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Hoe Green is de Deal nog?
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Enkele dagen na Sinterklaas en nog ruim voor Kerstmis
presenteerde de Europese Commissie op 11 december
2019 de Mededeling over de Europese Green Deal.
Zoals te verwachten waren de reacties verdeeld, ook in
ons land. De Deal was nog zeer embryonaal en zou vorm
krijgen via de talrijke acties in de bijhorende routekaart.
De Covid-19 pandemie verlamde echter tijdelijk de meeste
trajecten van de reguliere beleidsplanning. Het voorstel
van ‘Klimaatwet’ kwam nog net op tijd. Eind mei 2020
herrees de Green Deal echter als één van de pijlers van het
Europees Herstelprogramma. ‘The recovery plan turns the
immense challenge we face into an opportunity, not only by
supporting the recovery but also by investing in our future:
the European Green Deal and digitalization will boost jobs
and growth, the resilience of our societies and the health
of our environment’, aldus Commissievoorzitter Ursula von
der Leyen en ze kon op instemming rekenen van de NGOwereld. Frans Timmermans, als bevoegde Commissaris
ook zowat de Green Deal missionaris, verspreidde zijn
hoopvolle boodschappen in de pers.
Bijna dag op dag één jaar na de lancering van de Green
Deal staan we stil voor enige terug- en vooruitblikken,
vaststellingen en indrukken. Tijd voor een voorlopige fitness
check?

VVOR-Ongeregeld
In een ongedwongen sfeer laat de VVOR sprekers aan
het woord over thema’s die nog niet of ontoereikend het
voorwerp uitmaken van éénduidig omgevingsrecht en
omgevingsbeleid. De ambitie bestaat erin om over de
‘ongeregelde’ kwesties een debat te doen ontstaan.

Praktisch
Gent, 15 december 2020
Vanaf 18 uur

Locatie
Redloft
Hugo van der Goesstraat 17A
9000 Gent

Deelname
Leden VVOR: 125 euro*
Niet-leden VVOR: 175 euro*
Dit omvat de lezing en de walking dinner.
Inschrijven online op www.omgevingsrecht.be.
U ontvangt nog een bevestiging en routebeschrijving.
2 punten permanente vorming advocaten aangevraagd.

vzw VVOR
Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht
Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge
E-mail info@omgevingsrecht.be
Website www.omgevingsrecht.be

*Prijzen excl. 21% BTW en deels aanvaard voor
KMOp-subsidie. Afhandeling gebeurt door 2Mpact,
erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

