
 
 

De resultaten van ‘sneller en beter’ in de praktijk 

 

In 2008 heeft de commissie Elverding advies uitgebracht over de versnelling en verbetering van de 

besluitvorming over infrastructurele projecten. Dit advies is vervolgens in de wetgeving verwerkt en 

inmiddels lopen er al diverse besluitvormingstrajecten die onder deze wetgeving vallen. Essentiële 

elementen uit het advies van de commissie Elverding zijn het werken met brede participatie van 

belanghebbenden in het begin van het besluitvormingsproces en het toepassen van een 

gebiedsgerichte benadering. Het idee is dat op deze manier een voorkeursbesluit kan worden 

genomen waar breed draagvlak voor bestaat en de volgende stappen in de besluitvorming sneller en 

soepeler zullen verlopen.  

 

Inmiddels is er de nodige praktijkervaring opgedaan met deze vernieuwde werkwijze. Zo is er op dit 

moment in Zuid-Holland een besluitvormingsproces gaande met de betrekking tot de 

Blankenburgtunnel en de A13/A16 waarbij de eerste fase met brede participatie is afgerond. Voor de 

Rijnlandroute bevindt de besluitvorming zich momenteel reeds in de fase van het behandelen van 

bezwaar en beroep. Het is daarom interessant om één of meerdere van deze casussen naast het 

advies van de commissie Elverding te leggen om na te gaan in hoeverre de besluitvorming conform 

dit advies heeft plaatsgevonden en of dit ook tot de beoogde resultaten geleid heeft.  

 

Wij zijn daarom  op zoek naar een stagiair op WO niveau die hier een (afstudeer)onderzoek naar gaat 

doen. Onderzoeksvragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: 

 Op welke wijze zijn de aanbevelingen van de commissie Elverding opgenomen in de 

wettelijke kaders en richtlijnen met betrekking tot infrastructurele besluitvorming? 

 Hoe is hier invulling aangegeven in de besluitvorming tot nu toe rond één of meerdere 

infrastructurele projecten in Zuid-Holland? 

 Heeft dit tot nu toe geleid tot snellere en betere besluitvorming? 

 

Om uitvoering van deze onderzoeksstage mogelijk te maken, biedt de NMZH het volgende: 

 Stagebegeleiding (in samenwerking met de universiteit); 

 Een werkplek (incl. computer, telefoon etc.) op ons gezellige kantoor in Den Haag; 

 Flexibiliteit om het onderzoek (in overleg) naar eigen inzichten en wensen vorm te geven; 

 Een bescheiden stagevergoeding. 

 

Meer informatie over de NMZH is te vinden op www.milieufederatie.nl of neem contact  op met 

Susanne Kuijpers via 070-3040114 of s.kuijpers@milieufederatie.nl 


