Symposium ‘Het licht staat op groen’
Over actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht ter gelegenheid van de opening van Soppe Gundelach
Witbreuk advocaten.
Ter gelegenheid van de opening van ons kantoor Soppe Gundelach Witbreuk advocaten organiseren wij
een symposium over enkele ontwikkelingen in het omgevingsrecht met aansluitend een borrel. De
ontwikkelingen betreffen onderwerpen die kenmerkend zijn voor onze nichepraktijk.
Zeer verheugd zijn wij dat twee speciale sprekers een bijdrage aan ons symposium willen verzorgen. Het
gaat om personen die voor de ontwikkeling van het omgevingsrecht al jarenlang van grote betekenis zijn
en die ons persoonlijk hebben geïnspireerd in onze ontwikkeling tot bestuursrechtjuristen:
•
•

prof. mr. Peter van Buuren, staatsraad en voorzitter van de ruimtelijkeordeningskamer van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht aan de
Universiteit Utrecht;
prof. mr. Tonny Nijmeijer, hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 14 september 2012 in de Businessruimte van het Polmanstadion
van voetbalclub Heracles Almelo (Stadionlaan 1, 7606 JZ Almelo).
Programma
Het programma bestaat uit een ochtenddeel en een middagdeel.
Ochtenddeel
9.30 – 10.00 uur

Ontvangst

10.00 – 10.05 uur

Welkomstwoord door mr. Jade Gundelach

10.05 – 10.45 uur

‘M.e.r. is altijd in beweging’ door mr. Marcel Soppe
Over de actuele ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie over de
milieueffectrapportage

10.45 – 11.15 uur

‘Vogelvrij’ door mr. Jade Gundelach
Over ontheffingverlening op grond van de Flora- en faunawet

11.15 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 12.00 uur

‘PASsend beoordelen’ door mr. Marcel Soppe
Over saldering in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

12.00 – 12.30 uur

Discussie onder leiding van mr. Heino Witbreuk

12.30 – 13.30 uur

Lunch

Middagdeel
13.30 – 14.15 uur

‘Publiekrechtelijk geborgd verzekert beter’ door prof. mr. Tonny Nijmeijer
Over de rol van complementaire overeenkomsten bij de borging van
milieumaatregelen in bestemmingsplannen

14.15 – 14.45 uur

Discussie

14.45 – 15.00 uur

Pauze

15.00 – 15.45 uur

‘Zichzelf vastleggende overheden’ door prof. mr. Peter van Buuren
Over contracteren over planologische besluiten door overheden.

15.45 – 16.15 uur

Discussie

16.15 – 16.30 uur

Afsluiting door Jan Smit, voorzitter van Heracles Almelo

16.30 – 16.35 uur

Slotwoord door mr. Jade Gundelach

Buffet
vanaf 16.35 uur

Buffet

