Nysingh thuis in de Omgevingswet
Onze specialisten kennen de weg in de wereld van de Omgevingswet
>

Per online cursus komt u in aanmerking voor 1 PO-punt.

11/2

15/4

10.00 - 11.00 uur

Mark Tunnissen
nysingh.nl/tunnissen
Folmer Helder
nysingh.nl/helder

Online cursus
Vergunning vrij bouwen
en Wet kwaliteitsborging
voor bouwen

Online cursus
Omgevingsplan en bruidsschat

9/9

Online cursus
Maarten van Nijendaal
Geluid, geur en trilling
nysingh.nl/van-nijendaal

Mark Tunnissen
nysingh.nl/tunnissen

www.nysingh.nl

Jan Hein Meijer
nysingh.nl/meijer

Meer weten over de
Omgevingswet of sparren
over de gevolgen voor uw
organisatie?
Informatie

Matthias Kruisselbrink
nysingh.nl/kruisselbrink

Volg ons hier

+

Matthias Kruisselbrink
nysingh.nl/kruisselbrink
Online cursus
Milieu (inrichting, maatwerk,
programmatische aanpak
en monitoring)

4 Online magazines – Nysingh Nieuws | Omgevingswet
U ontvangt het Nysingh Nieuws | Omgevingswet op deze data automatisch in uw mailbox.
30 maart 2021 | 29 juni 2021 | 28 september 2021 | 21 december 2021

Juridisch advies nodig?

Blijf op de hoogte
over actualiteiten en
volg ons op Linkedin

Online cursus
Participatie

Online cursus
Natuur (gebied,- en
soortenbescherming)

Omgevingswet

Maarten van Nijendaal
nysingh.nl/van-nijendaal

10.00 - 11.30 uur

Folmer Helder
nysingh.nl/helder

Vera Textor
nysingh.nl/textor

Online cursus
Vergunningverlening,
afwijken van het
omgevingsplan

Vera Textor
nysingh.nl/textor

18/11

10.00 - 11.30 uur

Matthias Kruisselbrink
nysingh.nl/kruisselbrink

Maak kennis met onze 6 specialisten

Folmer Helder
nysingh.nl/helder

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

Mark Tunnissen
nysingh.nl/tunnissen

Maarten van Nijendaal
nysingh.nl/van-nijendaal

14/10

10.00 - 11.30 uur

20/5

18/3

10.00 - 11.00 uur

Online cursus
Introductie Omgevingswet

17/6

10.00 - 11.30 uur

Top 5 belangrijke wijzigingen

1

de Omgevingswet gaat gelden voor de gehele fysieke leefomgeving

2

de huidige 26 wetten, 60 AMvB’s en 75 ministeriële regelingen worden vervangen door
één Omgevingswet, vier AMvB’s en één ministeriële regeling

3

de bouwomgevingsvergunning wordt opgeknipt in een vergunning voor een technische
bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit

4

vereiste participatie van burgers en bedrijven om besluitvorming sneller en beter te
laten verlopen

5

introductie van een landelijk platform waarin alle informatie over de fysieke leefomgeving is
opgenomen, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

