WEBINAR WOENSDAG 31 MAART 2021
Niet alles kan: de juridische gevolgen van het stikstof-arrest
Stof tot nadenken
Het gros van de Europees beschermde natuur binnen Vlaanderen kreunt onder de druk van teveel
stikstof. De te hoge stikstofdepositie wordt in grote mate veroorzaakt door de ammoniakuitstoot
van de landbouw, en in iets mindere mate door bijdragen van het verkeer, industrie en de
huishoudens. Ondanks de strikte beschermingseisen die spelen vanuit het EU natuurbehoudsrecht,
werden er de voorbije jaren nog vergunningen verleend voor bijkomende stikstofdeposities.
Met een arrest van 25 februari 2021 trok de Raad voor Vergunningsbetwistingen echter een ferme
streep door het Vlaamse stikstofbeleid. Dat leidt tot heel wat lastige juridische vragen. Betekent dit
het einde voor de Vlaamse Aanpak Stikstof (PAS)? Hoe is het zover kunnen komen? Is - naar
Nederlands voorbeeld - nu sprake van een vergunningenstop voor alle projecten die leiden tot
bijkomende stikstofdepositie? Welke korte termijn-oplossingen liggen voor om de stikstofcrisis op te
lossen? En welke harde noten zal de politiek moeten kraken om een duurzame oplossing te bieden
voor economie én natuur?
Tijdens deze opleiding schetst Hendrik Schoukens de ruimere context van de Vlaamse stikstofcrisis
vanuit beleidsmatig en juridisch oogpunt, waarbij een bijzondere aandacht zal gaan naar de
Nederlandse ervaringen op dit punt.

13.30 - 14.00 u.: Aanmelden voor het webinar
14.00 - 16.00 u.: Webinar met vraagstelling

•

Hendrik Schoukens, Post doctoraal onderzoeker UGent - Centrum voor Milieuen Energierecht, Advocaat aan de balie van Brussel

We richten ons met dit webinar naar bouwpromotoren, architecten, lokale besturen
(gemeenten, provincies), landbouwsector, milieusector, milieucoördinatoren, ...
•

Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Woensdag 31 maart 2021 van 14.00 tot 16.00 uur (aanmelden voor het webinar vanaf
13.30 uur)

Online

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 152,89 euro (excl. 21% btw) / 185 euro
(incl. 21% btw) en omvat:
• de deelname aan het webinar
• het tijdschrift van TROS (nr. 101) waarin de bijdrage van Hendrik Schoukens is
opgenomen
• de documentatie van de hand de spreker
Deelname aan het webinar zonder het tijdschrift TROS bedraagt 128,10 euro (excl.
21% btw) / 155 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u
deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent
via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30%
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de
KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen
te respecteren.

