheid

•

Stappenplan als tool

•

Mogelijkheid tot inbrengen van eigen casuïstiek

11 april 2017

Het hoe, waarom en wanneer van stedelijke
herverkaveling

•

Voor- en nadelen, succes- en faalfactoren

•

Uitleg financiële verrekening

•

Beleid

•

Oefenen aan de hand van een casus

•

Inventarisatie van het gebied

•

Analyse milieuaspecten

23 maart 2017

•

Flexibiliteitsbepalingen

•

Grondposities en grondbeleid

•

RO-standaarden

•

Beheersverordening

•

Praktijkopdracht

4 en 11 april 2017

cialisten van de overheid, maar ook met uw eigen

bij erfpacht, om inzicht te krijgen in de wijze waarop

besluiten

9 maart 2017

Omgevingsrecht voor
vastgoedprofessionals

geschikt voor startende makelaars/taxateurs,

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de
meest recente ontwikkelingen in het omgevings

►►

►►

Organische gebiedsontwikkeling
en uitnodigingsplanologie

Introductie in juridische en beleidsmatige elemen
ten van organische ontwikkeling en uitnodigings
planologie. Om financieel en juridisch meer grip
te krijgen op deze materie wordt er op interactieve

►►

Inleiding Vastgoedcontracten

Deze cursus behandelt in vogelvlucht de vele
contracten die in de vastgoedwereld circuleren.
•

In 1 dag inzicht in de vele soorten contracten in
de vastgoedwereld

•

Afspraken met de diverse betrokken partijen

•

Meer-partijen-overeenkomsten

•

Het welkome overzicht voor de aankomende

wijze een praktijkcasus behandeld.
•

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling

•

Uitwerking financiële en juridische elementen
bij de casus

•

Lessen voor de praktijk

een dag in april 2017

professional jurist
•

Praktische voorbeelden uit de praktijk

7 februari 2017

Voor actuele informatie, ga naar de website: www.berghauserpontacademy.nl
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Vastgoed & grondzaken
►►

Basiscursus Planschade

Na één dag bent u helemaal op de hoogte van
de juridische grondslag voor planschade, de
procedure, hoe u planschade kunt beoordelen en
de laatste jurisprudentie. Kortom, u kunt meepraten
met de specialisten. En uiteraard is er ook ruimte
voor uw eigen praktijkcasus.
•

Basis planschade Grondslag Wro

•

Beoordeling planschade

•

Schade en schadeomvang

•

Schadebeoordeling

•

Planschadekosten en grondexploitatie

►►

Grondbeleid onder de
Omgevingswet

de huidige wetgeving geschetst en de praktische
uitwerking daarvan. Na deze update wordt inge

gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.

gaan op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat

De cursist gaat oefenen hoe dat in de praktijk

aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. Hier

uitwerkt.

bij wordt ingegaan op de aanvullingswet bodem en

•

Instrumenten grondbeleid onder de
Omgevingswet

•

Algemene inleiding

Waar loopt de gemeente tegenaan?

•

Aanvullingswet Bodem en AMvB’s

•

Oefenen met nieuwe instrumenten

•

Bodem in omgevingsvisie en omgevingsplan

•

Met Joop van den Brand, Hendrik van Sandick

•

Bodembescherming in de praktijk, nu en onder

en Theo van der Heijde
9 en 16 mei 2017
►►

Nadeelcompensatie:
regels èn rekenen

compensatierecht wordt in deze cursus compact
behandeld in de ochtend. Er is niet alleen een

Op deze actualiteitendag wordt uitgebreid

juridische insteek gekozen maar er is ook aandacht

ingegaan op de meest recente ontwikkelingen en

voor het taxeren van het nadeel. Hoe bereken je nu

jurisprudentie in het planschaderecht.

het nadeel? En welke verzoeken zou je zelfstandig
af kunnen handelen?

•

Reikwijdte wetswijziging 2008

•

Jurisprudentie

•

Regels

•

Praktijkcases

•

Consequenties Wet nadeelcompensatie

•

Taxeren

11 april 2017

►►

Juridische aspecten van
leegstand en transformatie
van vastgoed

In deze cursus wordt ingegaan op de juridische
aspecten van leegstand, herbestemming en

de bepalingen in de uitvoerings-AMvB’s.

