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IBR  SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 

PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT  

JURYRAPPORT  
 

Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van 

de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht 

alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe 

heeft het IBR leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de 

Universiteiten van Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Deze leerstoelen 

mogen zich verheugen in grote aantallen studenten die het vak 

bouwrecht volgen, maar ook aan de andere universiteiten wordt het vak 

bouwrecht op verschillende manieren beoefend. Het IBR heeft grote 

waardering voor het onderwijs en heeft daarom twee jaarlijkse 

scriptieprijzen in het leven geroepen: Privaatrechtelijk bouwrecht en 

Publiekrechtelijk bouwrecht. 

De jury’s worden gevormd door de hoogleraren gespecialiseerd in het 

bouwrecht dan wel daaraan verwante rechtsgebieden.  

Jury IBR Scriptieprijs Privaatrecht:  

- Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis 

- Prof. mr. J.M. Hebly  

- Prof. mr. C.E.C. Jansen 

Jury IBR Scriptieprijs Publiekrecht: 

- Prof. mr. K.J. de Graaf 

- Prof. mr. N.S.J. Koeman 

- Prof. mr. J. Struiksma 

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is voorzitter van beide jury’s. 

Vanwege het geringe aantal in aanmerking komende scripties in het 

academisch jaar 2015-2016 werd er in 2016 geen scriptieprijs uitgereikt 

en zijn de betreffende scripties doorgeschoven naar de scriptieprijs van 

2017. De huidige editie van de prijzen is derhalve een tweejaarlijkse 

editie geworden: IBR Scriptieprijs 2016-2017. Deze omvat dus mede 

scripties die in het academisch jaar 2015-2016 afgerond zijn.  
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In de twee studiejaren (september 2015-augustus 2017) zijn er vier 

scripties afgerond en ingezonden voor de IBR Scriptieprijs 

Publiekrechtelijk bouwrecht en zeven voor de IBR Scriptieprijs 

Privaatrechtelijk bouwrecht.  

De prijzen worden wederom gesponsord door de kantoren Heijltjes 

Advocaten en Haans Advocaten. Namens het IBR worden deze kantoren 

daar hartelijk voor bedankt. 

BEOORDELING IBR  SCRIPTIEPRIJS PUBLIEKRECHTELIJK 

BOUWRECHT 2016-2017 
Voorwaarde voor inzending voor de IBR Scriptieprijs is dat de scriptie 

met ten minste een acht is beloond. De jury heeft besloten een eerste en 

tweede prijswinnaar aan te wijzen. Daarnaast is besloten voor beide 

prijzen een eervolle vermelding te geven.  

 
JUR YOOR DEEL  

Bij haar afwegingen is de jury uitgegaan van de volgende criteria: 

wetenschappelijke kwaliteit in het bijzonder, probleemstelling, 

methodologie, academisch gehalte, standpuntbepaling, originaliteit en 

vormgeving en leesbaarheid. 

De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag en een jaarabonnement op het 

Tijdschrift voor Bouwrecht. 
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EERSTE PRIJS  
 

Titel: “Gebruik ruimte; 
Over het herverdelen van gebruiksruimte in het omgevingsplan en de 
verbinding met het beleidsconcept ‘gebruiksruimte.” 
 
Door:   mr. R. Sillevis Smitt 

 

Afgestudeerd aan:  Universiteit Utrecht 

Scriptiebegeleider:  Prof. mr. B.J. Schueler en mr. dr. M.N. Boeve (2e 

begeleider) 

Cijfer scriptie:  9 

Deze scriptie is volgens de jury het meest vernieuwend en academisch 

van de ingezonden scripties. Op bijna elk beoordelingscriterium scoorde 

de scriptie goed tot uitstekend.  

De scribent geeft in zijn scriptie blijk van kennis en inzicht in het 

onderwerp en schroomt niet om een voor de Omgevingswet belangrijk, 

maar nog onontgonnen thema op zeer nauwgezette wijze te bestuderen. 

De multidisciplinaire aanpak zorgt voor interessante en zeer goed 

onderbouwde analyses.  

Er is sprake van een overzichtelijke probleemstelling en een goede 

analyse van het concept gebruiksruimte en de juridische relevantie 

ervan. Op dat punt is de scriptie ook vernieuwend te noemen. De 

beschouwing over de wijze waarop het begrip in de praktijk zou kunnen 

functioneren is tevens goed uitgewerkt .  
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TWEEDE PRIJS  
 

Titel: “Globale omgevingsplannen 
en planschade: een oplossing 
 zicht?” 

 
Door:   mr. W.R. Beukhof  
 

Afgestudeerd aan:  Universiteit Utrecht 

Scriptiebegeleider:  Prof. mr. B.J. Schueler en mr. dr. G.M. van den Broek 

(2e begeleider) 

Cijfer scriptie:  9 

Deze scriptie geeft een uitstekende analyse van een actueel vraagstuk, 

namelijk de vraag hoe globale ruimtelijke plannen zich verhouden tot de 

tegemoetkoming in planschade. 

De probleemstelling is goed verwoord: helder en specifiek geformuleerd. 

Dat resulteert in een haalbaar onderzoek en een systematische en 

juridisch zeer interessante bespreking. Hoewel over dit onderwerp al het 

nodige geschreven was, is dit een zeer volledige bespreking van 

wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie.  

Daarbij komt dat de auteur blijkt geeft dat hij boven de materie staat en 

in staat is om zelf oplossingen aan te dragen voor de geanalyseerde 

problemen, om deze vervolgens op heldere wijze weer te geven.  
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EERVOLLE VERMELDING  
 

Titel: “Vergelijking tussen de rol van de gemeenteraad bij het 
bestemmingsplan en het omgevingsplan.  
Handleiding voor het mengpaneel geluid en geur” 
 
Door:   mr. M. Buitenhuis 
 
 
Afgestudeerd aan:  Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Scriptiebegeleider:  Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer 
 
Cijfer scriptie:  8 
 
Een mooie en zorgvuldige analyse van een interessant onderwerp. Het 
onderzoek heeft daarnaast ook praktische relevantie voor de positie van 
de gemeenteraad in de binnengemeentelijke verhoudingen na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tevens kan de onderwerpkeuze 
origineel genoemd worden. 
 
De auteur heeft het onderzoek op gestructureerde wijze uitgevoerd en de 
conclusies uitgebreid onderbouwd.  
 

 

 

Den Haag, december 2017 

Prof. mr. dr. M.A.B Chao-Duivis (Voorzitter) 

De jury: 

Prof. mr. K.J. de Graaf 

Prof. mr. N.S.J. Koeman 

Prof. mr. J. Struiksma 

 

 

 


