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Zomercursus 2020
18, 20, 25 en 27 augustus

De ideale invulling van uw 30 uur verplichte bijscholing als Milieucoördinator.



Donderdag 20 au gustus
09u00 Module 3A Energie 

Overzicht van het wetgevend kader binnen Vlaanderen, energieverbruik, steunmaatregelen: 
relevante wijzigingen t.o.v. vorig jaar & aandachtspunten voor de toekomst.
Dirk Van den Broecke - Energiedeskundige - DVdB Consulti ng

10u45 Module 3B Afvalstoff en en materialen
De regelgeving en ontwikkelingen in het afvalstoff en- en materialenbeleid in 
Europa en in de 3 gewesten van België: circulaire economie, bijproducten, 
end-of-waste, inzameling, binnenlands en grensoverschrijdend transport, 
verwerking van afvalstoff en.
Ingrid Schott e - Materiaaldeskundige - BOVA ENVIRO+

13u15 Module 4A Materiaalstromen en innovati eve ontwikkelingen
Het afvalbeheer economisch bekeken: een doorlichti ng van de verschillende 
marktspelers, fi nancieringsinstrumenten en marktdiscussies. 
Stany Vaes - Algemeen directeur - Go4Circle VZW

15u00 Module 4B Circulaire Economie
Circulaire economie en End of Waste Criteria: 
wat zijn de mogelijkheden binnen Vlaanderen?
Hugo Geerts - Zaakvoerder / Materiaaldeskundige - Evanar BV

Dinsdag 18 au gustus
09u00 Module 1A Algemene Wett elijke context

Toelichti ng bij het algemeen wett elijk kader Omgeving. Jaaroverzicht van de gewijzigde wetgeving op 
verschillende vlakken.
Isabel Dauwe - Milieu-deskundige - BOVA ENVIRO+

10u45 Module 1B Ruimtelijke planning (beleidsmati g)
Impact van de ruimtelijke ordening op de omgevingsvergunning aan de hand van cases, een focus op de impact 
van het statuut ‘bos’ en een vooruitblik op het Vlaams ruimtelijk beleid.
Robbe Debergh - Ruimtelijk Planner - BOVA ENVIRO+

13u15 Module 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Planologie gecombineerd met vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling vergunning. Er zal geschetst 
worden aan welke criteria de milieucoördinator moet denken bij veranderingen aan bestaande of nieuwe 
exploitati es op het vlak van ruimtelijke ordening en planning. Afwijkingen en zonevreemde basisrechten worden 
eveneens meegegeven in deze sessie.
Karolien Beké - Advocaat in Omgevingsrecht - LDR Advocaten
Deze sessie wordt opgenomen in het kader van UGain, UGent Academie voor Ingenieurs. www.ugain.ugent.be

Dinsdag 20 augustus

09:00 u. Module 1A Algemene Wettelijke context    
    Toelichting bij het algemeen wettelijk kader Omgeving. Jaaroverzicht van de gewijzigde wetgeving op 
    verschillende vlakken
    Isabel Dauwe - BOVA ENVIRO+

10:45 u. Module 1B Subsidies van en voor bedrijven
    Het subsidielandschap is divers en omslachtig, er wordt in deze sessie gekeken welke susbidiemogelijkheden 
    relevant zijn en kunnen gekoppeld worden aan industriële innovaties en/of BBT.
    Zoë Pauwaert - BOVA ENVIRO+

13:15 u. Module 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
    Planologie (kort overzicht) gecombineerd met vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling vergunning. 
    Er zal een schets gegevens worden aan welke criteria de milieucoördinator moet denken bij veranderingen 
    aan bestaande of nieuwe exploitaties op het vlak van ruimtelijke ordening en planning. Afwijkingen en 
    zonevreemde basisrechten worden eveneens meegegeven in deze sessie.    
    Karolien Beké - LDR Advocaten
    Deze sessie wordt op video opgenomen in het kader van de opleiding tot milieucoördinator van UGain, 
    UGent Academie voor Ingenieurs. www.ugain.ugent.be

