Stichting Kennis
Gebiedsontwikkeling
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Ten tijde van het te perse gaan van dit jaarverslag is
het duidelijk geworden dat een deel van de kennis
bijeenkomsten in ons programma voor 2020 niet door kan
gaan. De gevolgen van de coronacrisis voor de
gebiedsontwikkelingspraktijk en ons kennisprogramma
worden intensief met het SKG-bestuur en diverse leden
besproken. Er zal krachtig worden ingespeeld op nieuwe
(kennis)behoeften die in het veld ontstaan. Daarnaast zal
onder het motto ‘never waste a good crisis’ gebruik worden
gemaakt van het momentum om enkele vernieuwingen
binnen het programma en netwerk van de leerstoel te
bewerkstelligen.
Ook zullen een aantal verbeteringen en innovaties in
de praktijk van gebiedsontwikkeling door ons worden
aangejaagd en ondersteund. Hierover doen we op gebieds
ontwikkeling.nu en het volgende jaarverslag uitgebreid
verslag.
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Voorwoord
SKG 2019-2020

In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Was 2018
het jaar van het leggen van de basis en het bouwen aan
een team. In 2019 hebben we gewerkt aan concrete
resultaten in de vorm van publicaties, onderwijs,
kennisbijeenkomsten en invloed op de (beleids)praktijk.
Daar leest u in dit jaarverslag natuurlijk meer over.
Het jaar 2019 was ook het jaar van de groeiende
urgentie over de woningbouwopgave, dat onlosmakelijk
verbonden is met de groeiende mobiliteitsvraag, de
energietransitie, klimaatadaptatie en de problematiek
rond stikstof en PFAS. Steeds indringender wordt duidelijk
dat oude sectorale oplossingen niet meer werken en
dat samenhangende gebiedsgerichte oplossingen
nodig zijn om tot uitvoering te komen. Vrij vertaald:
gebiedsontwikkeling is weer ‘hot’.

Wij zien dat weerspiegeld in het aantal verzoeken dat ons
bereikt, de belangstelling voor onze activiteiten, gestaag
stijgende bezoekersaantallen op gebiedsontwikkeling.nu
en het aantal uitnodigingen om bijdragen te leveren op
congressen, ronde tafels, et cetera. Dat is prettig en medio
2018 hadden we niet durven dromen dat we staan waar we
nu staan.

gestimuleerd en in gebiedsontwikkeling tot uitvoering
wordt gebracht. Het is ook juist deze kennis die maakt
dat we als onafhankelijke kennispartner namens alle
deelnemers de agenda voor Nederland mede mogen
beïnvloeden.
De directe zichtbaarheid in de populaire media is wellicht
minder groot dan voorheen. Maar als we afgaan op het
stijgend aantal bezoekers op gebiedsontwikkeling.nu, de
overinschrijving bij ongeveer elke activiteit en het groeiend
aantal uitnodigingen dan winnen we aan betekenis en
voorzien we voor een groeiende groep professionals in een
evidente behoefte.
In 2020 willen we ook op individueel niveau de banden met
de deelnemers weer aanhalen en alvast investeren in de
volgende periode: Nederland is immers nog niet af en we
blijven daar met u graag een rol in spelen! De missie om het
vak gebiedsontwikkeling verder te professionaliseren gaat
hand in hand met het realiseren van een nog duurzamer en
vitaler Nederland.
Co Verdaas
Tom Daamen

Alles heeft ook een keerzijde. Dat noopt tot het geven
van antwoorden op een aantal vragen met bestuur en
deelnemers in 2020. Waar geven we prioriteit aan? Hoe
groot willen we worden? Hoe houden we de deelnemers
dicht bij ons? Waar ligt onze focus?
Kortom, 2018 was het jaar van de doorstart en 2019 het jaar
van groeien en bloeien. In 2020 willen we de strategische
koers van de SKG en leerstoel nader uitzetten. Wat daarbij
leidend blijft is dat meer dan ooit behoefte is om te streven
naar integraliteit. Dat vergt kennis over de wijze waarop
de samenhang tussen investeringen in mobiliteit, wonen,
energie en klimaat(adaptatie) op systeemniveau wordt
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Rho Adviseurs en de Gemeente Roosendaal
werken samen aan de realisatie van een open
groene ruimte aan de achterzijde van het
NS-station met een open grondhouding voor
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SKG en de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling
TU Delft

1.1 Missie SKG

1.3 Speerpunten

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (kortweg:
SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private
en maatschappelijke organisaties die zich richten op
de praktijk van gebiedsontwikkeling. De partners van
de SKG doen een jaarlijkse schenking en geven samen
met de TU Delft richting en inhoud aan het kennis
programma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.
Hiermee vervult de SKG haar missie: het bevorderen van
een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelings
praktijk, gericht op een duurzame gebouwde omgeving.

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling bouwt voort op een
stevig fundament, dat sinds de start in 2005 is gelegd. In
2018 heeft het team van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
met elkaar en met het dagelijks bestuur van de SKG op
deze stevige basis richting bepaald voor haar activiteiten,
welke in 2019 en 2020 krachtig worden uitgevoerd. De
volgende speerpunten zijn daarin leidend.

1.2 Doelstellingen
De missie van de SKG valt uiteen in vijf samenhangende
doelstellingen die leidend zijn in alle activiteiten van de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling.
1. Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor de
gebiedsontwikkelingspraktijk
2. Het verbinden van voor het vak relevante partijen,
kennisdisciplines en beleidssectoren
3. Het bevorderen van (meer) kwaliteit, duurzaamheid én
voortgang in projecten
4. Het bijdragen aan voor het vak relevante opleidingen
en onderzoeksprogramma’s
5. Het stimuleren van kennisuitwisseling en dialoog tussen
wetenschap en praktijk
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Versterken van het online platform
gebiedsontwikkeling.nu
De gebiedsontwikkelingspraktijk verbreedt zich
door uitdagingen op het terrein van mobiliteit,
energie en klimaat met ruimtelijke ontwikkeling en
transformatieopgaven te combineren. Dat betekent
dat er op gebiedsontwikkeling.nu meer aandacht zal
worden besteed aan (inter)disciplinaire en verbindende
kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Er blijft
ruimte voor nieuws en voor opinie, met expliciete voorkeur
voor vernieuwende perspectieven én de gebruikelijke
(onderbouwde) kritische blik. Het platform moet een
breder en dieper bereik krijgen in de Nederlandse
beroepspraktijk. Het moet voor ieder die zich professioneel
op gebiedsontwikkeling richt—beginnend én ervaren,
operationeel én verdiepend—wat te bieden hebben. De
redactie van het platform en het team van de leerstoel zijn
in 2018 hard met dit speerpunt aan de slag gegaan. De
statistieken laten hiervan al positieve effecten zien.

Internationaliseren van het vakgebied
Er is in het verleden wel aandacht besteed aan
de vergelijking van aspecten van de Nederlandse
gebiedsontwikkelingspraktijk met die in het buitenland.
Van een structurele uitwisseling van inzichten en
casuïstiek, of een dialoog met buitenlandse experts over
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sturingsvormen en -instrumenten in gebiedsontwikkeling
is nog geen sprake. Dit vergt enerzijds meer inzicht in
de vertaalslag die nodig is om lessen van elders voor de
Nederlandse praktijk productief te maken. Anderzijds
vraagt het om verbinding met de kennisinstituten
en netwerken in het buitenland (zoals het mondiaal
opererende Urban Land Institute) die zich op een
aanverwante manier richten op (het genereren van) kennis
over gebiedsontwikkeling. Met een Engelstalige (start)
pagina is gebiedsontwikkeling.nu voor de internationale
bezoeker inmiddels toegankelijker geworden, maar dit
is slechts een begin. Er wordt gewerkt aan Engelstalige
kennisproducten waardoor het vakgebied internationaal
toegankelijk wordt gemaakt.

