Wil je het juridisch team van MOB (Mobilisation for the Environment) versterken?
De strijd tegen de biomassacentrales heeft de grootste kans van slagen als deze plaatsvindt in de rechtbank.
De rechtszaken die het Mobilisation for the Environment (MOB) heeft lopen tegen de biomassacentrales
zijn het enige echte middel dat we hebben om de centrales tegen te houden of te sluiten.
MOB strijd niet alleen tegen de schadelijke gevolgen van het verbranden van biomassa, maar ook tegen de
uitstoot van de luchtvaart, industrie en intensieve veehouderij. Daarnaast ken je hen van de overwinning
in de rechtszaak tegen het stikstofbeleid (Programma Aanpak Stikstof).
MOB heeft in de afgelopen jaren meer dan 500 rechtszaken gevoerd. Meer dan 90% van de zaken wordt
gewonnen als gevolg waarvan er tegenwoordig minder kans is om vroegtijdig te sterven aan de gevolgen
van de schadelijke uitstoot van onder meer kolencentrales en raffinaderijen. Het is dan ook van
levensbelang voor de mens, de dieren en de natuur dat MOB doorgaat met het aanspannen van zaken
tegen de overheid en vervuilende energie initiatieven.
MOB houdt zich bezig met activiteiten die onze Natuur en Gezondheid (onlosmakelijk verbonden)
beschermen en Natuur en Gezondheid een meer prominente plaats te geven in de besluitvorming. Op de
korte termijn zijn dat: halvering van stikstofemissies van alle bronnen: landbouw, verkeer waaronder ook
vliegverkeer, industrie, energie. Tevens wordt gefocust op beperking van schade als gevolg van
grootschalige houtstook.
MOB heeft procedures lopen in met name de volgende sectoren:
•
•
•

Luchtvaart (vliegvelden);
Biomassa- en kolencentrales;
Intensieve veehouderij (focus op mega- en gigastallen en grootschalige mestvergistingsinstallaties).

Wil je het juridisch team van MOB komen versterken?
Zowel afgestudeerde als nog niet afgestudeerde juristen kunnen reageren. Meewerken als stagiair(e) is ook
mogelijk. Naast een professionele opleiding in het bestuursrecht is affiniteit met milieu een
basisvoorwaarde. Het gaat hier om bestuursrecht in relatie tot Wabo, Wm en Wnb. Het kan dus gaan om:
1. Stageplek, waarbij je betaald wordt naarmate je ervaring hebt en bijdraagt in de procedures;
2. Betaald werkt op zzp-basis, zoals vier mensen/juristen dat op dit moment voor MOB doen;
3. I.v.m. coördinatie is woonachtig zijn in Gelderland een pré maar geen must.
Heb je belangstelling?, stuur dan een korte, zakelijke mail o.v.v. “Vacature MOB”
naar info@mobilisation.nl t.a.v. voorzitter Johan Vollenbroek met daarin o.a. je motivatie en werkervaring.

