Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
“Stikstofproblematiek”

Datum:

Donderdag 28 november 2019

Tijd:

13:00 – 16.30 uur (inloop met lunch)

Locatie:

Golden Tulip - Hotel Central
Burgemeester Loeffplein 98
5211 RX 's-Hertogenbosch

Sprekers:

Mr. W. (Wienke) Zwier
J. Harbers

Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Boeren en bouwers op weg naar het Malieveld, een terugloop in het aantal verleende bouwvergunningen
en grote onzekerheid over de vraag welke oplossingen er zijn; Nederland is in de greep van het
zogenaamde stikstofprobleem. Na een lange juridische procedure, waarin onder meer door het Hof van
Justitie van de Europese Unie geoordeeld werd over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) met de Habitatrichtlijn, staat met de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (ABRvS) van 29 mei 2019 vast dat het PAS (en de daaraan ten grondslag liggende
passende beoordeling) niet als basis kan worden gebruikt om toestemming te geven voor plannen en
projecten die (een toename van) stikstofdepositie veroorzaken. Tijdens dit seminar bespreken we de
gevolgen van de uitspraak, maar vooral ook hoe projecten, zowel vanuit juridisch als technisch perspectief
mogelijk wel doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld door toepassing van de zogenaamde ADC-toets en
saldering.

Sprekers
Wienke Zwier is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in omgevingsrecht in brede zin met een focus
op natuurbeschermingsrecht. Wienke richt zich onder meer op vergunnings- en ontheffingstrajecten en
handhavingskwesties op grond van de Wet natuurbescherming. Ook adviseert ze over planprocedures
waarin natuur een rol speelt en behandelt zij stikstofgerelateerde vraagstukken. Daarnaast adviseert en

vertegenwoordigt Wienke cliënten in procedures over omgevingsvergunningen, ruimtelijke plannen en
milieuvraagstukken. Bovendien publiceert en doceert Wienke regelmatig over onderwerpen uit haar
praktijk.

Jasper Harbers is senior projectleider milieu en duurzaamheid bij Peutz. Jasper is reeds meer dan 10 jaar
werkzaam op het gebied van milieu en duurzaamheid en is gespecialiseerd op het gebied van
luchtkwaliteit en stikstofdepositie. In dat kader verricht Jasper onderzoek en geeft advies voor zowel de
industrie, de utiliteitsbouw als de woningbouw.

Programma

13:15 uur inloop en lunch
14:00 uur welkomstwoord van de voorzitter JOJ
14:05 uur ‘Seminar stikstofproblematiek’
15:05 uur Pauze
15:25 uur Vervolg: ‘Seminar stikstofproblematiek’
16:25 uur afsluitende borrel

Locatie
Golden Tulip - Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch

Routebeschrijving per auto
Wij adviseren u om het adres “Tolbrugstraat” in te voeren. Via deze straat komt u bij parkeergarage De
Tolbrug. In verband met wijzigingen en/of wegwerkzaamheden kan uw navigatie afwijken!

Parkeren
Het hotel beschikt over 110 eigen parkeerplaatsen in de afgesloten parkeerkelder van parkeergarage De
Tolbrug, gelegen tegenover de hotelingang. Hier kunt u op elke vrije plaats in de kelder parkeren. Bij
incheck dient u dit ticket om te wisselen voor een uitrijkaart tegen gereduceerd tarief (0 tot 5 uur: € 7,50,
5 tot 9 uur: € 10,00).

Routebeschrijving met openbaar vervoer
Naast de transferia en parkeergarage De Tolbrug is het hotel gemakkelijk bereikbaar met openbaar
vervoer. Het hotel is dichtbij het Centraal Station 's-Hertogenbosch gelegen, op slechts 8
minuten loopafstand. De bushalte is op 50 meter afstand van het hotel te vinden.

Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding
voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00
per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.

Aanmelding
Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de
Vereniging JOJ, www.vjoj.nl. Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor het lidmaatschap. Voor
vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