•

nadeelcompensatie. De basis van het nadeel

6 april 2017

Tijdens de cursus worden eerst de hoofdlijnen van

deringen in het juridische instrumentarium en de

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over

Actualiteiten Planschade

Bodem in de Omgevingswet

Deze cursus biedt een overzicht van de veran

21 maart 2017

►►

►►

Milieu
►►

de Omgevingswet
6 april 2017

►►

Basiscursus Geluid IL

U zult na het volgen van deze cursus niet met de
geluidmeter op stap gaan of een akoestisch reken
model opzetten, maar u kunt wel een volwaardige
counterpart zijn voor de geluidspecialisten aan
tafel. Er wordt gefocust op geluid van inrichtingen:
industrielawaai (IL).
•

Geluid algemeen en kernbegrippen

•

Wet- en regelgeving

•

Activiteitenbesluit/geluiddeel inclusief melding

•

Vergunningverlening

•

Zones rond industrieterrein

•

Handhaving en het meten van geluid

•

Akoestische maatregelen en akoestisch rapport

•

Niet inrichting gebonden geluid:

•

Geluid in de Omgevingswet

13 en 20 juni 2017

Update PGS15
►►

Basiscursus Afvalstoffenrecht

transformatie van vastgoed, met als doel een breed

De PGS15 is recent weer helemaal aangepast,

overzicht te bieden van de bestaande regelgeving.

met als gevolg verandering voor de praktijk. In

In één dag bent u volledig op de hoogte van de

Zowel publiekrechtelijke als civielrechtelijke aspec

deze cursus wordt ingegaan op de vernieuwing

meest relevante onderwerpen die momenteel

ten passeren de revue in deze cursus.

van de PGS richtlijnen, waarbij met name inge

spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten

zoomd wordt op de PGS 15-2016. Ook wordt de

aanzien van afvalstoffenrecht.

•

Beleid leegstand en transformatie

•

Leegstandwet en leegstandverordening

•

Publiekrechtelijke aspecten

•

Civielrechtelijke aspecten

•

Uitvoering van transformatie

•

Algemene wijzigingen PGS richtlijnen

•

Het begrip afvalstof

•

Publiek-private samenwerking

•

Overzicht wijzigingen PGS15

•

Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

•

Fondsvorming

•

Enkele aandachtspunten andere PGS

•

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

•

Doorkijk naar Omgevingswet

•

Afval en inrichtingen

gevaarlijke stoffen wetgeving in relatie tot nieuwe
generatie PGS richtlijnen en soorten gevaarlijke
stoffen in wet- en regelgeving behandeld.

16 februari 2017

28 maart 2017

Afvalbranche in Nederland

•

Europese invloed op het nationale
afvalstoffenrecht

16 maart 2017
►►

►►

•

Onteigening: regels
en taxeren

Aanpak duurzaamheid door
gemeenten

►►

Basiscursus Milieurecht

Deze cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente

Binnen het omgevingsrecht is milieurecht het

duurzame ontwikkeling kunt stimuleren. Aan welke

meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als

Naast het bijbrengen van de basisbeginselen wordt

knoppen kun je als gemeente draaien en hoe kun

de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal

gezocht naar diepgang en discussie. Wij behande

je het proces kunt vormgeven.

sectorale wetten van kracht en Europese richt

len o.a. de opbouw van het onteigeningsdossier, de
recente ontwikkelingen in het schadeloosstellings
recht en het praktisch nut van het voorkeursrecht.
Apart wordt ook gekeken naar de Omgevingswet.

•

Kader en begrippen

•

Duurzame gebiedsontwikkeling

•

Duurzaam bouwen, wonen en mobiliteit

lijnen. Dit is een complex geheel dat niet altijd even
eenvoudig te begrijpen is. Deze basiscursus geeft
inzicht in de hoofdlijnen van het milieurecht.

•

Juridische randvoorwaarden

•

Wabo en omgevingsvergunning

•

Strategie, dossieropbouw, minnelijk overleg

•

Knoppen van de gemeente

•

Inleiding Wet milieubeheer en Wabo

•

Grondeigendom en onteigening in de

•

Vaststellen duurzaamheidsambities en -pro

•

Algemene regels voor inrichtingen

gramma

•

Sectorale milieuwetgeving (geluid, lucht

Omgevingswet
•

Taxeren en schadeloosstelling

11 april 2017

•

Praktijkvoorbeelden thema’s

28 maart 2017

kwaliteit, bodem, externe veiligheid, m.e.r.)
9 en 16 maart 2017

Voor actuele informatie, ga naar de website: www.berghauserpontacademy.nl
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Wabo/bouwen
►►

