
 
Permanente Commissie Denktank 
Kloppend hart van de Stichting is de Permanente Commissie Denktank (PCD). De 
ca. 30 leden hebben allen een door het NMI erkende mediationopleiding voltooid 
en enkele jaren ervaring in het werkveld van de Stichting. Zij komen 4 keer per jaar 
bijeen om door intervisie kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe inzichten op 
te doen. De PCD LinkedIn-groep vormt een tweede discussie- en 
informatieplatform. 
Nieuwe leden zijn welkom. Het lidmaatschap kost ! 75,- per kalenderjaar (excl. 
BTW). Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij het secretariaat.  
 
Raad van Aanbeveling 
De Raad van Aanbeveling bestaat uit personen vanuit organisaties en organen 
die van belang zijn voor het functioneren van de Stichting, zowel vanuit het 
bedrijfsleven als de overheid.  
 
Commissie van Beroep 
De Stichting kijkt zorgvuldig naar degenen die toegelaten worden tot het register. 
De Commissie van Beroep beoordeelt eventuele bezwaren als blijkt dat iemand 
niet voldoet aan de eisen om te worden toegelaten tot het register. Dit waarborgt 
een deskundige en onafhankelijke beoordeling van de kandidaat. Overigens: tot 
dusverre hoefde de Commissie van Beroep nog niet in actie te komen. 
 
Vragen? 
Bent u als mediator geïnteresseerd in geschillen over de leefomgeving? 
Bent u verwikkeld in een conflict op het gebied van (plannen over) milieu of 
ruimtelijke ordening? 
 
Voor meer informatie, het maken van een afspraak of voor een 
mediationaanvraag kunt u contact opnemen met het secretariaat: 
Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening 
Molenweg 1 
6953 CS Dieren 
Tel. 0313-450124 
E-mail: mediationmro@idservices.nl 

www.mediation-mro.nl 
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Conflictoplossing met mediation 
Steeds vaker blijkt mediation succesvol bij het oplossen van conflicten op het 
gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Bedrijven, burgers en overheden 
ontdekken mediation als instrument voor een effectieve oplossing van hun geschil. 
Ook als het conflict of geschil gaat over de leefomgeving.  
De inzet van mediators is vaak ook effectief bij het voorkomen van conflicten. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om een preventieve aanpak in het traject dat vooraf gaat 
aan te nemen besluiten of een te bereiken overeenstemming. 
Onze Stichting is opgericht in 1999 en stimuleert het gebruik van mediation in het 
speelveld van milieu en ruimtelijke ordening.  

 
Daarbij kan het gaan om enkelvoudige geschillen tussen twee partijen, 
bijvoorbeeld over hinder van een naburig bedrijf. Of tussen twee gemeenten waar 
een planologische discussie speelt vanwege de verwachte concurrentie op het 
gewenste voorzieningenniveau. Vaak zijn meer complexe besluitvormingstrajecten 
aan de orde, met kans op belangentegenstellingen, die snel kunnen leiden tot 
conflicten tussen meerdere partijen. Hierbij kunnen meerdere overheden 
betrokken zijn. Denk aan de ontwikkeling van een 
Vinexlocatie met behulp van een PPS (Publiek Private 
Samenwerking) of de aanleg van een pijpleiding door de 
Waddenzee. 
 
Bij toepassing van mediationvaardigheden gebruiken 
partijen hun eigen inbreng en creativiteit om een voor alle 
partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Een 
geslaagde mediation leidt ook tot draagvlak voor het realiseren van die oplossing. 
Veelal gaat het om oplossingen die in een juridische procedure niet kunnen 
worden bereikt, bijvoorbeeld omdat de procedure het bestreden besluit tot 
uitgangspunt neemt. Mediation bespaart bovendien tijd en kosten. En mediation 
voorkomt vaak dat relaties duurzaam verstoord raken.  

“Mediation is het proces waarbij een onafhankelijke en professionele derde (de mediator) 
wordt ingezet om partijen in een conflict - of in een situatie waarin een gerede kans op 
een conflict bestaat - te begeleiden bij het vinden van een oplossing voor dat conflict, of 
het voorkomen daarvan”. 





Activiteiten van de Stichting zijn onder meer: 
 onderzoek, publicaties en promotie; 
 beheren van een register van mediators op het terrein van de 

leefomgeving; 
 helpen bij het zoeken naar en vinden van mediators 

 
Onderzoek en publicaties 
De Stichting heeft de afgelopen jaren het nodige eigen onderzoek gedaan. Het 
resultaat is tot dusverre neergelegd in 4 bundels.  

 Mediation: een nieuw instrument in het speelveld van 
milieu en ruimtelijke ordening. 

 Toepassing van mediation bij conflicten in het 
leefomgevingbeleid - Praktijkverkenning. 

 Mediation bij windprojecten – Methode voor een goed 
draagvlak? 
Bovenstaande titels zijn te bestellen bij ons secretariaat 
voor ! 2,50 per stuk (excl. BTW en verzendkosten). 

