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Het Nederlandse omgevingsrecht heeft zich ontwikkeld tot een complex geheel van
voorschriften voor zowel bestuur als burgers, bedrijven en andere betrokkenen. Om
de wetgeving, uitvoeringsbesluiten, richtlijnen e.d. goed te kunnen toepassen is een
gedegen kennis nodig van de voorschriften en hun achtergronden waarmee men in
de dagelijkse praktijk te maken heeft.

“Verantwoorde zorg voor de natuurlijke en de gebouwde leefomgeving kan voor de professional naar mijn ervaring
niet zonder gedegen kennis van het actuele omgevingsrecht en de achtergronden daarvan.”
Prof. dr. Frans Tonnaer, projectleider Praktijkprogramma Omgevingsrecht

Voor professionals die zich verder willen verdiepen in

(inhoudelijk en procedureel), vergunningsvrije projecten,

Omgevingsrecht heeft de Tonnaer Praktijkacademie

integrale handhaving en rechtsbescherming.

het Praktijkprogramma Omgevingsrecht (PO) ontwikkeld. Een op de praktische toepassing van het omge-

Ruimtelijk ordeningsrecht en bouwrecht

vingsrecht gerichte opleiding op academisch niveau die

In het onderdeel Ruimtelijk ordenings- en bouwrecht

afgesloten wordt met het diploma Omgevingsjurist.

komen de verschillende beleids- en juridische instrumenten

Het programma voorziet in de groeiende behoefte aan

voor de ruimtelijke ordening aan bod, alsook de verhou-

toepasbare kennis op het zich snel ontwikkelende ter-

ding van dit rechtsgebied met de andere omgevingsrechte-

rein van het recht betreffende de zorg voor de fysieke

lijke terreinen. Van structuurvisie tot omgevingsvergunning

leefomgeving.

voor het gebruiken en bouwen in afwijking van een

Er wordt nadrukkelijk ingespeeld op de ontwikkeling

bestemmingsplan. Tevens wordt aandacht besteed aan

naar een nieuwe Omgevingswet (voorzien in 2018).

(gemeentelijk) grondbeleid en kostenverhaal.

Inhoud

Natuurbeschermingsrecht

Binnen het Praktijkprogramma Omgevingsrecht door-

Het natuurbeschermingsrecht neemt een belangrijke

loopt u in een jaar vijf onderdelen die als een samen-

positie in bij het kunnen realiseren van een project.

hangend geheel worden behandeld.

Onderscheid kan worden gemaakt tussen gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998) en soorten-

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)

bescherming (Flora- en Faunawet) die beide in het

De Wabo is de rode draad door het Omgevingsrecht. Dit

Ook wordt ingegaan op de komende Wet natuurbe-

onderdeel Natuurbeschermingsrecht aan bod komen.

onderdeel verbindt dan ook verschillende delen van het

scherming.

omgevingsrecht met elkaar. Onderwerpen die in dit on-

Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de gevolgen van deze

derdeel aan bod komen zijn de omgevingsvergunning

beschermingsregimes voor de realisering van projecten.

Milieurecht
In het onderdeel Milieurecht worden de verschillende

De watervergunning voor verschillende handelingen in

beleids- en juridische instrumenten van milieurecht be-

watersystemen staat daarbij centraal. Ook wordt de

handeld, alsook wordt ingegaan op de verhouding van

nodige aandacht besteed aan het Europese recht dat

dit rechtsgebied met de andere (omgevingsrecht)

aan het Nederlandse recht en beleid ten grondslag ligt.

gebieden. Van milieubeleidsplannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen tot algemene

Begeleidingstraject en eindpaper

regels die gelden voor inrichtingen en de handhaving

Parallel aan deze onderdelen volgt u een begeleidings-

van milieuvoorschriften. Daarnaast wordt aandacht

traject waarin, aan de hand van casusposities en met

besteed aan sectorale milieuwet- en regelgeving zoals

toepassing van de Wabo, de afzonderlijke onderdelen

op het terrein van afval, bodem, geluid, luchtkwaliteit

worden geïntegreerd.

en externe veiligheid.

U schrijft een eindpaper die als afsluiting wordt gepre-

Waterrecht

de groepsbijeenkomsten, bepalend voor het diploma.

In het onderdeel Waterrecht komen de verschillende

De totale stof wordt op academisch niveau integraal

beleids- en juridische instrumenten van het waterrecht

aangeboden, bestudeerd en begeleid.

senteerd. Het eindcijfer is, samen met de deelname aan

aan bod, alsook de verhouding van dit rechtsgebied
met de andere omgevingsrechtelijke terreinen.

