Zomercursus 2022

18, 23, 25 en 30 augustus
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De ideale invulling van uw 30 uur verplichte bijscholing als Milieucoördinator.

Donderdag 18 augustus
09u00

Module 1A

Algemene Wettelijke context
Toelichting bij het algemeen wettelijk kader Omgeving. Jaaroverzicht van de gewijzigde wetgeving op
verschillende vlakken.
Milieucoördinatoren - BOVA ENVIRO+

11u00

Module 1B

Bouwshift: een blik op de toekomst
Het kader rond de bouwshift en de impact op economisch en ecologisch vlak; alsook de gevolgen voor
omgevingsvergunningen (stedenbouwkundig luik) worden toegelicht.
Justin Waterbley - Stedenbouwkundig Consultant - BOVA ENVIRO+

13u30

Module 2A

Bemalen - wat nu? Een waterval aan randvoorwaarden.

15u00

Module 2B

Het begrip ‘goede ruimtelijk ordening’ in de Vlaamse vergunningspraktijk

De milieueisen bij bemalingen worden steeds strenger. Tot voor kort werden duizenden liters bemalingswater
rechtstreeks afgevoerd naar de riolering, dit kan niet meer. Retourbemaling en hergebruik van bemalingswater
moeten minstens overwogen worden. Het basiskader wordt geschetst met de diverse randvoorwaarden om zo
tot een juiste strategische bemalingskeuze te komen.
Erna Goossens - Geologe - Bodemsaneringsdeskundige - MER-deskundige - BOVA ENVIRO+
Tamara Braeckman - Milieucoördinator - MER-deskundige - BOVA ENVIRO+
Toelichting van het begrip goede ruimtelijke ordening bij het beoordelen van de omgevingsvergunningaanvraag.
Naast de regelgeving en de rechtspraak, wordt ook aandacht gegeven aan de wijze waarop lokale besturen
hiermee omgaan in concrete vergunningsdossiers.
Yves Loix - Advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht, gastprofessor bij de UAntwerpen - GSJ Advocaten

Dinsdag 23 augustus
09u00

Module 3A

Afvalstoffen en materialen
De regelgeving en ontwikkelingen in het afvalstoffen- en materialenbeleid, alsook de circulaire economie in
België en Europa komen aan bod. De topics zijn VLAREMA 9 met wijzigingen op gebied van bouw- en sloopafval,
einde-afval statuut, grondstofverklaringen en bijhouden van afvalstoffenregisters.
Ingrid Schotte - Milieucoördinator - BOVA ENVIRO+
Mireille Verboven - Milieucoördinator - BOVA ENVIRO+

11u00

Module 3B

Biodiversiteit op bedrijventerreinen
Kappen en planten van bomen in industriegebied: wat moet, wat mag? Een groenscherm op eigen terrein:
waar, wanneer en hoe?
Klaas Dekeyser - Milieucoördinator - Deskundige Biodiversiteit - BOVA ENVIRO+

13u30

Module 4A

Lucht
Overzicht van de wetgeving en ontwikkelingen inzake luchtbeleid in Vlaanderen: nieuwigheden t.o.v. vorig jaar
en een blik op de te verwachten wijzigingen in de toekomst.
Isabel Dauwe - Milieucoördinator - MER-deskundige - BOVA ENVIRO+

15u15
Module 4B
		

Toekomstig energiebeleid in Vlaanderen Energieprestatielabel voor gebouwen en energieplanning voor industrie
Module rond energieprestatielabel voor gebouwen en energieplanning voor de industrie: het ontwerp voor
invoering van de energieaudit, nieuwe verplichtingen inzake elektromobiliteit en technische installaties.
Frederik Foulon - Milieucoördinator - Energiedeskundige - BOVA ENVIRO+

Donderdag 25 augustus
09u00

Module 5A

Water
Integraal Waterbeleid , Waterwetboek en VLAREM uitgelicht. Relevante wijzigingen t.o.v. vorig jaar en
aandachtspunten voor de toekomst.
Ann Top - Milieucoördinator - MER-deskundige - BOVA ENVIRO+

11u00

Module 5B

Circulair watergebruik
Waarom is het zo belangrijk om circulair watergebruik maximaal te incorporeren in het bedrijfsproces? In deze
module zal een blik geworpen worden op zowel de huidige, als op de toekomstige (beleids)instrumenten die
hierop inspelen.
Katelijne Haspeslagh - Adviseur Milieu en Klimaat - VOKA

13u30

Module 6

Carbon footprint
In de transitie naar ‘net zero’ staat een carbon footprint analyse centraal. Deze module zal eerst het nationaal en
internationaal kader beschrijven, gevolgd door de methodiek en het bepalen van een carbon footprint.
Sacha De Clercq - Duurzaamheidsconsultant - BOVA ENVIRO+

Dinsdag 30 augustus
09u00

Module 7

PFAS – What else?
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) stonden het voorbije jaar sterk in de aandacht. En terecht, hun voorkomen
in het milieu vormt immers een mogelijk risico voor de volksgezondheid. In deze module beantwoorden we
verschillende vragen waar u als milieucoördinator of milieu-expert mee wordt geconfronteerd. Om de ernst van
een verontreiniging in te schatten is het toetsingskader van vitaal belang. Daartoe wordt de laatste stand van
zaken rond het ontwerp normeringskader doorlopen en dit over verschillende milieucompartimenten. U krijgt
inzicht in de gevolgen die er zijn bij de vaststelling van een PFAS-verontreiniging en maken ook een knipoog naar
bestaande zuiveringstechnieken.
Geert Bogaert - Stortplaatsdeskundige - Bodemsaneringsdeskundige - BOVA ENVIRO+
Tamara Braeckman - Milieucoördinator - MER-deskundige - BOVA ENVIRO+
Karl Vrancken - Opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS-verontreiniging - Vlaamse Regering

13u30

Module 8A

PFAS in de bodem – recente ontwikkelingen en uitdagingen
In deze module beantwoorden we verschillende vragen waar u als milieucoördinator mee wordt geconfronteerd:
Wat is het probleem? Vormen deze stoffen een risico? Daartoe is het goed om naast de compartimenten water
en lucht ook nog even stil te staan bij de krachtlijnen van de bodemregelgeving. U krijgt een zicht op de gevolgen
die er zijn bij de vaststelling van een PFAS-verontreiniging.
Johan Ceenaeme - Policy coördinator - Afdeling Bodembeheer - OVAM

15u00

Module 8B

Asbest in het werkveld en sloopopvolgingsplannen
Waar kan ik met asbest in aanraking komen en welke wetgeving is van toepassing? De toekomst van
asbestbeheer in onze samenleving. Sinds 1 juli 2022 is sloopopvolging door een
sloopbeheerorganisatie verplicht bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning
(sloopvergunning). Wat houdt dit precies in?
Ward Raman - Tracimatdeskudige Asbestdeskundige inventarisatie - BOVA ENVIRO+

Zomercursus 2022
Locatie
Hotel Serwir: Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
18, 23, 25 en 30 augustus
Tijdstip: 9u00 tot 17u00
Onthaal: vanaf 8u30
Lunch ter plaatse is voorzien bij inschrijving
voor een volledige dag.
Tarieven
€ 200 per module (excl.lunch)
€ 1.600 voor de volledige zomercursus
(4 dagen, incl. lunch)
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Inschrijven kan per module of voor de volledige
cursus, via onze website www.bovaenviroplus.be

Bespaar tot 30% via de KMO-portefeuille.

Erkenningsnummer: DV.O109742

Contacteer ons via: opleiding@bovaenviroplus.be - T. 09 210 28 60