 Mediation in de leefomgeving – Casebeschrijvingen en 
onderzoek naar mediation in rood-groene discussies 
(ISBN 978-90-5454-807-2, ! 25,50 bij de boekhandel) 
 

Daarnaast publiceren leden van de Permanente Commissie Denktank regelmatig 
artikelen over het onderwerp in vaktijdschriften en magazines. Ook organiseert de 
Stichting bijeenkomsten. Op het lustrumcongres van 2009 stond de toepassing van 
mediation in gebiedsgerichte processen centraal. Kijkt u hiervoor op de website. 
 
Register 
De Stichting beheert een eigen register van mediators met specifieke kennis van 
milieu en ruimtelijke ordening. Voor mediators die al bij het Nederlands Mediation 
Instituut NMI zijn geregistreerd stellen wij aanvullende eisen. Het gaat bijvoorbeeld 
om meer dan zeven jaar werkervaring in de sector milieu en ruimtelijke ordening, 
en om voldoende kennis van en vaardigheden voor mediation in milieu en 
ruimtelijke ordening. 
Bij ons geregistreerde mediators mogen achter hun aanduiding als mediator de 
afkorting (MRO) vermelden. Bij eventuele klachten maakt de Stichting gebruik van 

een klachtenregeling, die verwijst naar het reglement Stichting Tuchtspraak 
Mediators. 
Onze geregistreerde mediators vindt u op onze website. 
 
Intermediair 
De Stichting fungeert als aanspreekpunt voor overheden, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en burgers die te maken hebben met een 
(verwacht) conflict op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.  
 
De Stichting vervult een intermediaire rol bij het zoeken naar en vinden van een 
geschikte mediator. U kunt ook zelf via onze website een keuze maken uit ons 
register van mediators.  

Wie wij zijn 
De Stichting kent een Bestuur, de Permanente Commissie Denktank (PCD), een 
Raad van Aanbeveling en een Commissie van Beroep. 
 
Bestuur 
Het Bestuur van de Stichting telt vertegenwoordigers van zowel de aanbodkant 
van mediation (de mediators) als de vraagkant: vanuit overheid, bedrijfsleven en 
leefomgeving. Verder maakt de directeur van het Nederlands Mediation Instituut 
(NMI) deel uit van het bestuur. 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:   drs. Linda J. Reijerkerk, Leiden (PCD) 
Secretaris:  ing. Aart H.J. Dijkzeul, Den Haag (overheid) 
Penningmeester:  drs. Otto J. Lussenburg, Assen (PCD) 
Overige leden: mr. Marike L. Niemöller, Amersfoort (bedrijfsleven) 
 drs. Ebel Smidt, Engelen (gem. Den Bosch) (PCD) 
 Volkert A.M. Vintges, Arnhem (leefomgeving) 
Waarnemend lid: mr. Daan de Snoo, Rotterdam (NMI) 

Invulling stadsrand  
Al jaren zijn de initiatiefnemers van een stadsontwikkelingsproject, namelijk de gemeente en 
de projectontwikkelaar, in conflict met de bewoners van een wijk bij de duinen. De 
bewoners procedeerden bij de Raad van State al met succes tegen de bouwplannen bij 
hun wijk. Op verzoek van de projectontwikkelaar start uiteindelijk een mediationtraject, 
waaraan een zo breed mogelijke groep deelneemt. De afronding is een succes: aan de 
belangen van de bewoners en van de gemeente is voldaan. Uiteindelijk ligt er een 
stedenbouwkundig en landschapsinrichtingsplan dat door de meerderheid van de 
bewoners wordt geaccepteerd en zelfs als uitgesproken mooi wordt ervaren. De 
leefomgeving is er in totaliteit op vooruitgegaan. 
 

Milieuprestaties isolatiematerialen  
Een groot aantal producenten van isolatiematerialen verbeterde hun producten en wilde zich 
met 'duurzame'' producten in de markt profileren. Allengs werd de concurrentie echter harder 
en begonnen de producenten elkaar op onkiese wijze te bekritiseren op de milieuprestaties. Bij 
verdere escalatie zou de gehele branche veel schade ondervinden, doordat partijen over en 
weer claims en tegenclaims over de milieuprestaties opvoerden. Deze claims konden grote 
commerciële consequenties hebben ( marktaandeel en winstmarges). Een rechtszaak zou 
alleen verliezers opleveren. Een mediator bleek in staat het conflict te de-escaleren en de 
focus te verleggen naar de effecten van het conflict voor de branche als totaal. Partijen 
kwamen onder leiding van de mediator tot duidelijke afspraken hoe om te gaan met milieu- 
en productinformatie. Door de mediation is het conflict opgelost, zonder schade voor het 
imago van de branche en van producenten. Ook heeft de mediation nog geen fractie 
gekost van de materiële en immateriële kosten die partijen anders zouden hebben gemaakt. 
 