Profileren SKG en positioneren van de leerstoel
De eerdergenoemde verbreding van het vakgebied in de
praktijk wordt weerspiegeld door een verbreding in het
profiel van SKG-partners. In 2018 hebben verschillende
provincies zich aangesloten, is de deelneming van
Waternet AGV en Staf Deltacommissaris verlengd, en
hebben we Staatsbosbeheer in ons netwerk mogen
verwelkomen. In de loop van 2019 hebben de Provincie
Flevoland, Kadaster, Gemeente Alkmaar, Vesteda en
VanWonen ook besloten zich bij SKG te willen aansluiten
(de laatste drie vanaf 1 januari 2020). Het publiek-private
netwerk van SKG is hierdoor versterkt deels verbreed
met organisaties die in toenemende mate samenwerken
met de ‘traditionele’ gebiedsgerichte partijen. De Kring
van Adviseurs van de SKG heeft in 2019 een vergelijkbare
profielverbreding ondergaan, hoewel ook enkele leden de
kring hebben verlaten.
Het verbrede, door de praktijk gedreven publiekprivate profiel van SKG is - in combinatie met de sterke
wetenschappelijke verankering en gebiedsgerichte
oriëntatie van de leerstoel - uniek in Nederland. Zij is
hiermee complementair aan praktijknetwerken als het
Watertorenberaad, specifieker gericht op het ontwikkelen
en verspreiden van kennis over gebiedsontwikkeling, met
tastbare impact in de voor gebiedsontwikkeling relevante
beleids- en beroepspraktijk. Deze profilering, positionering
en impact van de SKG en Leerstoel Gebiedsontwikkeling
zal de komende jaren explicieter worden uitgedragen en
meetbaar worden aangetoond.

Visie aanjagen op de verstedelijkingsopgave
Het verbindende, pragmatische karakter van
gebiedsontwikkeling komt voort uit kernwaarden die
diep in de Nederlandse ruimtelijke ordeningscultuur
zijn ingebed. Tot het DNA van het vakgebied behoren
bijvoorbeeld het verenigen van commerciële en
maatschappelijke doelstellingen en het combineren van
creatief ondernemerschap met sociaal engagement.
Tot nog toe zijn deze kernwaarden grotendeels impliciet
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en onbenoemd, terwijl ze wel fundamenteel richting
en inhoud geven aan de normatieve dimensies van
het vak: hoe gebiedsontwikkeling uitgeoefend moet
worden. Het belangrijkste ijkpunt hiervoor is de kwaliteit
van de gebouwde omgeving die gebiedsontwikkeling
oplevert. De inhoud van onze kwaliteitseisen zijn tijden opgavegebonden, maar wat constant lijkt is de
kwaliteitsdrang die door vakgenoten in het proces wordt
gelegd. Deze drang heeft in de Nederlandse praktijk veel
ongerealiseerde plannen, maar ook veel goede stedelijke
gebieden gebracht.
De SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling willen op
basis van de kernwaarden van het vakgebied richting
geven aan de Nederlandse verstedelijkingsopgave. Een
groot deel van de organisaties die vorm moeten geven en
sturen in deze opgave, is immers aan de SKG verbonden.
Met de unieke combinatie van wetenschappelijke inzichten
en praktijkervaring in ons netwerk, zal de leerstoel een
platform bieden voor onafhankelijke reflectie op de inhoud
van en rolverdeling tussen partijen in het Nederlandse
verstedelijkingsproces. Doel is het aanjagen van een breed
gedragen visie die inhoudelijke keuzes combineert met
antwoorden op het ‘hoe’, zodat er gestaag kan worden
geïnvesteerd in een duurzame gebouwde omgeving.

1.4 Activiteiten
Onderzoek & Onderwijs
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling werkt (mee) aan
wetenschappelijk onderzoek en draagt bij aan
onderwijsprogramma’s binnen en buiten de faculteit
Bouwkunde van de TU Delft, waaronder de post-initiële
opleiding Master City Developer (MCD) en het programma
van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Met
publicaties en andere kennisvormen voedt de leerstoel
tevens de ontwikkeling van het vak gebiedsontwikkeling
in termen van beleid, wet- en regelgeving, instrumenten
en methoden. Ook agenderen we kwesties die voor de
doorontwikkeling van het vak en haar gemeenschap van
belang zijn. Hierbij slaan we een brug tussen praktische
ervaringen en wetenschappelijke inzichten. Er wordt
altijd gezocht naar een productieve balans tussen
theorie(vorming) en empirische bewijsvoering.

Kennisbijeenkomsten
Ieder jaar verzorgt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
in samenwerking met partners, instanties en/of andere
kennisinstellingen kennisbijeenkomsten door het hele
land, zoals expertsessies, masterclasses en dag(deel)
congressen. Deze bijeenkomsten komen primair
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voort uit het kennisprogramma van de leerstoel, dat
in samenspraak met SKG-partners en TU Delft wordt
gemaakt en vastgesteld. Daarnaast kunnen ook (extra)
bijeenkomsten worden geagendeerd die aansluiten op
een actueel maatschappelijk debat met grote relevantie
voor gebiedsontwikkeling. Van alle bijeenkomsten worden
verslagen gemaakt, waarin zowel generieke inzichten als
specifieke lessen worden vastgelegd. Kennisbijeenkomsten
kunnen onderdeel zijn van een reeks, een leergang, of een
onderzoeksproject.
Regelmatig bieden de resultaten van de bijeenkomsten
aanleiding tot nader onderzoek of nieuwe praktijk
initiatieven. Een overzicht van de bijeenkomsten van 2019
en de agenda voor 2020 vindt u in het volgende hoofdstuk
van dit jaarverslag.

Gebiedsontwikkeling.nu
Het onafhankelijke platform gebiedsontwikkeling.nu
fungeert als een open bron van kennis voor professionals,
onderzoekers en studenten die zich bezighouden met
gebiedsontwikkeling. Kennisuitwisseling en dialoog tussen
wetenschap en praktijk staat centraal op het platform,
maar ook het aanjagen van dialoog tussen publiek en
privaat en tussen de verschillende vakspecialisaties
in gebiedsontwikkeling zoals bestuurskunde,
vastgoedkunde, planologie, recht en stedenbouw. Het op
toegankelijke wijze ontsluiten van verschillende soorten
wetenschappelijke kennis leidt tot concrete handreikingen
en inzichten voor de praktijk. De praktijkvoorbeelden
en casuïstiek op het platform bieden een rijkdom aan
empirisch materiaal dat voor onderzoek en onderwijs
gebruikt kan worden.

1.5 Kennis
programma
2018 – 2021
Co Verdaas en Tom Daamen hebben in 2018 vele
gesprekken gevoerd met de leden van de Stichting
Kennis Gebiedsontwikkeling. Het Kennisprogramma
2018-2021 van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
is gebaseerd op de resultaten van deze gesprekken, van
de rondetafelbijeenkomsten (gehouden eind 2017), en van
bijeenkomsten van de deelnemersraad en het bestuur van
de stichting.
Het programma richt zich op vier urgente
maatschappelijke thema’s (rood) en de vier ‘klassieke’
speerpunten van kennis in gebiedsontwikkeling (paars).
De trits inclusief, vernieuwend en verankerd (blauw)
structureert het programma: deze kernwaarden van
gebiedsontwikkeling komen gedurende ieder kalenderjaar
evenwichtig aan bod. Met onderzoek en onderwijs,
kennisbijeenkomsten en het platform gebiedsontwikkeling.
nu zal de leerstoel aan de hand van deze thema’s
een verbindende, effectieve en toekomstgerichte
kennisbijdrage leveren aan de wetenschap en praktijk van
gebiedsontwikkeling.
De drie kernwaarden inclusief, vernieuwend en verankerd
verwijzen naar de sociale, economische en ecologische
dimensie van duurzame ontwikkeling en de tijdloze
bouwkundige principes van gebruiks-, toekomst- en

Kennisprogramma SKG 2018-2021
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Verbindend

