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KENNISPROGRAMMA
Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg
gelanceerd. In dit Kennisprogramma werken de Universiteit van Tilburg, de provincie
NoordBrabant en Pontifax de komende drie jaar nauw samen. Zij gaan samen met bestuurders
van gemeenten, waterschappen en provincie, ondernemers, ambtenaren en burgers de
besluitvorming onderzoeken in de fysieke leefomgeving.

Prof. mr. dr. Stavros Zouridis (Tilburg University) en gedeputeerde Erik van Merrienboer
(Provincie Noord-Brabant) openden de middag in de splinternieuwe LocHal door het belang, de
ambities en de te verwachten resultaten van het programma uit de spreken. Besluitvorming in de
omgevingssfeer leidt regelmatig tot conflict. Niet zelden escaleren zulke conflicten naar de
juridische arena. Het kennisprogramma richt zich op hoe en waarom conflicten in de
omgevingssfeer juridiseren.

BINDEND BESTUREN EN OMGEVINGSWET
Met de Omgevingswet in het vizier is het cruciaal dat bestuurders, ondernemers, ambtenaren en
burgers tot bindende besluiten komen over ingrepen in de fysieke leefomgeving. Hierover
bestaan hardnekkige vooroordelen en misverstanden. Een voorbeeld hiervan is het idee dat grote
projecten altijd tot juridische escalatie leiden en ‘kleine’ ingrepen in de leefomgeving niet.
Deze misverstanden en vooroordelen worden in het programma de komende jaren onderzocht.
Daarnaast gaat het programma samen met betrokkenen een aanpak ontwerpen voor de
benadering van ruimtelijke conflicten.

WAARDE VAN CONFLICT
Dr. Eva Wolf, onderzoeker binnen het kennisprogramma, schetste in haar key note de waarde
van een goed conflict. Ze spoorde de aanwezigen aan om conflicten niet uit de weg te gaan,
maar zoveel mogelijk te benutten. Een conflict prikkelt volgens haar immers tot creatievere
oplossingen. Bovendien: waar conflict is, is ook gratis burger-engagement. Meer informatie over
haar onderzoek vindt u hier.

WORKSHOPS
Deelnemers konden daarna ieder twee workshops uit het aanbod van vier kiezen, waarbij ze
kennis maakten met enkele werkwijzen van het kennisprogramma.

1. Spelen met de toekomst
Er werd door een groot aantal deelnemers ‘gespeeld’ met de toekomst door de
augmented realitytafel, ontwikkeld door de Provincie Noord-Brabant. De tafel, die eerder
werd gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week, laat de deelnemers een stad
inrichten. Deze inrichting wordt bepaald door keuzes die de deelnemers maken over
stellingen die betrekkingen hebben op het dagelijks leven. Parkeert u de auto liever voor
deur of pakt u de deelauto een paar straten verderop? Meer informatie over deze ARtafel gespreksvorm over de inrichting ruimtelijke omgeving kunt u vinden via
hpost@brabant.nl

2. Bouwen van een conflict-based aanpak
Deze workshop onder leiding van Peter Keur, van adviesbureau Morgens, bouwde voort
op de presentatie van dr. Eva Wolf. Conflict kunnen we gebruiken als kans voor groei en
creatie. In deze workshop zijn op een constructieve manier bestaande conflicten onder de
loep genomen én werd er nagedacht over reële oplossingen. Door het vaststellen van
situatie, complicatie, en de rol van beleid kwam men tot een heldere visie op het conflict.
Met deze visie stellen we vast wat er nodig is om het conflict tot een productief einde te
brengen, en welke actoren verantwoordelijk zijn voor dat resultaat.

3. De rechter ‘in the loop’
In deze workshop verkenden de deelnemers samen met enkele bestuursrechters de
mogelijkheden van probleemoplossend omgevingsrecht, bezien vanuit de bril van de
bestuursrechter. De rechters schetsten een beeld van de mogelijkheden die ze daarvoor
hebben en hoe zij deze mogelijkheden gebruiken. In plaats van op afstand het besluit te
beoordelen is in Brabant een praktijk aan het groeien dat bestuursrechters met de
procespartijen samen zoeken naar de precieze achtergrond van het geschil en naar
mogelijkheden om het geschil productief op te lossen. Ook de optie van ‘community
courts’, waarmee momenteel in Eindhoven wordt geëxperimenteerd, passeerde de revue.
4. Lerend werken
In deze workshop stond de vraag centraal: hoe leren we goed om te gaan met de
Omgevingswet? Drie invalshoeken passeerden de revue. De Provincie Noord Brabant
met een opleiding voor ambtenaren, de gemeente Uden die de samenwerking met de
burgers in de praktijk opzoekt en Pontifax, een organisatie met een brede achtergrond in
bijzondere burgerinitiatieven. Dit resulteerde in een workshop met vormende en mooie
verhalen. Er is veel interesse om te leren van elkaar. Maar er is vooral ook behoefte aan
vaardigheden en inzichten over hoe je de burgers op een goede manier betrekt bij de
vorming van omgevingsvisies enerzijds en bij de daaruit voortkomende programma’s en
projecten anderzijds.

VOUCHERS
Tijdens de afsluiting heeft Stavros Zouridis namens het programma twee “interventie-vouchers”
aangeboden. Deze vouchers bieden twee projecten waarbij sprake is van (dreigende) juridische
escalatie begeleiding cq ondersteuning om tot mogelijke oplossing of nieuwe inzichten te komen.
Graag horen wij van u wanneer u hier gebruik van wilt maken. Met carnaval worden deze eerste
vouchers verdeeld. Weet u een project of wilt u hierover meer informatie, kunt u contact opnemen
met bindendbesturen@brabant.nl.

VERVOLG
Wij houden u graag betrokken bij het programma. Verschillende mensen hebben zich tijdens de
lancering al aangemeld om op onderdelen mee te doen met het programma. Daar zijn we heel
blij mee en zullen u op korte termijn hierover berichten.
Wilt u ook betrokken en op de hoogte blijven van het programma, meedenken met de aanpak of
meer informatie over een van de onderdelen van het programma; meld u aan via deze link.

Hopelijk zien we u snel weer!
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