Donderdag 22 augustus

09:00 u. Module 3A Energie
    Overzicht van het wetgevend kader binnen Vlaanderen, energieverbruik, steunmaatregelen: relevante 
    wijzigingen t.o.v. vorig jaar & aandachtspunten voor de toekomst.
    Dirk Van Den Broecke - DVdB Consulting

10:45 u. Module 3B Gevaarlijke stoffen
    Wat is de impact van de BBT inkuiping gevaarlijke stoffen op bedrijven in de praktijk?     
    An Maes - Essenscia 

    Preventie voor milieucoördinatoren        
                 Tijdens deze sessie wordt de link gelegd tussen Vlarem en preventie, welzijn, risicobeheersing en 
                    explosieveiligheid.
    Ward De Saedeleer - BOVA ENVIRO+ 

13:15 u. Module 4A Biodiversiteit, Natuurbeheersplannen en tijdelijke natuur     
    Aan welke eisen moet een aanvraag voldoen volgens de overheid (ANB), zijn er bindende voorwaarden om 
    meer biodiversiteit of natuurontwikkelingsplannen te creëren op een bedrijventerrein of na een exploitatie.
    Quirin Vyvey -  Partner BOVA ENVIRO+

15:00 u. Module 4B Verhoogde aandacht Natuurdecreet binnen Milieuzorg & Omgevingsbeleid  
    De milieucoördinator moet binnen zijn/haar rol zeker genoeg zorg besteden aan de verhoogde aandacht 
    voor het ‘natuurelement’ binnen de milieuzorg van de exploitatie.  Schets van de overlapping tussen 
    het Natuurdecreet en Omgevingsvergunningsdecreet, alsook de zorg voor Kleine 
    Landschapselementen en/of eventuele compensatiegebieden.  
    Quirin Vyvey -  Partner BOVA ENVIRO+

Dinsdag 27 augustus

09:00 u. Module 5A Lucht en geur
    Nieuwigheden t.o.v. vorig jaar en blik op de te verwachten wijzigingen in de toekomst 
    (oa. Vlarem-trein 2019, BREF Waste Incineration,...).    
    Ann Top - BOVA ENVIRO+

10:45 u. Module 5B Water
    Waterwetboek + inhoudelijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar.
    Isabel Dauwe - BOVA ENVIRO+

13:15 u. Module 6 De Milieucoördinator als droogtemanager
    9 op de 10 bedrijven heeft geen noodplan bij het Afschakelplan Water bij dreigend watertekort. 80% van 
    de bedrijven kan niet overschakelen op alternatieve waterbronnen. Een uitgelezen kans om nu te beginnen 
    plannen én coördineren. Een waterbeleidsplan is door het CIW opgesteld, hoe wordt dit nu in praktijk 
    gebracht en waar kan de milieucoördinator samen met deskundige al een eerste insteek geven ?    
    

    Toelichting Actieplan droogte Wateroverlast 2019-2021
    Kathy Haustraete - VMM

    Technische toelichting
    Marjolein Vanoppen - CAPTURE

Donderdag 29 augustus

09:00 u. Module 7A Waterbodem
    Waterbodemonderzoek wordt een aandachtspunt voor de milieucoördinator in de toekomst ! 
    Blik op de wetgeving, normenkader, hoe en waarom van staalnames.
    Steven Vandendriessche - BOVA ENVIRO+ 

10:45 u. Module 7B Bodem
   Inkanteling bodemmaterialen in het VLAREBO en nieuwigheden bodemreglementering, rol van de Gronbank 
    Tracimat – Sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken.
    Andy Heurckmans – Afdelingshoofd Exploitatie bij vzw Grondbank 
    Liesbet Van Cauwenberghe – Tracimat vzw

13:15 u. Module 8A Afvalstoffenbeleid
    Wat is nieuw in 2018 & 2019 en wat brengt de toekomst betreffende het afvalstoffen- en materialenbeleid
    beleid in België en  Europa ?  Onder meer het Vlaamse  VLAREMA7, de Brusselse Brudalex en de Europese 
    BREF Waste Treatment komen aan bod.
    Ingrid Schotte - BOVA ENVIRO+
   