Aspecten

Uitdagingen voor gebiedsontwikkeling
1

Wonen

Programma, gebruik, schaarste

2

Mobiliteit

Modaliteiten, (rijks)financiering, regionale planning

3

Energie

Gebruik en opwekking, infra, investeringen

4

Klimaat

Bodem, water, hitte, biodiversiteit

Effectief
Sturen in gebiedsontwikkeling
5

Proces

Leiderschap, strategie, participatie, legitimiteit

6

Waarde

Geldstromen, eigendom, MKBA

7

Ontwerp

Concepten, ontwikkeling onderzoek, verbeeldingskracht

8

Samenwerking

Contracten, financieren en investeren, governance

Toekomstgericht
Duurzame gebiedsontwikkeling
A

Inclusief

Geluk, gezondheid, betrokkenheid, vitaliteit

B

Vernieuwend

Innovatie, circulariteit, smart/data, deeleconomie

C

Verankerd erfgoed

Erfgoed, gebiedsidentiteit, historie, authenticiteit

Kernwaarden en aspecten van het kennisprogramma

belevingswaarde. Deze drie aan elkaar gerelateerde
begrippen refereren dus aan een breed gedragen norm
en streven in ons vakgebied. Zij gaan niet alleen over
het product of resultaat van gebiedsontwikkeling, maar
ook over het proces. Zo gaat het streven naar innovatie
bijvoorbeeld gepaard met de intrede van nieuwe partijen,
die nieuwe belangen, expertise, businessmodellen en
oplossingen aan tafel brengen. Hieronder zijn een groot
aantal aspecten waar de thema’s en kernwaarden van
het kennisprogramma betrekking op hebben in een tabel
samengevat.

Urgente thema’s: wonen, klimaat, energie
en mobiliteit
De woningmarkt zit vast. We weten hoe we woningen
moeten bouwen: door te verdichten, te transformeren
of door nieuwe locaties te ontwikkelen. Er zijn uiteraard
grote regionale verschillen, maar dat het realiseren
van voldoende woningen—of beter nog: het werken
aan een goed functionerende woningmarkt—een grote
maatschappelijke opgave is staat buiten kijf. Wonen raakt
het hart van gebiedsontwikkeling en staat als thema dan
ook nimmer ter discussie.
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Een groot aantal leden ziet de planvoorraad in rap tempo
opdrogen. En omdat er urgente vraagstukken bijgekomen
zijn, wordt de puzzel steeds lastiger te leggen.
Mobiliteit is een thema dat door vrijwel iedereen wordt
genoemd. Zowel de weg als de OV-infrastructuur nadert
de grenzen van zijn capaciteit. En dat terwijl er nog 1
miljoen woningen toegevoegd gaan worden. De middelen
in het infrastructuurfonds zijn tot 2030 belegd, maar
het is zeer de vraag of hierin met de inzichten van nu de
juiste projecten zitten. Of, zoals een van de leden het
verwoordde: “De komende 2 á 3 jaar kunnen we nog wel
vooruit met onze projecten, maar daarna droogt het op en
niemand weet hoe we dan verder moeten...”
De transitie naar een CO2-arme samenleving is de derde
maatschappelijke opgave die raakt aan de opdracht van
de leerstoel. Zowel het verduurzamen van de bestaande
vastgoedvoorraad als het duurzaam ontwikkelen van
nieuwbouw brengt veel vragen met zich mee: over
technische toepassingen, netwerken, financiering,
organisatie, gebruik van data en ruimtelijke inrichting.
Stel dat rioolwaterzuiveringsinstallaties goede bronnen
voor warmte zijn, zijn hier dan interessante ruimtelijke
concepten en business cases voor te ontwerpen?

9

Klimaatverandering raakt ook direct aan
gebiedsontwikkeling: hitte, droogte en wateroverlast
zijn van uitzondering verworden tot de nieuwe norm.
Daar zijn afgelopen jaar, na verschillende uitspraken
van de Raad van State, normen ten aanzien van geluid,
fijnstof, stikstofdispositie en PFAS bij gekomen. Dat
vraagt niet alleen om nieuwe en creatieve concepten
voor uitleggebieden. Binnenstedelijk is het de vraag hoe
vergroening, waterberging en nieuwe combinaties van
functies ingepast kunnen worden en wat dit betekent voor
de (on)mogelijkheden van verdichting.

Klassiekers: proces, waarde, ontwerp en
samenwerking
De opgaven mogen dan veranderen en raken aan
meerdere schaalniveaus, vier klassiekers blijven onderdeel
van het repertoire van SKG. Wat betekenen de nieuwe
opgaven voor de inrichting van het proces en publiekprivate samenwerkingsmodellen? Wat is de rol van het
ontwerp en welke financieringsvormen zijn haalbaar in het
licht van maatschappelijke kosten en baten? Dergelijke
vragen zullen de basis vormen van enkele langlopende
onderzoeks- en/of promotietrajecten.
Je zou deze vierspan ook de kernfacetten van gebieds
ontwikkeling kunnen noemen. Hier kunnen we rijkelijk
putten uit het werk dat in het verleden al door de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling is verzet, en ons (verder) laten
inspireren door inzichten uit disciplines als stadssociologie,
economie, stedenbouw, planologie en recht, geografie,
bestuurs- en organisatiewetenschappen en bedrijfskunde.
Wel vragen de inhoudelijke thema’s om het herijken
van de inzichten rondom de klassiekers. Wat zijn de
verstedelijkingsconcepten van de toekomst? Wat zijn de
financiële arrangementen rondom energie en klimaat?
Welke principes van financiering en bekostiging horen bij
de groeiende en meer diverse mobiliteitsvraag van mens
en bedrijf? Hoe groot zijn benodigde (voor)investeringen,
en wat voor publiek-private samenwerkingsvormen vergt
dit? Dit zijn vragen waar de deelnemers al volop mee
bezig zijn en waar bij uitstek een rol ligt voor de SKG en de
leerstoel: om als lerend netwerk de ervaringen te delen,
waar nodig nieuwe kennis te ontwikkelen en mogelijk ook
onderwerpen te agenderen en in debat te brengen.
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Toekomstgericht: inclusief, vernieuwend,
verankerd
Naast de vier urgente thema’s en klassiekers, hebben
deelnemers ook de behoefte om samen met de
leerstoel aan oplossingen te werken voor nieuwe en
deels ongrijpbare vraagstukken die in ieder gebied een
specifieke invulling krijgen. Zo is in veel gemeenten wel
duidelijk hoeveel woningen gebouwd moeten worden,
maar voor wie en op welke plek is vaak nog erg vloeibaar.
De circulaire- of deeleconomie moet gestimuleerd worden,
maar het is onduidelijk hoe deze vernieuwing in plannen
of kaders omgezet moeten worden. We merken onder
leden een grote behoefte aan een handelingsperspectief
dat richting, inspiratie en houvast biedt, zowel voor de
‘slechtste’ sociale wijken als voor de meest prestigieuze
ontwikkelgebieden van Nederland. We willen hierin vanuit
de Leerstoel een faciliterende en ondersteunende rol
spelen, en daarbij zoveel mogelijk met deelnemers samen
aan de slag gaan.

‘Gebiedsontwikkeling is
de kunst van het
verbinden van functies,
disciplines, partijen,
belangen en geldstromen,
met het oog op de duurzame (her)ontwikkeling
van een gebied.’

Zoals gesteld heeft de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
samen met de vakgroep Urban Development Management
aan de faculteit Bouwkunde in Delft een rijke basis gelegd
voor zowel wetenschappelijke verdieping als praktische
uitwerking. De definitie van gebiedsontwikkeling van
Friso de Zeeuw (waaraan hier nog de term duurzaam
is toegevoegd) vat deze rijke basis mooi samen. Het
kennisprogramma pakt hierop door, maar zal daarbij
nadrukkelijker aandacht besteden aan de vernieuwing die
nodig is om gebiedsontwikkeling een krachtige bijdrage te
laten leveren aan brede maatschappelijke uitdagingen.
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1.6 Output van
de Leerstoel
De SKG wil een lerend netwerk zijn. Dat betekent dat reeds
opgebouwde kennis en ervaringen gedeeld worden binnen
(en buiten) het netwerk en dat nieuwe inzichten ontwikkeld
worden. Om hier richting aan te geven, is het ook zaak stil
te staan bij de aard en diepgang van de output en hier
enige ordening in aan te brengen.

