
15.20 – 15.40  Naar een Grondstoffenwet? 
De circulaire economie als één weg tot duurzaam omgaan met grondstoffen 
 
Chris Backes 
hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht 
 
De circulaire economie is één weg om bepaalde duurzame 
ontwikkelingsdoelen te bereiken. Dat vereist wel radicale veranderingen 
in productie, bouw en consumptie. Chris Backes stelt zich de vraag of die 
veranderingen met bestaande instrumenten bereikt kunnen worden of is een 
Grondstoffenwet nodig?

 
15.40 – 16.00  Energietransitie: een ‘carrot and stick approach’ 

 
Marjolein Dieperink 
advocaat bij Houthoff Advocaten, onderzoeker Vrije Universiteit 
 
Marjolein Diepperink schetst een overzicht van de verschillende 
wetgevingstrajecten ter uitvoering van het Energieakkoord uit 2013. Vragen 
die daarbij aan bod komen: Wat is beter voor de energietransitie: diverse 
sectorale wetgevingstrajecten naast elkaar of een integrale (Klimaat)wet? 
Welke rol speelt ETS daarbij? Is het realiseren van de energietransitie een 
opdracht aan de overheid of komt het vooral aan op private initiatief?

 
16.00 – 16.20  Hoe kunnen we schot in de mondiale problemen krijgen? Door ‘gewoon’ 

het recht toe te passen? 
 
Jaap Spier 
oud AG bij de Hoge Raad, buitengewoon hoogleraar UvA en Stellenbosch 
  
Het debat over nationale milieuthema’s kenmerkt zich door diepgang en 
creativiteit. Waar het gaat om de mondiale thema’s blijft het debat nog te veel 
steken in vaag- en algemeenheden. Onbegrijpelijk is dat niet; jammer is het 
wel. Wat zijn de uitdagingen? Kan het recht oplossingen bieden? Hebben we 
daarvoor nieuw recht nodig of kunnen we uit de voeten met het bestaande 
recht, zo nodig met behulp van een moedige interpretatie?  
Jaap Spier meent dat dit laatste veelal - niet steeds - het geval is. Gemakkelijk 
is het evenwel niet: het vergt moed, creativiteit en een rechter die zijn nek 
uit wil steken. Dergelijke rechters bestaan, zeker buiten Europa; dat laatste is 
belangrijker dan velen denken.

 
16.20 – 16.40 Vragen en antwoorden

16.40 – 16.45 AFSLUITING, aansluitend borrel

Transitie naar duurzaamheid – een uitdaging voor het recht
VMR JUBILEUMCONGRES  - 35 jaar

Programma 

13.00 – 13.30 Ontvangst en aanmelding
 
13.30 – 13.40  Algemene ledenvergadering 

13.30 – 14.00  “Wissels omzetten”: het vervolg  
Over milieubeleid in tijden van transitie 
 
Hans Mommaas 
Directeur Planbureau voor de Leefomgeving en parttime Hoogleraar Regional 
Sustainability Governance aan Tilburg University 
 
Na een introductie van het Planbureau voor de Leefomgeving schetst Hans 
Mommaas de transitie van het klassieke milieubeleid en de strategische 
kernopgaven die voor ons liggen

 
14.00- 14.20  Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

 
Hugo von Meijenfeldt 
Coördinator Nationale Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
 
Hugo von Meijenfeldt schetst een overzicht van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen en de juridische aspecten daarvan

 
14.20 – 14.40  Naar een klimaatbestendige stad en platteland:  

een gedeelde verantwoordelijkheid en een mix aan beleidsinstrumenten 
 
Marleen van Rijswick 
hoogleraar Europees en nationaal waterrecht, Universiteit Utrecht 
 
In de inleiding van Marleen van Rijswick komt de gedeelde 
verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen publieke en private partijen 
aan de orde bij het realiseren van maatregelen voor klimaatadaptatie. Wordt 
het aanwezige juridisch instrumentarium wel voldoende benut?

 
14.40 – 15.00 Vragen en antwoorden
 
15.00 – 15.20 PAUZE
 


