


❑  Ja, ik schrijf mij in voor de studiedag Actuele jurisprudentie en regelgeving Ruimtelijke Ordening op 
donderdag 19 april 2007 en betaal € 799,- per persoon (excl. btw).

❑  Ja, ik schrijf mij in met een collega. Ieder ontvangt € 50,- korting* en betaalt € 745,- per persoon 
(excl. btw). 

    * Niet geldig in combinatie met andere kortingen van Elsevier Congressen

Naam en voorletter(s): M/V

Functie:

Aanmelding collega: M/V

Functie collega:

Organisatie/bedrijf:

Aantal werknemers: ❏ 1 - 4 ❏ 5 - 9 ❏ 10 - 19 ❏ 20 - 49 

  ❏ 50 - 99 ❏ 100 - 249 ❏ 250 - 499 ❏ >500

Afdeling/kamernummer:

Branche:

Postbus:

Postcode en plaats:

Telefoon en fax:

❏  Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en 
diensten van Reed Business Information bv

❏  Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en 
diensten van door Reed Business Information bv zorgvuldig geselecteerde bedrijven

E-mailadres:

Handtekening:

❏  Ik bestel de documentatiemap van de studiedag Alliantiecontracten in projectverband. 
De kosten ad € 169,- (excl. verzendkosten en btw) voldoe ik na ontvangst van de factuur. 

Bovendien ontvang ik graag meer informatie over:
❏ Het congres Investeringsbudget Landelijk Gebied op 25 april 2007
❏ Het congres Locatieontwikkeling in binnenstedelijk gebied op 25 april 2007
❏ Het congres Luchthavenontwikkeling in de regio op 26 april 2007

Dit inschrijfformulier in een envelop, zonder postzegel, zenden aan: 
Elsevier Congressen, antwoordnummer 93061, 2509 VB Den Haag. 

Faxen kan ook: 070 - 324 13 66

De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door 
Reed Business Information bv (waar Elsevier Congressen onderdeel van is) en speciaal geselecteerde bedrijven. 
Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information bv, afdeling CAB, Postbus 808, 
7000 AV Doetinchem of belt u naar 0314 - 35 83 58.  0
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De ruimtelijke ordeningspraktijk in Nederland 
blijft in beweging! Inschrijfformulier

Nieuwe RO-regelgeving en actuele jurisprudentie komen in hoog tempo op u af. 
Denk aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de Grondexploitatiewet, de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet luchtkwaliteit. Hoe kunt u nu al op de 
veranderende regelgeving anticiperen?

Tijdens deze studiedag komen niet alleen de veranderingen aan de orde, maar ook 
welke jurisprudentie zijn waarde behoudt. Samen met RO-specialisten zijn de meest 
actuele en relevante onderwerpen voor u geselecteerd. 

En dat niet alleen! Na afl oop gaat u naar huis met een zeer uitgebreid en overzichtelijk 
naslagwerk met relevante artikelen.

Docenten uit de RO-praktijk
Deze studiedag wordt verzorgd door mr. Stijn Boot, advocaat bij Boot Franken 
Advocaten, en mr. Wouter Haeser, advocaat bij Houthoff Buruma. Hun kennis op 
het gebied van ruimtelijk ordeningsrecht staat garant voor een praktische en 
resultaatgerichte dag.

Uitstekende evaluatie
Voorgaande studiedagen ‘Actuele jurisprudentie en regelgeving ruimtelijke ordening’ 
werden beoordeeld met gemiddeld een 8! Enkele reacties van deelnemers aan deze dagen:

“Helder, duidelijk, interessant en deskundig”              
“Open gedachtenwisseling met zeer deskundige docenten”
“Goede weergave van keerpunten en goede interactie met docenten”
“Uitgebreide documentatie”

Aan vorige studiedagen namen deel:
Professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met het ruimtelijk 
bestuursrecht en in kort tijdsbestek op de hoogte wilden worden gebracht van de stand 
van zaken en de laatste ontwikkelingen:
•  (Juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en bouwzaken van Rijk, 

provincie en gemeente;
•  Bedrijfsjuristen in de ruimtelijke ordening en onroerend goed sector;
•  Medewerkers van adviesbureaus, projectontwikkelingsmaatschappijen en 

advocatenkantoren;
•  Medewerkers van Kamers van Koophandel, brancheorganisaties en 

werkgeversorganisaties;
• Advocaten.

mr. Stijn Boot mr. Wouter Haeser

Programma

Tijdens de studiedag komt zowel relevante jurisprudentie als nieuwe wetgeving 
aan de orde.

I. Een goede start met de juiste procedure:
 • Bestemmingsplan en vrijstelling;
 • Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht;
 • Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
 • MER en SMB.

II. Alle ruimtelijke ordeningsaspecten op een rij:
 • Goede ruimtelijk ordening/onderbouwing;
 • Plankaart en planvoorschriften;
 • Bestaande rechten en overgangsrecht.

III. Alle milieugerelateerde aspecten op een rij:
 • Besluit luchtkwaliteit 2005; Salderingsregeling; Wet luchtkwaliteit;
 • Milieuzonering en VNG-brochure;
 • Externe veiligheid;
 • Geluid en Interimwet stad-en milieubenadering;
 • Water en bodem;
 • Natuurbescherming, flora en fauna.

IV. En dan de uitvoering: 
 • Grondexploitatiewet;
 • Financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan;
 • Planschade; verhaal van planschade;
 • Vergunningverlening;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

09.00 Ontvangst met koffie en uitreiking documentatiemateriaal
09.30 Opening door de docenten en introductie op de thema’s
11.00 Koffie- en theepauze
11 .30 Vervolg programma
12.45 Lunch
13.45 Vervolg programma
15.00 Koffie- en theepauze
15.30 Vervolg programma
17.00 Afsluiting studiedag