1. Gebiedsontwikkeling.nu
Het hart van onze output is gebiedsontwikkeling.nu.
Dit is het platform over het vakgebied waarbij actuele
projecten, inzichten, kennis en ervaring voor een breder
publiek gedeeld worden. Getuige het stijgende aantal
unieke bezoekers weten steeds meer professionals de
SKG-site te vinden. De site is gericht op de actualiteit en
functioneert tevens als archief en toegangsloket om bij de
achterliggende bronnen van kennis te komen.

2. Kennisbijeenkomsten
Een andere manier om inhoud en vorm te geven aan de
missie van SKG, is het organiseren van meer verdiepende
bijeenkomsten. In eerste instantie zijn deze gericht op de
eigen deelnemers en met als doel vraagstukken met elkaar
te analyseren, oplossingen aan te dragen en waar nodig
gerichte vervolgafspraken te maken. Die kunnen variëren
van het genereren van meer data en kennis tot het
agenderen van zaken die bijvoorbeeld raken aan wet- en
regelgeving.

3. Jaarcongres
Ieder jaar organiseert de leerstoel een dagcongres
voor de Nederlandse praktijkgemeenschap rond
gebiedsontwikkeling. In november 2020 zal deze
opnieuw plaatsvinden in e en nieuw format en met
veel voor- en nazorg om de kennisimpact en andere
spin-off te vergroten. Het jaarcongres zal verbindend

zijn door een mix van bezoekers en bijdragen voor en
door de (internationale) wetenschap en praktijk van
gebiedsontwikkeling. Ervaren experts, young professionals
en studenten zullen elkaar ontmoeten en uitdagen.

4.	Bijdragen aan symposia en bijeenkomsten
van derden
Bijdragen aan symposia en bijeenkomsten van derden
dienen een tweeledig doel: het delen van kennis en
ervaring met een ander/groter publiek enerzijds,
en het ophalen van inzichten en behoeften in de
vakgemeenschap anderzijds. Uiteraard is er ook een
publicitair doel: SKG presenteert zich hier als dé
kennispartner voor gebiedsontwikkeling in Nederland.
In dit kader is al een samenwerking opgezet met het
nationale Programma Stedelijke Transformaties, opgezet
door Ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend
Nederland, IPO, VNG, IVBN en getrokken door Platform31.
Daarnaast levert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling een
bijdrage aan (het ontwikkelen van) de informele netwerken
en inhoudelijke programma’s van Holland Metropole en de
NOVI-Alliantie.

5. Onderwijsproducten
De Leerstoel wordt steeds vaker benaderd voor het
geven van onderwijs, van losse colleges/masterclasses
tot het geven van een volledige (vaak in-house)
trainingsprogramma. Op dit vlak wordt primair
samenwerking gezocht met de Master City Developer
(MCD)-opleiding, welke door TU Delft samen met de
Erasmus Universiteit Rotterdam wordt georganiseerd.
Andere gremia waarmee wordt gesproken over onderwijs
zijn Spryg, Platform31 en de Amsterdam School of Real
Estate (ASRE). Hieruit blijkt dat er grote vraag is naar
wetenschappelijke duiding en strategisch inzicht in de rol
die gebiedsontwikkeling kan spelen in de Nederlandse en
internationale verstedelijkingsopgave. Over de vraag of de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling hierin een leidende rol moet
nemen door onderwijsmateriaal te ontwikkelen zal in 2020
een besluit worden genomen.

SKG Jaarcongres
7 november 2019

Foto: Roy Borghouts
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6.	Opiniërende artikelen, columns en
andere (media)uitingen
De taak van SKG is ook vraagstukken te agenderen,
urgentie te creëren en het debat te initiëren. Dat kan door
middel van opiniërende bijdragen in landelijke media of
vakbladen, of door in deze media commentaar te leveren
indien gewenst en opportuun. Hierbij geldt dat teamleden
van de leerstoel nooit namens alle SKG-deelnemers
kunnen en moeten willen spreken; zij doen dat vanuit de
onafhankelijke wetenschappelijke positie van de TU Delft.
Wel is het zaak hier gepast en gebalanceerd mee om te
gaan, en bij tijd en wijle bij de deelnemers te verifiëren hoe
men deze rol apprecieert. Dit punt houdt namelijk verband
met de SKG-speerpunten ‘positionering’ en ‘visie’ en de
kritische doch pragmatische invloed die de Leerstoel op
gebiedsontwikkeling en de bredere verstedelijkingsopgave
wil uitoefenen.

7. Vakpublicaties
De leerstoel ziet het als zijn taak om ervaringen, kennis
en verworven inzichten uit de wetenschap en praktijk
vast te leggen in praktijkgerichte publicaties, vaak in
samenspraak met SKG-deelnemers of met collega’s uit de
kenniswereld. Deze publicaties hebben de professionele
gemeenschap van gebiedsontwikkelaars in Nederland als
doelgroep. Publicaties in vakbladen zijn dus beschrijvend
en toepassingsgericht van aard, dragen bij aan de verdere
professionalisering van het vakgebied en vergroten
de positie van SKG als inhoudelijk boegbeeld van
gebiedsontwikkeling.
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8. Wetenschappelijke publicaties
Tot slot is het de ambitie van SKG om de komende
jaren krachtig bij te dragen aan het verstevigen
van de wetenschappelijke basis van het vakgebied.
Gebiedsontwikkeling staat bekend als een jonge,
verbindende discipline die zich voedt uit tal van
wetenschappelijke disciplines. Daar waar kansen worden
gezien voor wetenschappelijk output—bijvoorbeeld
door aanstelling en begeleiding van promovendi of
samenwerking met andere wetenschappers—zal dit
worden opgepakt, maar alleen als dit de primaire
missie van SKG als lerend netwerk versterkt en (op
termijn) bijdraagt aan het genereren van toepasbare
kennis en oplossingen in gebiedsontwikkeling. Zo wordt
gebiedsontwikkeling als verbindende specialisatie
tussen aanpalende disciplines op termijn volwassen en
kan het naast een praktijkgerichte ook een intellectuele
en methodologische bijdrage leveren aan de ruimtelijk
georiënteerde wetenschapsgebieden.
Per activiteit zal door het team van de leerstoel (naast
de verslagen die u van ons gewend bent) een bewuste
selectie worden gemaakt van de hiervoor opgesomde
output, aansluitend op het doel dat wij met een
inhoudelijk thema hebben—verkennend, agenderend,
of (kennis) verspreidend.
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1.7 Ledenbestand SKG
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling heeft de faculteit
Bouwkunde in Delft als thuisbasis, waar het onderdeel
is van de afdeling Management in the Built Environment
(MBE). De redactie van het online platform gebieds
ontwikkeling.nu behoort integraal tot het team de
leerstoel. Het platform is inmiddels en van de belang
rijkste bronnen van kennis voor de Nederlandse
gebiedsontwikkelingspraktijk.

Nieuwe deelnemers 2019
Flevoland is ideale proeftuin en Kadaster faciliteert
initiatiefnemers
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) groeit met
de provincie Flevoland en het Kadaster uit tot een netwerk
van 39 publieke en private deelnemers. Hoe zien deze
nieuwkomers hun rol? Flevoland is “de uitgelezen proeftuin
voor innovatieve kennisontwikkeling”, het Kadaster “vervult
een schakelrol tussen beleid en uitvoering en heeft veel
expertise over kavelruil en eigenaarschap.”