Update Wabo

De Wabo, Bor en Mor zijn inmiddels enkele malen
gewijzigd en aangevuld, bijvoorbeeld OBM.
Daarnaast zijn met name de wijzigingen van 1
november 2014 belangrijk voor de praktijk. Verder
verschijnt er veel rechtspraak, zoals ‘belangheb
bende’, besluitonderdelenfuik, ‘onlosmakelijke
samenhang’, toetsingskader, etc. Na deze cursus
bent u weer helemaal bij.
•

Ontwikkelingen in Wabo, Invoeringswet Wabo,
Bor en Mor

•

Vergunningvrij bouwen

•

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

•

Modernisering monumentenzorg

•

Afwijken van AMvB ruimte en provinciale
verordening ruimte

•

Plattelandswoningen

•

Omgevingswet

•

Overgangsrecht Wabo (en Awb vierde tranche)

•

Ontwikkelingen in de rechtspraak

Opdrachtgever – opdrachtnemer

Deze cursus neemt u als BWT-er mee in de
komende wijzigingen, breder dan alleen private
kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor
zijn/haar rol in het geheel. Na afloop heeft u
kennis van de inhoud van de nieuwe wetgeving rond
private kwaliteitsborging, inzicht in de gevolgen
hiervan voor uw rol, meer oog voor het bredere
plaatje, ruimtelijke ordening, welstand en kwaliteit,
omgevingsveiligheid en kennis over de specifieke
handhaving- en rechtsbeschermingsaspecten.
•

Private kwaliteitsborging

•

Omgevingswet

•

Nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving

•

Ruimtelijke kwaliteit

•

Omgevingsveiligheid

•

Handhaving bij private kwaliteitsborging

•

Gelijkwaardige oplossingen

•

Praktijkvoorbeelden: nu en hoe straks

•

Facultatieve Communicatiedag

26 januari en 2 februari 2017
Communicatiedag: 20 april 2017

Integraal werken is het nieuwe credo. Om breder
mee te kunnen praten is inzicht nodig in de syste

bij het invullen van de rol van opdrachtgever en

matiek van de milieuregelgeving en de specifieke

opdrachtnemer. De cursus richt zich zowel op de

processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist

leidinggevenden en medewerkers binnen gemeen

te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en

ten en provincies die optreden als opdrachtgever

weten op welke manier je hierin een rol kunt

als op omgevingsdiensten die de rol van opdracht

spelen. Bestemd voor bouwvergunningverleners,

nemer vervullen.

toezichthouders/handhavers bouwen en/of tech

Asbest: juridische aspecten

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

•

Samenspel van de rol van eigenaar en de rol

•

Inleiding Wet milieubeheer

van opdrachtgever

•

Vergunningverlening voor inrichtingen

•

Rolverdeling tussen de bestuurlijk en ambtelijk
•

Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

•

Effectieve leiderschapsstijlen

•

Sectorale milieuwetgeving

•

Sturing op input, throughput, output, outcome,
of alle vier?

•

Incompany

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

Toezicht en handhaving binnen de asbestketen

•

Bouwen

•

Milieu en bodem

•

Arbo en certificatie

11 april 2017

elementen van bijlage II Bor, vergunningvrij bou
een rijtje gezet. Na afloop van deze cursus begrijpt

op een bepaalde manier iets doet. U krijgt kennis en

u de basis weer beter en bent u weer helemaal up

vaardigheden aangereikt met betrekking tot inhoud

to date.

omgevingswetgeving en de procedures en de
indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo.
•

Integratie van toestemmingsstelsels

•

Fundamentele begrippen

•

Vergunningplichtige - en vergunningvrije

•

Wijzigingen Bor

•

Systematiek bijlage II Bor

•

Inhoud Bijlage II Bor

•

Actuele rechtspraak en ervaringen

27 maart 2017

activiteiten
•

Bevoegd gezag en andere bestuursorganen

•

Aanvraag

•

Inhoudelijke aspecten

•

Voorbereidingsprocedures

•

Inwerkingtreding

•

Handhaving

•

Rechtsbescherming

3 en 10 april 2017

►►

Bouwregels bij verbouw en transformatie

Het Bouwbesluit 2012 kent eenvoudigere regels
en lagere eisen voor verbouw en herbestemmen.
Dat biedt kansen: plannen zijn zowel technisch
als financieel eerder haalbaar. Voorwaarde is wel
dat u de regels kent en ze correct toepast. Na de
cursus kunt u zelf op hoofdlijnen bepalen welke
voorschriften van toepassing zijn en de adviezen

►►

Evenementen en
omgevingsrecht

Er worden steeds meer evenementen inpandig en
in de openbare ruimte georganiseerd in Nederland.
Vroeger werd dit geregeld vanuit het beleidsveld
openbare orde, nu is het omgevingsrecht. Aan
evenement via welk instrument moet worden gere
guleerd, hoe u onaanvaardbare geluidhinder kunt

beleid kunt komen.