15:00 u. Module 8B Afvalstoffen en hoe nieuwe afvalstromen recycleren?
    Hoe gaat OVAM om met bepaalde nieuwe afvalstromen (denk aan batterijen) en selectieve inzameling?
    Twee specialisten uit de verschillende teams (van OVAM) zullen het hebben over de uitgebreide 
    producentenverantwoordelijkheid, alsook over de selectieve inzameling en afvalvalorisatie. 
    Tool voor ‘online afvalstoffenregister’ (onder voorbehoud). 
    Roeland Bracke - OVAM (Team productketens/Beleid Producentenverantwoordelijkheid) 
    Filip Van Assche - OVAM (Team Lokaal Materialenbeheer) 

    
    
    



Donderdag 27 augustus
09u00 Module 7A Bodem

Recente ontwikkelingen in bodemwetgeving, procedures en richtlijnen aangevuld met de visie van een 
bodemdeskundige en een schade expert verzekeringen bij toepassing van de schadegevallenregeling. 
Steven Vandendriessche - Bodemsaneringsdeskundigen - BOVA ENVIRO+ 
Ans Locke - Schade expert - SAGA BVBA

10u45 Module 7B Lucht en geur
Nieuwigheden t.o.v. vorig jaar en een blik op de te verwachten wijzigingen in de  
toekomst (oa. Vlarem-trein 2019, BREF Waste Incineration,...). 
Ann Top - MER-deskundige lucht - BOVA ENVIRO+

13u15 Module 8A Klimaat en Energie
Dankzij de ondertekening van het Verdrag van Parijs is het klimaatbeleid in 
volle beweging. Hoe werkt de vrijwillige koolstofmarkt voor bedrijven?  
Hoe voert men een CO2-footprint uit en hoe nuttig is CO2-compensatie? 
Sil Lanckriet - Milieudeskundige - BOVA ENVIRO+

15u00 Module 8B Klimaat en Energie
Is zonne- of windenenergie voor bedrijven (nog) een interessante optie? 
Alex Polfliet - Zaakvoerder - Zero Emission Solutions BVBA

Dinsdag 25 augustus
09u00 Module 5A Mobiliteit 

Het effect van het aspect Mobiliteit bij vergunningsaanvragen en ruimtelijke plannen wordt nader toegelicht. 
Sander Vonck - Mobiliteitsdeskundige - Traject

10u45 Module 5B Water
Inhoudelijke wijzigingen van het waterwetboek alsook de gevolgen van het WEZER-arrest op 
vergunningsaanvragen komen aan bod. 
Isabel Dauwe - MER-deskundige water - BOVA ENVIRO+

13u15 Module 6A Biodiversiteit 
In deze module krijg je een overzicht van de recente evoluties in het natuurbeleid. We lichten het 
(geïntegreerde) Natuurdecreet toe, inclusief aanvraag tot vegetatiewijziging. Vervolgens gaan we dieper in op 
het soortgericht natuurbeleid: het Soortenbesluit en de aanpak van invasieve exoten worden besproken. 
Tamara Braeckman - MER-deskundige biodiversiteit - BOVA ENVIRO+

15u00 Module 6B Biodiversiteit 
Tijdelijke natuur en biodiversiteit op het bedrijfsterrein: een praktijkgerichte uiteenzetting van zowel de 
‘Vergunning Tijdelijke Natuur’ als de gewenste en ongewenste effecten van de natuur op en rond het bedrijf. 
Klaas Dekeyser - Deskundige biodiversiteit - BOVA ENVIRO+



Zomercursus 2020

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

Locati es
• Di 18.08 en do 20.08: Auberge du Pêcheur: 

Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem
• Di 25.08 en do 27.08: Hotel Serwir: 

Koningin Astridlaan 57, Sint-Niklaas
• Of volg de Zomercursus 2020 via live webinar.

18, 20, 25 en 27 augustus
Tijdsti p: 9:00 tot 16:30 uur.
Onthaal: vanaf 8:30 uur
Pauzes: elke dag om 10:30 en 14:45 uur.
Lunch ter plaatse is voorzien bij inschrijving voor 
een volle dag.

Tarieven
€ 200 per module (excl.lunch)
€ 1.600 voor de volledige zomercursus 
(4 volle dagen, incl. lunch)
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

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

Bespaa r to t 30% vi a de KMO-portefeui lle.

Erkenningsnummer: DV.O109742


