Op het menu
Omgevingsrecht en omgevingsbeleid:
milieu en ruimtelijke ordening waren nooit zo dichtbij
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele en Peter Flamey

De termen ‘omgevingsrecht’ en ‘omgevingsbeleid’
werden vorig jaar in het Vlaams Gewest realiteit.
Dat milieu en ruimtelijke ordening één worden, verdient bijval. Deze tendens geeŌ onze omgeving een
centrale plaats.
Onder de koepel ‘Onze Omgeving’ lanceerde de
Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) in
2011, samen met Uitgeverij Vanden Broele, een succesvolle basisopleiding en boekenreeks. Daarnaast
kreeg het in 2010 gestarte ‘Onze Omgeving’-ƟjdschriŌ een nieuwe naam. TOO staat voor TijdschriŌ
voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, een herbevesƟging dat de ambiƟe verder reikt dan alleen
maar ‘recht’.
Toch plaatsen we in TOO het ‘(ge)recht’ centraal.
Als aperiƟef krijgt u een cocktail van standpunten,
een verrassende mix, samengesteld door binnenen buitenlandse opiniemakers, shaken not sƟrred.
Vervolgens wordt vóór het gerecht ingegaan op
vernieuwende wetgeving, rechtspraak, rechtsleer,
interessante actualiteit en opmerkelijke evoluƟes en
transiƟes. Bij het gerecht worden belangrijke, opvallende, actuele en merkwaardige vonnissen en arresten opgediend, met een piƫg sausje van de redacƟe
en gerecht-specialisten. Na het gerecht krijgt u de
onvermijdelijke kers op de taart: een reeks variapunten, met onder meer aankondiging van nieuwe
acƟviteiten, boeken en ƟjdschriŌarƟkelen.

Na deze ‘opwarming’ is het Ɵjd voor de ronduit verfrissende rechtspraakrubriek. Van een ruim aantal
markante tot opzienbarende, actuele tot belegen
vonnissen en arresten - opgebouwd rond twaalf
thema’s verzinnebeeld in evenzoveel herkenbare
icoontjes - kan u de juridische en tegelijk journalisƟeke commentaar proeven. Een uniek smakenpalet,
het product van echt en onvervalst groepswerk van
een enthousiast redacƟeteam, dat paraat staat om
het hele jaar door baanbrekende informaƟe en duiding te bieden.
Deze onvergetelijke leesmomenten, die u niet
anders dan als ‘dagelijkse kost’ zal wensen, worden
per kwartaal voorgeschoteld. Geef lik op stuk door
via de blog te reageren. Co-creaƟe is het streefdoel.
En verder ook één moƩo: if you can’t stand the heat,
stay out of the kitchen!

Aan de vooravond van de wereldtop Rio+20 kan het
niet verwonderen dat in dit nummer uitgebreid aandacht gaat naar het klimaaƩhema. Naast de diverse
invalshoeken van Aviel Verbruggen en Chris Jacobson, wordt ook de link naar kinder(recht)en belicht
door Danielle van Kalmthout. Niemand minder dan
Eckard Rehbinder formuleert het antwoord op de
vraag of Duitsland in deze post-Fukushima-Ɵjd een
lichtend voorbeeld is op het vlak van hernieuwbare
energie.
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