Oosterwold in Almere

Foto: Andrew Moore
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Flevoland

Hillebrand Koning
programmamanager

Hoe houdt de provincie
Flevoland zich bezig met
gebiedsontwikkeling?
“Flevoland werkt met 5 gebieds
managers aan 13 gebiedsprogram
ma’s in de provincie, zoals
Luchthaven Lelystad, Almere 2.0
en de Floriade. Met het Rijk en de
gemeente Almere heeft Flevoland
bijvoorbeeld de afspraak gemaakt
om de komende decennia 60.000
woningen aan Almere toe te voegen,
en de daarbij horende onderwijs-,
cultuur- en sportvoorzieningen te
ontwikkelen. In deze samenwerking
tussen overheden merk je een
natuurlijke rolverdeling. Almere is
zelf natuurlijk ontzettend druk met
de ontwikkeling van de stad, maar
als provincie ben je in staat om daar
net boven te hangen en de nadruk
te leggen op kennisontwikkeling
en -deling. Ook hebben we de
mogelijkheid om de schakel te zijn
naar het Europese niveau en ons
bezig te houden met subsidies voor
kennis en innovatie.”

Flevoland is de jongste
provincie van Nederland.
Welke kansen biedt dit voor
het kennisdomein gebieds
ontwikkeling?
“Elke gemeente in Nederland is
bezig met grote opgaven, zoals het
klimaatneutraal en gasloos maken
van woningen. In een stad als Almere
zien we mogelijkheden om boven het
maaiveld uit te steken. Ze is opgezet

als meerkernige stad in de filosofie
van Ebenezer Howards tuinstad.
Omdat er zoveel ruimte is en omdat
ze nog zo snel groeit, heeft Almere
de kans om koploper in Nederland
te zijn voor innovaties in energie,
gezondheid en stadslandbouw.
Zo doen we bijvoorbeeld een
verkenning naar de mogelijkheden
van ultradiepe geothermie voor
stadverwarming.”

‘In het meerkernige
Almere kunnen we
met innovaties boven
het maaiveld
uitsteken’

Welk project moet
gebiedsontwikkelend
Nederland in de gaten houden?
“Oosterwold in Almere is een gebied
van 4300 hectare waar 15.000
woningen worden gerealiseerd. Het
bijzondere is dat de overheid bewust
niets doet en de initiatiefnemers
alles zelf organiseren: het bouwen
van de woningen en het verzorgen
van gas, water en licht. Dat dit op
zo’n grote schaal gebeurt, maakt
Oosterwold koploper in organische
gebiedsontwikkeling in Nederland en
zelfs Europa.”

“Daarnaast zijn we als provincie
koploper in windenergie en onder
zoeken we of we via accu’s energie
kunnen opslaan en gebruiken
voor de stad. In Flevoland is nog
veel ruimte voor experimenten.
Als provincie proberen we goed
contact te onderhouden met de
academische wereld en kennis
nstellingen om kennisinnovatie
te realiseren. Je kunt Flevoland
daarom zien als proeftuin voor
gebiedsontwikkeling in Nederland.”

SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
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Kadaster

Meri Loeffen

districtmanager Ruimte en Advies

Welke rol speelt het Kadaster
bij gebiedsontwikkelingen?
“Het Kadaster vervult een schakelrol
tussen beleid en uitvoering
en neemt een onafhankelijke
positie in. We zetten onze data
en instrumenten voor grond,
eigendom en ruilen in voor de
gebiedsprocessen in landelijk en
stedelijk gebied. Daarmee faciliteren
we initiatiefnemers en monitoren
we voor de beleidsverantwoording.
Waar het in het verleden vooral
ging om het ondersteunen van de
wettelijke ruilverkavelingstrajecten,
gaat het voor de Omgevingswet
meer en meer over het faciliteren
van de initiatiefnemers.”

‘Elke ruimtelijke
vraag gaat gepaard
met een herschikking
van grond en
eigendom’

Wat is een voorbeeld van een
gebiedsontwikkeling waarbij
het Kadaster actief is?
“In Zeijen, Drenthe, nam een
collectief van boeren het initiatief
voor een gebiedsontwikkeling. Het

begon met planmatige kavelruil met
twee doelstellingen: de verbetering
van de landbouwstructuur en de
realisatie van Natuur Netwerk
Nederland. De doelstellingen zijn
uitgebreid naar het realiseren van
duurzame energie, CO2-reductie
en verbeteren van biodiversiteit.
Wij helpen de initiatiefnemers met
de afstandsverkorting voor de
landbouw, dus het verminderen
van vervoersbewegingen van
en naar het land. Dat doen
we door de verbetering van
de verkeersveiligheid en de
CO2-reductie in beeld te brengen.
We benutten onze kennis om met
eigenaren en belanghebbenden
een passende puzzel in het
gebied te maken, waarmee deze
doelstellingen gerealiseerd worden.
Beleid en belangen worden op die
manier met elkaar verbonden.”

met grond, eigenaren, instrumenten
en iemand die het proces begeleidt.”
“Een verandering van de laatste
jaren is het verdwijnen van de
ruimtelijke uitvoeringsdienst van
het Rijk. Hoewel het Kadaster in
zijn onafhankelijke positie een
stukje van dat gat kan opvullen, zie
ik het versterken van de schakel
tussen Rijk, regio en samenleving
als grootste uitdaging om de
omvangrijke opgaven aan te
pakken. Hoe kunnen initiatieven
samengebracht en gefaciliteerd
worden? En wie pakt de regie? Voor
het actief verder helpen van beleid
naar uitvoering is alle kracht van
betrokken partijen nodig. Dat vraagt
om meer regie vanuit het Rijk.”

Wat is de grootste opgave voor
gebiedsontwikkeling?
“In de grote opgaven zoals
klimaatadaptatie en de
energietransitie zie ik, puur vanuit
het proces bekeken, parallellen
met het verleden. In Nederland
heeft iedere vierkante meter een
functie en een eigenaar. Dus als
er een ruimtelijke vraag is, vraagt
dat om herschikking hiervan. Of
het nu om de voedselproductie
in de naoorlogse tijd gaat, om
de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur of om de aanleg van
nieuwe natuurnetwerken eind jaren
‘90: er blijft altijd een proces nodig
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Kring van Adviseurs verwelkomt
vier nieuwe leden

Aiesso Boelman

Frits Dinkla & Rob Schram

Het afgelopen jaar breidde de Kring van
Adviseurs zich uit met Fakton, Over Morgen,
Rho adviseurs en PT Finance. Hoe willen zij
bijdragen aan het kennisnetwerk van de
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling?
En wat zien zij als de meest urgente
vraagstukken in gebiedsontwikkeling?

In gebiedsontwikkelingen
ligt de verlammende
werking van integraliteit
door de stapeling van
ambities op de loer,
terwijl we juist met slagkracht stappen moeten
zetten.

Marloes van Kleef & Ruben Visser

Bart Verschut

SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

Cartesiusdriehoek, Utrecht, de eerste
Urban Blue Zone: In opdracht van NS
begeleidt Fakton de verkoop in dialoog
aan het winnend consortium van
Ballast Nedam en MRP.
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Als organisatie heeft u
dagelijks met de praktijk van
gebiedsontwikkeling te maken.
Aan welke kennis is het meest
dringend behoefte?
Aiesso Boelman (Fakton):
“Gebiedsontwikkeling vraagt om
een integrale strategie en dus
ook om experts die verder kijken
dan alleen hun eigen expertise.
Bovendien kan gebiedsontwikkeling
alleen succesvol zijn als partijen
samenwerken. Tenslotte vraagt
gebiedsontwikkeling om het goed
organiseren van investeringskracht.
Er is veel kapitaal beschikbaar, maar
de vraag is hoe we dat kapitaal
optimaal inzetten voor de veelzijdige
opgave.”
Frits Dinkla & Rob Schram
(Rho adviseurs):
“De ruimteclaims in Nederland
worden complexer. Er is daarom
behoefte aan vernieuwende
concepten, bijvoorbeeld voor de
menging van wonen en werken,
parkeren en financiering, en het
toepassen van flexibele normen,
zoals met de Omgevingswet mogelijk
wordt. Dat leidt tot vragen: hoe kun
je voldoende waarborgen voor een
goede fysieke leefomgeving bieden?
Hoe zorg je voor draagvlak, zowel
maatschappelijk als bestuurlijk?
En wat betekent dit voor de
financiële haalbaarheid en juridische
borging? Er is dringend behoefte
aan de integratie van deze kennis en
het vertalen naar uitvoerbaarheid.”
Marloes van Kleef & Ruben Visser
(Over Morgen):
“In gebiedsontwikkelingen ligt
de verlammende werking van
integraliteit door de stapeling van
ambities op de loer, terwijl we juist
met slagkracht stappen moeten
zetten. Om goede afwegingen te
maken en oplossingen te creëren
is expertise nodig voor duurzame
energie, mobiliteit, circulariteit,
biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Dit vraagt een strakke proces

aanpak op duurzaamheids
concepten. Hierin moeten we
onszelf als vakgenoten ook blijven
ontwikkelen.”
Bart Verschut (PT Finance):
“Meer kennisontwikkeling is zeker
gewenst voor verduurzaming,
circulariteit, mobiliteit, energie
transitie- en voorziening en de
bekostiging daarvan. Maar om met
elkaar verder te komen, moeten
we nieuwe verbindingen maken en
nieuwe initiatieven oppakken. Stap
voor stap moeten we met elkaar
dit veranderproces door. En dat is
uiteindelijk een kwestie van doen,
waarbij financiële sturing altijd een
belangrijke randvoorwaarde blijft.”

