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Juridiseren of participeren? Waar kies je voor bij omgevingsbesluitvorming? Een afweging waar we het
afgelopen jaar bevlogen discussies met elkaar over hebben gevoerd. Het jaar zit er nu bijna op en we staan
graag een laatste keer stil bij het thema en de inzichten die we hierover hebben opgehaald. Daarom nodigen
we je uit voor onze laatste online Meet-up van 2020 met het volgende programma:
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Paneldiscussie: Participeren of Juridiseren?

Wat we afgelopen jaar hebben opgehaald aan collectieve kennis rond dit thema presenteren we in een
bijsluiter voor omgevingsbesluitvorming. Onder leiding van Menno van Rosmalen gaan we hierover in gesprek
met:

-

Maarten Verhoeven, Senior rechter bij de Rechtspraak
Laurens de Graaf, Burgemeester van Lopik
Ivka Orbon, Directeur Brabant Advies
Lorenzo Goudsmits, Projectleider Omgevingsvisie in Roosendaal
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Update BBB in 2020

2021

GEERT
TEISMAN

Waar zijn wij zoal mee bezig? We geven jullie graag een kleine indruk van de onderzoeken en interventies waar
we bij betrokken zijn.

Vooruitblik 2021

We introduceren het thema dat komend jaar centraal zal staan in onze activiteiten met een column van:

-

Geert Teisman, Professor Openbaar Bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde gaat hierover in gesprek met:

-

Erik Ronnes, Gedeputeerde Ruimte & Wonen bij de Provincie Noord-Brabant
Wim van de Donk, Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur Tilburg University

JURIDISEREN

De Meet-up is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar professie ervaring heeft met conflicten bij
ruimtelijke ontwikkeling. Van burger tot bestuurder.
Wil je deelnemen? Aanmelden kan via de link in begeleidende email.
Voor vragen kun je mailen met bindendbesturen@brabant.nl.
Het kennisprogramma BBB is een samenwerking tussen Tilburg University, Provincie
Noord-Brabant en Pontifax. Het programma heeft de ambitie om bij te dragen aan
bindend besturen en bindende besluitvorming, zodat ruimtelijke ontwikkeling
zorgt voor verbinding in plaats van verwijdering tussen partijen.
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