•

In deze cursus worden nauwgezet de basis
wen en de kruimelregeling, op praktische wijze op

cursus richt zich juist op de juridische aspecten. Na

Wet- en regelgeving rond asbest

Update vergunningvrij bouwen en
kruimelregeling

en Mor nog eens op, zodat u weet waarom u altijd

hoe u gezamenlijk tot een effectief evenementen-

•

►►

Deze basiscursus frist de essentie van Wabo, Bor

voorkomen en geluidhinder kunt handhaven en

van belang zijn voor de gehele asbestketen.

31 januari 2017

Sturen met en zonder macht

melijk betrekking op de technische aspecten. Deze

van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die

(Wm en Wabo)

opdrachtgever

De meeste cursussen rond asbest hebben voorna

het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld

nisch/administratief medewerkers bouwen.

•

het einde van de cursus kunt u inschatten welk
►►

Basis Milieu voor bouwmensen

en overzicht in de aspecten die een rol spelen

en opzet, de relatie tussen de Wabo en overige

BWT 4.0

►►

U krijgt in deze training op interactieve wijze inzicht

►►

23 maart 2017

►►

►►

•

Ruimtelijke ordening

•

Regeling in APV

•

Geluid bij evenementen

van derden beoordelen.
•

Hoofdlijnen technische regelgeving
Bouwbesluit 2012

•

Welke regels wanneer van toepassing zijn

•

De verbouwvoorschriften en het rechtens
verkregen niveau

•

Wat is functiewijziging?

•

Praktijkcases: kantoor naar wonen, school naar
wonen, kantoor naar hote

7 februari 2017

13 april 2017

In de kennisbank Omgevingsweb Professional
vindt u de meest relevante uitspraken,
artikelsgewijs commentaar, actuele naslagwerken en tientallen themadossiers. Ga naar:
omgevingswebpro.nl voor meer informatie.

Voor actuele informatie, ga naar de website: www.berghauserpontacademy.nl
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Bestuursrecht
►►
►►

Basiscursus Handhaving
omgevingsrecht

Permanente bewoning van
recreatiewoningen

►►

Incompany

Berghauser Pont Academy verzorgt bij u in huis

Deze eendaagse cursus brengt allereerst inzicht

incompany cursussen die aansluiten op uw concrete

in de handhaving en vergunningverlening bij

opleidingswensen. Mogelijke onderwerpen zijn:

In deze praktische cursus krijgt u een inleiding in

permanente bewoning van recreatiewoningen. Hoe

het handhavingsrecht. Het programma is opge

bewijs je permanente bewoning op een manier

bouwd aan de hand van de juridische procedure

die stand houdt tijdens een juridische procedure?

die bij handhaving wordt doorlopen. Er wordt

Hoe toets je een aanvraag en wat zijn de gevolgen

op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de

van het verlenen van de persoonsgebonden

juridische aspecten van handhaving van het omge

omgevingsvergunning ? Hierbij worden cases en

vingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening,

jurisprudentie besproken. Daarnaast wordt er naar

natuur, water, bijzonder bestuursrecht).

mogelijke oplossingen gekeken.

•

Wat is bestuursrechtelijke handhaving precies?

•

Overtreding en overtreder

•

Waar vind ik wat ten aanzien van handhaving?

•

Handhaving en invordering

•

Welke praktische stappen moet ik nu zetten bij

•

Vergunningverlening

Afvalstoffen, Bodem, Erfgoed en archeologie,

een handhavingsverzoek?

•

Beleidsregels VNG

Gevaarlijke stoffen

•

Wanneer zet ik nu welk instrument (last onder

7 maart 2017

dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuur

•

Nieuwe Omgevingswet

•

Basis RO voor milieumensen

•

Basis Milieu voor bouwmensen

•

Basiscursus Omgevingsrecht

•

Actualiteiten RO

•

Milieu in ruimtelijke plannen

•

Update Wabo

•

Vergunningvrij bouwen

•

Milieuspecialismes:
-- Geluid, Natuur, Externe veiligheid,

Bel 020 8200 908 of kijk op de website.

lijke boete) in?
•

Wat zijn de hoofdlijnen in de jurisprudentie?

