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Programma Aanpak Stikstof (PAS) en natuurbescherming  
           voor Rentmeesters en Vastgoed Taxateurs 

 
Algemene informatie 
Docenten   : mevrouw mr. M.M. (Marieke) Kaajan en  
         mevrouw mr. F. (Fleur) Onrust 
Cursusdatum  : 10 november 2020  
Aanvang/einde  : 10.00 t/m 17.30, 6 lesuren 
Cursuslocatie  : Van der Valk Hotel te Breukelen     
Cursusprijs  : € 375,- excl. btw (incl. lunch en lesmateriaal) 
Opleidingspunten : 4 PE punten NVR  
      6 PE punten NRVT (vrije ruimte) 
  
Omschrijving 
Het natuurbeschermingsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2017 is de 
Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige 
Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en de Boswet. Met ingang 
van 2021 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet.  
 
Op deze cursusdag wordt zowel ingegaan op de soortenbescherming als de 
gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming. Bijzondere aandacht zal 
uiteraard worden besteed aan het niet meer kunnen gebruiken van het 
Programma Aanpak Stikstof, waarbij de focus zal liggen op de mogelijkheden 
die er nog wel zijn om activiteiten die leiden tot een toename van stikstof in 
een Natura 2000-gebied te realiseren. Ook zal ingegaan worden op de per  
1 januari 2020 in werking getreden Spoedwet Aanpak Stikstof en de (beleids) 
voornemens van het Kabinet om op lange(re) termijn de stikstofproblematiek 
op te lossen. 
 
Onderwerpen  
Bij het onderdeel soortenbescherming komen aan de orde vragen als: wat is 
beschermd, wat is verboden en vooral: hoe kan ik een ontheffing krijgen van 
de verboden op grond van de Wet natuurbescherming. Daarnaast komt de 
samenloop met bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handha-
ving van de wet aan de orde. Kort zal worden vooruitgekeken naar het 
natuurbeschermingsrecht op grond van de Omgevingswet. 
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Bij het onderdeel gebiedsbescherming wordt antwoord gegeven op de vraag 
wanneer een vergunningplicht geldt en hoe deze vergunning verkregen kan 
worden. Verder komt de actualiteit ten aanzien van de oplossingen na 
vernietiging van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de orde. 
 
Onderwijsvorm  
Klassikaal aan de hand van presentaties, met uitgebreide mogelijkheden tot 
het stellen van vragen en tot discussie. 
 
Leerdoelen 
Na deze cursus: 
- Weet u op hoofdlijnen wanneer een ontheffing nodig is ter  
  bescherming van soorten, en of deze ontheffing verleend kan worden; 
- Weet u op hoofdlijnen wanneer een vergunning nodig is ter bescherming  
  van Natura 2000-gebieden, en of deze vergunning verleend kan worden; 
- Heeft u inzicht in de mogelijkheden die er zijn om toestemming te verlenen  
  voor ontwikkelingen die leiden tot een toename van stikstofdepositie op  
  een Natura 2000-gebieden; 
- Heeft u kennis van de wijze waarop de natuurbescherming in de  
  Omgevingswet vorm krijgt. 
 
Docenten 
Deze cursus wordt verzorgd door mevrouw mr. M.M. Kaajan  
(Marieke)  en mr. F. (Fleur) Onrust. Zij zijn beide zeer ervaren 
advocaten, partner en een van de oprichters van advocatenkantoor 
ENVIR. Zij geven regelmatig cursussen.  
               
Marieke is verder rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank  
Oost-Brabant en auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht. 
Fleur zit in de hoofdredactie bij Kluwer (Module bestuursrecht) en  
publiceert regelmatig in vaktijdschriften.     
             
Inschrijven voor de Cursus 
- via de website : www.RentmeestersAcademy.nl  
-  per e-mailbericht : info@RentmeestersAcademy.nl 
-  telefonisch  : 072-3690653 
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