Welke unieke expertise kunt
u inbrengen?
Marloes van Kleef & Ruben Visser:
“Bij Over Morgen, een adviesbureau
voor een duurzame leefomgeving,
werken we aan toekomstbestendige
gebieden: van binnenstedelijke
transformatie tot het ontwikkelen
van duurzame woonwijken. De
gebiedsvernieuwingen van Over
Morgen komen altijd duurzaam en
in co-creatie tot stand. We brengen
kennis in om tot een duurzaam
heidsconcept voor gebiedsontwikke
lingen te komen. Ook benutten
wij data in de planvorming. Door
informatie te combineren, te
analyseren en te visualiseren, krijgen
de samenwerkende partijen meer
inzicht.”
Aiesso Boelman: “Fakton is een
platform van ondernemingen, waar
leren en ondernemen centraal
staat. We bestaan uit Consultancy,
Capital, Valuation, Executives en
Development, en hebben Energy in
oprichting. Daarnaast participeren
wij in start-ups voor data en
softwaretoepassingen. Vanuit
onze ondernemingen hebben wij
een brede expertise in de keten
van gebiedsontwikkeling. Onze
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unieke expertise zit in het financieel
structureren van cruciale onderdelen
van gebiedsontwikkeling, zoals
vastgoed, energie en mobiliteit.
Wij zetten deze expertise in om
duurzame samenwerking te smeden
tussen private en publieke partijen,
en kijken daarbij verder dan onze
eigen expertise alleen.”
Bart Verschut: “Wij hebben ons
als PT aan SKG verbonden om het
bestuur te ondersteunen bij de
financiële bedrijfsvoering van de
stichting. Daar ligt ook de connectie
met de kennis die wij inbrengen. Wij
zijn al ruim twintig jaar bij gebieds
ontwikkelingsprojecten betrokken
vanuit een operationele rol in de
financiële bedrijfsvoering. Wij
brengen uitgebreide praktijkkennis
in op het snijvlak van financieeljuridisch-fiscaal.”
Frits Dinkla & Rob Schram:
“Rho adviseurs voor leefruimte is
het grootste integraal werkende
stedenbouwkundige adviesbureau
van Nederland. We hebben alle
specialismen in huis om te adviseren
over gebiedsontwikkelingen en de
hiervoor benodigde ontwerpen
en onderbouwingen te maken.
Onder het motto ‘Ruimte, Regie en
Resultaat’ werken wij al vele jaren
mee aan uitvoerbare plannen. Wij
hebben inhoudelijk kennis van het
planologisch instrumentarium en
de bijbehorende wetgeving. Onze
unieke expertise is de samenhang
tussen de specialismen en thema’s,
het maken van integrale afwegingen
en de optimale inzet van het
instrumentarium.”
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Project Enka in Ede

Bron: AM
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Overzicht 2019 en
vooruitblik 2020

2

Overzicht 2019 en
vooruitblik 2020

2.1 Kennis
bijeenkomsten

Agenda 2019

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde in
2019 zeven kennisbijeenkomsten. Twee daarvan waren
masterclasses die onderdeel zijn van een leergang,
welke zich in 2019 richtte op ‘stedelijke verdichting’.
De leergang werd in samenwerking met de Center for
Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam
georganiseerd; een samenwerking die wordt
ondersteund door de stichting Leergang Intensief
en Meervoudig ruimtegebruik (sLIM). Naast de sLIM
leergang was de agenda in 2019 bijzonder goed gevuld
(zie lijst). Twee bijzondere evenementen sprongen eruit:
de intreerede van Co Verdaas (op 3 juli) en het SKG
Jaarcongres Gebiedsontwikkeling (op 7 november).
Beide hadden een integraal karakter en vestigden
de aandacht op de maatschappelijke opgaven die in
gebiedsontwikkeling samenkomen.

•

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

•
•

•
•
•
•
•

16 januari | sLIM debatavond ‘Rethinking Urban
Growth’, Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
13 februari | sLIM Masterclass Bereikbare verdichting,
Stadskantoor, Delft
6 maart | Kennisbijeenkomst ‘Energie in
gebiedsontwikkeling’, The Student Hotel, Den Haag
24 mei | Expertsessie ‘Ontwerpend onderzoek en
gebiedsontwikkeling’, Faculteit Bouwkunde, Delft
4 juni | Rondetafelgesprek ‘Data in gebieds
ontwikkeling’, Provada, RAI Amsterdam
3 juli | Oratie ‘Gebiedsontwikkeling: de paradox van het
paradijs’ door Co Verdaas, Aula TU Delft, Delft
25 september | sLIM Masterclass ‘Inclusieve
verdichting’, Energiehuis, Dordrecht
7 november | SKG Jaarcongres 2019 ‘Meer waarde
door samenwerking’, COMM Museum, Den Haag
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Intreerede Co Verdaas
‘Gebiedsontwikkeling: de Paradox
van het Paradijs’ – 3 juli 2019
Locatie: Aula TU Delft, Delft
Woensdag 3 juli aanvaardde Co Verdaas zijn benoeming
als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft met
de oratie “Gebiedsontwikkeling: de paradox van het
paradijs”. Hij pleit hierin onder meer voor een radicaal
andere agenda voor gebiedsontwikkelaars, omdat
het paradijs dat we van Nederland gemaakt hebben
onderhoud vergt. Dat onderhoud vraagt om andere
perspectieven en Co pleit ervoor om daar samen werk
van te maken. Met een gedeelde empirische basis, een
verhaal dat klopt, nieuwe allianties en het bundelen van
het publieke en private investeringen.
“Met ruim 17 miljoen Nederlanders leven we op 42.508
vierkante kilometer. Een kwart van dat gebied ligt onder
het gemiddelde zeeniveau, een derde van ons land is
kwetsbaar voor overstromingen. Toch zijn we gezond,
hoogopgeleid en gelukkig. Getto’s en banlieues waar
niemand durft te komen zijn er in Nederland niet.

Onze infrastructuur en openbare ruimte behoren tot de
beste van de wereld. Ik durf daarom te zeggen dat we in
een planologisch paradijs wonen én dat we ons paradijs
zelf gemaakt hebben. Dat paradijs is echter nimmer
af en zeker geen statisch gegeven. Integendeel, het
aardse paradijs vereist dat we voortdurend handelen.
Steeds dienen zich nieuwe opgaven aan. We hebben
meer en andere woningen nodig, het klimaat verandert,
we willen onze economie verduurzamen, we worden
steeds mobieler en de biodiversiteit staat onder zware
druk. Om ons paradijs te behouden, zullen we het dus
moeten onderhouden. Wat daarbij helpt, is een radicale
agenda. Het huidige beleid gaat te veel uit van meer
van hetzelfde. Maar wat gebeurt er als we uitgaan van
een zeespiegelstijging van 2 meter en de overstap op
volledig autonome, CO2-neutrale auto’s? Dan maken
we ook radicaal andere keuzes. Momenteel laten we die
gedachten nog niet (voldoende) toe, want dat vinden we
eng. Maar het onderhoud aan het paradijs vraagt om
andere perspectieven. Laten we daarom werk maken van
een gedeelde empirische basis, een verhaal dat klopt,
nieuwe allianties en het bundelen van het publieke en
private investeringen. Zo houden we een paradijs in stand
waar we nog een tijd willen en kunnen verblijven.”