Als u dit Praktijkprogramma met succes hebt afgerond verwerft u voor het doorlopen
van alle onderdelen van het programma het diploma Omgevingsjurist.

Introductiebijeenkomst

Opzet
De opleiding vraagt zo'n 650 uur aan studie-inzet. Dat
is gemiddeld 15 uur per week exclusief vakantieperio-

100 uur Natuurbeschermingsrecht

100 uur Milieurecht

100 uur Waterrecht

Thematische opdracht

Thematische opdracht

Thematische opdracht

Thematische opdracht

175 uur Begeleidingsmodule waarvan 100 uur Wabo en
75 uur voortschrijdende integratie via casusposities

100 uur Ruimtelijk
ordeningsrecht
en bouwrecht

den (44 studieweken binnen 1 jaar). U wordt intensief
begeleid door ervaren docenten. U ontmoet medestudenten, docenten en andere professionals tijdens 5
studiebijeenkomsten, 5 masterclasses en een afsluiting
met presentaties.
De bijeenkomsten helpen u om uw studietempo vast
te houden, u komt er in contact met deskundigen uit
andere organisaties, u krijgt toelichting op de studiestof en leert de academische kennis toe te passen in uw
eigen dagelijkse praktijk. Het omgevingsrecht wordt
daarbij als een integraal geheel behandeld met zicht
op de komende Omgevingswet.
In de weken tussen de bijeenkomsten maakt u gebruik
van de speciaal voor dit programma ingerichte elektro-

Afsluitende
bijeenkomst waarbij
presentatie papers

75 uur
Thematische paper
(onderwerp naar keuze)

nische leeromgeving om contact te houden met uw
medestudenten en begeleiders en om structuur aan te
brengen in uw studie. Voor een goed overzicht van de
opzet van het programma kunt het schema bekijken.

Workshops Omgevingsrecht

Kosten

De workshops zijn ieder gewijd aan één van de ge-

Deelname aan het Praktijkprogramma Omgevingsrecht

noemde onderdelen (Wabo, RO-recht, Natuurbescher-

start in december 2015 en kost € 4.995,00.

mingsrecht, Milieurecht en Waterrecht). Zij worden

Inbegrepen cursusmateriaal, lunches, bijeenkomsten,

verzorgd door in het betreffende vakgebied toonaan-

masterclasses, diplomering e.d.

gevende inhoudsdeskundigen. De workshops bestaan

Deelnamekosten aan de workshops voor cursisten die niet

uit een ochtenddeel met interactieve kennisoverdracht

het PO volgen bedragen € 495,00 per workshop (1 dag).

en een praktijkgericht middagdeel.
Deze workshops zijn inbegrepen in het Praktijkpro-

Rooster en locatie

gramma Omgevingsrecht maar kunnen ook bijge-

Een actueel rooster treft u aan op www.tonnaer-prak-

woond worden door professionals die niet aan het PO

tijkacademie.nl of kunt u aanvragen bij ons bedrijfs-

deelnemen.

bureau door een e-mail te sturen naar praktijk-

De meest actuele data van de verschillende workshops

academie@tonnaer.nl of telefonisch via 040 257 13 36.

treft u aan op www.tonnaer-praktijkacademie.nl.

Inschrijven en meer informatie
Toelatingseisen

Inschrijven kan online via de website www.tonnaer-

Voor deelname aan het Praktijkprogramma Omge-

praktijkacademie.nl. Ook kunt u een inschrijfformulier

vingsrecht is enige jaren relevante werkervaring vereist

aanvragen door een e-mail te sturen naar praktijkaca-

en een aantoonbaar hbo of wo werk- en denkniveau.

demie@tonnaer.nl. Wilt u op de hoogte gehouden

Indien u geen hbo- of wo-diploma heeft zal een

worden, heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een plaats

(telefonisch) intakegesprek deel uitmaken van de

reserveren neem dan contact op met ons bedrijfs-

inschrijfprocedure.

bureau door een e-mail te sturen naar praktijkacademie@tonnaer.nl of telefonisch via 040 257 13 36.

U kunt ook zelf vrijblijvend een intakegesprek aanvragen als u vragen heeft over de aansluiting van het
programma op uw leerwensen, kennis en ervaring.

W www.tonnaer-praktijkacademie.nl E praktijkacademie@tonnaer.nl T 040 257 13 36

