Samenvatting : inventarisatie kennisorganisaties
Voor het deelproject kennisinfrastructuur is een inventarisatie gemaakt van de bestaande
kennisinfrastructuur voor het werkveld van het omgevingsrecht. Hoe wordt de kennis die uitvoerders
gebruiken bij hun werk ontwikkeld, ontsloten en geborgd. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn
vooral bedoeld als input voor het proces om te komen tot een duurzame landsdekkende
kennisinfrastructuur.

Inhoudelijke component
Er is een zeer breed palet aan organisaties en samenwerkingsverbanden die (een onderdeel van) de
kennis in het omgevingsdomein verzorgen. Het gaat om ruimt 130 organisaties en initiatieven. De
organisaties zijn grofweg in te delen in zes verschillende organisatievormen:
-

-

Kennisorganisaties met een landelijke dekking (RIVM, NIROV, Agentschap NL etc.);
Verenigingen, stichtingen of samenwerkingsverbanden die fungeren als netwerkorganisatie /
kennisplatform, (waaronder het provinciale kennisnetwerk met een groot aantal thematische
werkgroepen) (Stadswerk, PMGG, VBWT);
Thematische kennisnetwerken (Relevant, bodembreedacademie);
Digitale initiatieven (platforms, kennisbank, social media etc.);
Commerciële organisaties;
Wetenschappelijke Instituten;

De inhoudelijke kennisthema’s worden allemaal voorzien, er is eerder sprake van overlap waardoor
thema’s door meerdere partijen worden aangeboden. Dit is in ieder geval niet efficiënt maar kan ook
leiden tot verwarring bij de gebruikers. Ook bij de branche organisaties is sprake van dubbelingen en
regelmatig opnieuw het wiel uitvinden.
Veel kennisorganisaties hebben wel al samenwerking gezocht met collega kennisorganisaties en
operen zelfstandig en in een samenwerkingsverband. De organisaties en samenwerkingsverbanden
hebben ook eigen websites zodat op het web zowel de losse organisatie als het
samenwerkingsverband wordt geprofileerd en benaderbaar is voor de gebruiker.

Financiële component
Het budget dat door de rijksoverheid wordt gefinancierd voor kennis is € 10.800.000,-.
Het rijksbudget dat wordt ingezet voor ondersteuning van de decentrale overheden bij de
uitvoering van bestaand beleid bedraagt € 3.600.000,- .
Het rijksbudget dat wordt ingezet voor de implementatie van nieuw beleid bedraagt
€ 7.200.000,-.
Het budget dat door decentrale partijen en platforms in kennisontwikkeling en kennis borging
wordt gestoken bedraagt (minimaal) € 4.786.910,- Dit wordt zowel besteed aan nieuw beleid en
actuele ontwikkelingen als aan bestaand beleid. (er is van zes provincies informatie ontvangen)

Aanbevelingen
Doordring relevante actoren van het belang van kennis voor de uitvoering van de VTH taken in
het omgevingsrecht.
Organiseer een gezamenlijk proces met centrale en decentrale overheden om te komen tot een
adequate kennisinfrastructuur. Bepaal als eerste de inhoud van de gewenste infrastructuur, stel
dan vast wat dat kost (businesscase), inventariseer wat beschikbaar blijft en stel dan de
decentrale bekostigingsvraag.
Bouw in de vormgeving van de kennisinfrastructuur ook de implementatie van nieuwe
wetgeving en terugkoppeling voor de beleidsontwikkeling in.
Hanteer als basismodel voor de kennisinfrastructuur: kennis volgt taak, dat betekent:
basiskennis lokaal beschikbaar, kennis met betrekking tot basistakenpakket regionaal
beschikbaar, specialistische kennis bovenregionaal beschikbaar, en superspecialistische kennis
landelijk beschikbaar.
Bepaal per thema op welk niveau de kennis moet worden geborgd, en actueel gehouden.
Generalistische kennis die overal wordt toegepast kan wellicht efficiënter op een plek worden
bijgehouden. Regiospecifieke kennis beter regionaal.
Verdeel de bovenregionale kennis over verschillende Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en
stel deze kennis beschikbaar aan de andere RUD’s. Dit vergroot het draagvlak voor de
kennisinfrastructuur en vormt de basis voor een evenwichtige kostenverdeling.
Onderzoek de mogelijkheden voor het onderbrengen van de landelijke kennistaken in een
Shared Service Organisatie waar ook andere gezamenlijke taken in zijn ondergebracht.
Stimuleer de samenwerking van landelijke organisaties (zowel rijkspartijen als verenigingen) tot
samenwerking om overlap te beperken en middelen efficiënt in te zetten.
Betrek de kwartiermakers actief bij de vormgeving van de kennisinfrastructuur.
Ontsluit de kennis zo veel mogelijk digitaal, maar stel “per thema” moderatoren aan, om actief
kennis bij de uitvoerders weg te halen, kennis actueel te houden en nieuwe behoefte te
signaleren.
Schenk expliciet aandacht aan de kennis nodig voor de ondersteuning bij calamiteiten.
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