Foto: Marc Blommaert
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SKG Jaarcongres 2019
‘Meer waarde door samenwerking’
De Nederlandse woonopgave kan niet los worden gezien
van die van mobiliteit, klimaat en energie. Er moet
zowel op regionale schaal als in gebieden worden
samengewerkt.
Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal
Omgevingswet en Wonen, legde op het jaarcongres uit
welke rol van de rijksoverheid in het aanpakken van de
woonopgave wil spelen.
Voormalig burgemeester Jens Kramer Mikkelsen
vertelde over The Copenhagen Model en hoogleraar
Co Verdaas verkende met E+ directeur Albert de
Koning van Essent de kansen en bedreigingen van de
energietransitie.
Het middagprogramma van het jaarcongres bestond uit
10 parallelsessies. Experts uit wetenschap en praktijk
spraken onder andere over een breder welvaartsbegrip,
de GIZ, toekomstscenario’s, de PAS en nog veel meer.

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

Parallelsessies Jaarcongres 2019
1. Waarde van GO: hoe gebiedsontwikkeling voor welzijn,
welvaart en leefkwaliteit zorgt
2. Toekomst van GO: scenario’s voor strategische keuzes
in gebiedsontwikkeling
3. Plekken in GO: placemaking en publiek-privaat
gebiedsbeheer
4. PAS en GO: ontwerpen, afwegen en keuzes maken in
het stikstofdossier
5. Internationale GO: hoe mobiliteit en gebieds
ontwikkeling elkaar versterken [ENG]
6. Ontwerpen aan GO: oplossingen vinden voor woonwerkgebieden
7. NOVI en GO: samen werken aan een regionale
investeringsagenda
8. GIZ en GO: experimenteren met de gebieds
investeringszone
9. Energie in GO: RES en het proces naar aardgasloze
wijken
10. Data in GO: meer inzicht in gebieden door data en
digitalisering
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Foto’s: Roy Borghouts
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Winnaar SKG Award 2019
Tijdens het SKG Jaarcongres is de SKG Award voor
duurzame gebiedsontwikkeling uitgereikt. Een deskundige
jury heeft, onder voorzitterschap van Co Verdaas, heeft
drie prestaties genomineerd. De award kan namelijk naar
een persoon, bijzondere samenwerking, project of initiatief
van meerdere personen en partijen zijn dat gericht is op
duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzaam wil zeggen dat
de prestatie naast gebruiks- en belevingswaarde ook
toekomstwaarde heeft: de prestatie geeft invulling aan/
antwoord op veranderende behoeften van mens en
maatschappij. Op die manier kan de prestatie ook op de
lange termijn (dus meer dan één generatie) aan die
behoeften blijven voorzien of daarop inspelen.
Duurzaam Goeree in Goeree-Overflakkee is de
winnaar van de eerste SKG Award 2019 voor duurzame
gebiedsontwikkeling. Tijdens de voorselectie heeft de
vijfkoppige jury uit de 13 inzendingen drie projecten
genomineerd. Naast Duurzaam Goeree in GoereeOverflakkee waren dat Circulair Cityplot Buiksloterham in
Amsterdam en Hart van Zuid in Rotterdam. Voor alle drie
inzendingen genomineerden geldt dat betrokkenen zich
richten op een groot gebied en een breed perspectief
op duurzaamheid. Ook zijn onderdelen van de plannen
reeds gerealiseerd, wat een belangrijk criterium was in de
beoordeling. De shortlist is basis geweest voor de tweede
ronde van beoordelen, waarbij de jury 30 punten heeft
verdeeld over de drie genomineerden. Duurzaam Goeree

kwam als winnaar uit de bus met 12 punten, op de voet
gevolgd door Buiksloterham met 11 punten. Hart van Zuid
werd derde met 7 punten. .

De nominatie voor de
SKG Award kan een
persoon, bijzondere
samenwerking, project
of initiatief van meerdere personen en
partijen zijn.

Duurzaam Goeree heeft de award gewonnen vanwege
de grote schaal van het project – het gaat hier om de
ontwikkeling van 500 hectare aan de noordrand van
Goeree-Overflakkee als een land-waterovergang met
ruimte voor natuur, recreatie, energieneutraal wonen,
landbouw en het opwekken van windenergie. Een nieuw
natuurgebied, de Zuiderdiepgorzen, is inmiddels
gerealiseerd.
De provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten, het
Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Kadaster
en betrokken agrariërs werken in dit project samen,
bijvoorbeeld door het grondgebruik en eigendom anders
in te richten. Het project draagt ook bij aan de forse
klimaatopgave. Een windfonds regelt dat gedurende
twintig jaar jaarlijks een deel van de opbrengsten uit wind
beschikbaar komt voor versterking van economie en
leefbaarheid op het eiland. Dit project gaat verder dan de
traditionele gebiedsontwikkeling, waarbij de focus vaak
ligt op nieuwbouw.
Duurzaam Goeree onderscheidt zich volgens juryvoorzitter
Co Verdaas met haar “groene en brede” benadering
en spreekt van een “heldere uitslag”. Carolien KranseBogaard, planeconoom van de gemeente GoereeOverflakkee, nam de SKG Award in ontvangst en
complimenteerde de partners in deze gebiedsontwikkeling.
Vooral de medewerking van de boeren vindt ze bijzonder.
“Van onderop zijn we met hen tot goede afspraken
gekomen, bijvoorbeeld dat wandelaars over hun grond
mogen lopen. Alle partijen hebben begrip voor elkaar
getoond en rekening gehouden met elkaars belangen.”

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
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Foto’s: Sander van Wettum
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SKG Award Publieksprijs
Onderdeel van de SKG Award is de publieksprijs. Iedereen
kon op gebiedsontwikkeling.nu op de ingediende projecten
stemmen en daarmee laten weten welk project het
favoriete project de publieksprijs en de eer moet winnen.
Met 27,1 procent van de 2862 uitgebrachte stemmen gaat
de SKG Award Publieksprijs naar het project Westrik in
Prinsenbeek, Breda. Daarmee laat het concurrenten als
Modular Office Renovation en Stationsgebied DriebergenZeist achter zich. Lees hier meer over Project Westrik.

Voor de publieksprijs hebben
2.862 mensen een stem
uitgebracht.

Foto’s: Roy Borghouts
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sLIM Debatavond
‘Rethinking urban growth’ – 16 januari 2019

sLIM Masterclass
‘Bereikbare verdichting’ – 28 februari 2019

Locatie

Hoe combineer je verstedelijking met mobiliteit? Wat
zijn de barrières? En wie moet wat doen? Die vragen
stonden centraal tijdens de sLIM Masterclass ‘Bereikbare
verdichting’ van Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU
Delft.

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Sprekers
•
•
•
•
•
•
•

Peter Pelzer – Universiteit Utrecht
Carolien Schippers – Gemeente Amsterdam
Paul Chatterton – Universiteit Leeds
Jeroen Zuidgeest – New Realities
Hans van Rossem – Realconomy
António Ferreira – Universiteit Porto
Hans Hugo Smit - BPD

Bij toenemende stedelijke groei kunnen kwalitatieve
waarden zoals duurzaamheid en geluk in het gedrang
komen. Daarom is een herbezinning nodig op stedelijke
waarden. Tijdens deze debatavond gingen verschillende
wetenschappers en praktijkexperts met elkaar in gesprek.
De debatavond ‘Rethinking urban growth’ werd medegeorganiseerd door de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU
Delft en was de onderdeel van de sLIM leergang 2019.