•

Welke ontwikkelingen komen er nog aan?

►►

6 en 13 april 2017

Doorwerking bestuurs(proces-)
recht in omgevingsrecht

De relaties tussen de Algemene wet bestuurs
recht (Awb) en het omgevingsrecht zijn steeds

►►

inniger, zie bijvoorbeeld de invoering van de lex

Update handhaving omgevingsrecht

silencio positivo en de Crisis- en herstelwet (Chw).

In deze cursus wordt een update gegeven van

Daarnaast is er steeds vaker Awb-jurisprudentie

de juridische aspecten van handhaving van

met grote gevolgen voor de omgevingsrechtelijke

omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke orde

rechtspraktijk. Het is niet eenvoudig om alle ontwik

ning, natuur, water, bijzonder bestuursrecht). Het

kelingen goed te volgen en op waarde te schatten.

is een praktische cursus voor handhavers die al
werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters
- en gaat over alle vragen waar men in de praktijk
van handhaving tegen aan loopt.

•

Doel en opzet Awb

•

Kernbegrippen

•

Primaire besluitvorming: van aanvraag tot
beschikking

►►

Omgevingsdiensten

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevings
diensten en gemeenten een pakket cursussen
ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteits
criteria en per functie uitgesplitst. Ook is aangeslo
ten bij de scholingslijst voor omgevingsdiensten.
Alle cursussen kunnen ook incompany worden
uitgevoerd. Dit scheelt behoorlijk in de kosten. Het
programma wordt dan in overleg toegespitst op uw
situatie en doelgroep, waarbij uw specifieke vragen
of problemen aan bod komen. Kijk op de website
voor meer informatie of bel 020 8200 908. Dit pak
ket zal steeds verder uitgebreid worden. Ook de
relevante uitgaven van de uitgeverij staan vermeld,

•

Wie is bevoegd om handhavend op te treden?

•

Awb en Omgevingswet (overzicht)

zodat een volledig pakket wordt geboden.

•

Wat is gedogen?

•

Handhaving

•

De handhavingsprocedure

Check de website (bij Wabo/RUD’s)!

•

Rechtsbescherming

•

De last onder bestuursdwang

•

De last onder dwangsom

22 en 29 mei 2017

►►

14 maart 2017
►►
►►

Update Wob en Wet Open
Overheid

Update Awb

Actualiteitencursussen
voor advocaten en juristen

Berghauser Pont Academy is een erkende
opleidingsopstelling heeft specifiek voor advocaten

Het goed toepassen van de Algemene wet

en juristen een cursuspakket samengesteld met

bestuursrecht in de praktijk vergt naast wetskennis

diverse actualiteitencursussen van een ruime

In deze cursus worden de theoretische achter

ook adequate en actuele kennis van de recht

middag (4 PO-punten).

gronden, ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van

spraak. Kennisachterstand van jurisprudentie is

de Wob besproken. Ook worden de belangrijkste

een potentieel juridisch en financieel risico. Deze

verschillen tussen de Wob en de nieuwe Woo

cursus houdt u up to date.

uiteengezet.

Omgevingsrecht

•

Wet werk en zekerheid

•

Pensioen in het arbeidsrecht

•

Meest in het oog springend

•

Jeugdwet

•

Normalisering rechtspositie ambtenaren

•

Inleiding in de wettelijke regels

•

Belanghebbende

•

Ontwikkeling van de jurisprudentie

•

UOV

•

Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met oneigen

•

Bekendmaking besluiten

lijke Wob verzoeken?

•

Handhaving

28 maart 2017

14 maart 2017

•

Check de website!

Voor actuele informatie, ga naar de website: www.berghauserpontacademy.nl
Berghauser Pont Publishing
Voor een optimaal resultaat heeft u de juiste en actuele informatie nodig. Berghauser Pont ondersteunt u niet alleen via gerichte educatie
bij de interpretatie van complexe wetgeving en jurisprudentie maar ook via de multimediale uitgaven van Berghauser Pont Publishing.
Uitgeverij Berghauser Pont biedt de professional op het gebied van Omgevingsrecht snel actuele informatie. Naast wettenbundels en
boeken tevens de digitale kennisbank Omgevingsweb Professional waarin jurisprudentie, actuele wetgeving en handboeken digitaal zijn
samengevoegd.
Kijk op www.berghauserpont.nl voor meer informatie.
www.berghauserpontacademy.nl

academy@berghauserpont.nl • Brouwersgracht 238, 1013 HE Amsterdam • 020 8200 908

[6]