Locatie
Stadskantoor van de gemeente Delft

Key-note sprekers
Plenair:
•
•
•
•

Break-Out sessies:
1
2
3

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

Martina Huijsmans wethouder Ruimtelijke Ordening en
mobiliteit in Delft
Sanne Broeksma gebiedsmanager stationsgebied Delft
Zuid
Marcel Hertogh hoogleraar Infrastructure Design and
Management TU Delft
Daan Klaase manager Planontwikkeling NS Stations

Diederik Basta (Gemeente Amsterdam) en Maaike
Perenboom (Synchroon)
Vita Bolsius (Heijmans) en Adriaan Nuijten (Gemeente
Den Haag)
Bert Pol (Tabula Rasa) en Astrid Homan (Bereikbaar
Haaglanden)
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Kennisbijeenkomst
‘Energie in gebiedsontwikkeling’ –
6 maart 2019

Locatie

Het aanleggen van een aardgasvrije wijk is geen
kunst. Grootste probleem is de energietransitie in
bestaande wijken en woningen. Technisch, maar vooral
ook financieel: hoe maak je de overgang van fossiele
naar duurzame energie betaalbaar voor iedereen?
Zo’n vijftig deelnemers aan de SKG-kennisbijeenkomst over
‘Energie in gebiedsontwikkeling’ deelden hun inzichten en
oplossingen.

•

‘Door een afwachtende houding
aan te nemen, laten gebiedsontwikkelaars andere kansen liggen.’

Student Hotel in Den Haag

Key-note sprekers

•
•

Frans Schilder, senior onderzoeker bij het Planbureau
voor de Leefomgeving
Groningse gedeputeerde Nienke Homan
Jan Jaap Blüm, directeur van BAM Energy Systems

Parallelsessies
1. Betaalbare energieoplossingen in gebieden Sessiecmet Wouter van den Wildenberg (Fakton) en
Pallas Agterberg (Alliander)
2. Slim en snel aardgasvrij - Sessie met Paola Huijding en
Maarten Hoorn (Platform31) en Ramona van Marwijk
(Kadaster)
3. Kansen door analyse van energiedata - Sessie met
Joris Berkhout (Quintel)
4. Warmtevisie Nijmegen en business case ESCo
Hengstdal - Sessie met Aart Cooiman (Rabobank) en
Ron de Graaf (Over Morgen))

Bron: BAM
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Rondetafelgesprek
‘Data en Gebiedsontwikkeling’ op Provada
– 4 juni 2019

Expertsessie
‘Ontwerpend Onderzoek’ – 24 mei 2019

Wat is de potentie van data voor gebiedsontwikkeling? In
hoeverre wordt die belofte al ingelost? En hoe versnellen
we dat proces? Dat zijn de centrale vragen tijdens het
rondetafelgesprek. Volgens Marloes van Kleef (Over
Morgen) geven data een integraal en objectief beeld,
zodat je sneller aan de slag kunt. “Bij gebiedsontwikkeling
komen veel ambities kijken. Vaak zijn die tegenstrijdig.
Je kunt dan verzanden in heel lange discussies. Maar
met data kun je die ambities visualiseren, zodat duidelijk
wordt wat elke keuze betekent. Natuurlijk heb je dan nog
de politieke discussie nodig, maar je kunt aan het begin
veel onduidelijkheden objectiveren en op basis daarvan
stappen zetten.” Judith van Rijswick (Brink) herkent dit
beeld. “Gebruik data voor meer inzicht, en maak zo
betere beslissingen.” De toepassing hiervan zit nog in de
beginfase, maar steeds meer gemeenten komen naar haar
toe.

Bij complexe gebiedsopgaven is het vinden van een
‘doorwaadbare plaats’ cruciaal. De eminente stedenbouw
kundige Riek Bakker vroeg zich daarom tijdens de kennis
bijeenkomst ‘Ontwerpend onderzoek voor gebieds
ontwikkeling’ hardop af: waarom zou je ontwerpend
onderzoek hier in hemelsnaam níet voor inzetten?
Tom Daamen en Hedwig van der Linden vertellen dat zij
verschillende manieren zien waarop ontwerpkunde wordt
gebruikt in de gebiedsontwikkelingspraktijk. Ontwerpend
onderzoek is daarbij een specifieke toepassing van
ontwerpende competenties, gericht op het genereren van
kennis (onderzoek) door het testen van allerlei voorstelbare
ruimtelijke inventies (ontwerpen). Daamen en Van der
Linden concluderen dat ontwerpend onderzoek voor
gebiedsontwikkeling een strategisch instrument kan zijn
om complexe projecten te helpen vertalen naar een
collectief gedragen ontwikkelvisie en (uiteindelijk) naar
realiseerbare plannen.

Locatie

Locatie

Vastgoedbeurs Provada in Amsterdam

Berlage zaal TU Delft, Bouwkunde, Delft

Sprekers

Key-note sprekers

•
•
•
•
•

•
•

Inge Janse – TU Delft
Marloes van Kleef (Over Morgen)
Judith van Rijswick (Brink)
Joost van der Werf (Brink)
Eric Frijters (FABRICations)

Hedwig van der Linden (TU Delft)
Erik Pasveer (Gemeente Den Haag)

Sprekers paneldiscussie 1
•
•
•
•

Riek Bakker
Erik Pasveer, gemeente Den Haag
Merel Putman, Blauwhoed
Peter Pelzer, Universiteit Utrecht

Sprekers paneldiscussie 2
•
•
•
•
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Yvonne van der Laan, Ministerie BZK
Patrick van der Klooster, BPD
Edward van Dongen, ERA Contour
Marina Bos-de Vos, TU Delft
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sLIM Masterclass
‘Inclusieve Verdichting’ – 25 september

Locatie

Het thema leeft, getuige de hoge opkomst in het
Energiehuis in Dordrecht (die weken tevoren al uitverkocht
was) en de geanimeerde discussies. Want van en voor wie
is de stad eigenlijk?

Key-note sprekers

“We staan voor belangrijke
fysieke opgaven, maar uiteindelijk gaat het om de mensen”,
zegt gespreksleider en hoogleraar
Co Verdaas aan het begin van de
sLIM Masterclass over inclusieve
verdichting.

Energiehuis, Dordrecht

•
•
•
•

Wethouders Piet Sleeking (Dordrecht) en Karin
Schrederhof (Delft)
Edwin Buitelaar (PBL/UU)
Tina Rahimy (Hogeschool Rotterdam)
Ronald Huikeshoven (AM)

Break-out sessies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Elleswijk (Havensteder),
Niraj Sewraj en Coen-Martijn Hofland (BPD)
Jacomijn Baart en Martin Chaigneau (Gemeente
Utrecht)
Leendert van Bree (LvB)
Annette Duivenvoorden (Platform 31)
Nina Cranen (Hart van Zuid Rotterdam)
Nico Moen (Docent)
Melanie Morlog-Criellaard en Saskia Hooijmaaijers
(gemeente Dordrecht)
Maaike Alles (Provincie Noord-Holland

Key-note spreker Edwin Buitelaar
Hoogleraar Land and Real Estate
Development van Universiteit Utrecht

Foto: Roy Borghouts
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Activiteiten Co Verdaas 2019

Activiteiten Tom Daamen 2019

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amsterdam School of Real Estate, extern academisch
instituut, 7 januari (gastdocent)
Stadhuis Zwolle, lunchlezing, 15 januari (spreker)
VNG Utrecht, lezing, 17 januari (spreker)
Deventer, Woonkeuken Oost, lezing, 5 februari (spreker)
Utrecht, VSO, inleiding kennisinfrastructuur, 12 februari
(spreker)
Eindhoven, Congres Stedelijke Transformatie,
14 februari (Key-note spreker)
Den Haag, sLIM Masterclass ‘Energie in
Gebiedsontwikkeling, 6 maart (gespreksleider)
Den Haag, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
6 mei (spreker)
Den Haag, Ministerie voor Infrastructuur en Milieu,
9 mei (spreker)
Amsterdam, Vastgoedbeurs Provada, 4 juni
(gespreksleider)
Bergen op Zoom, Zuidwestelijke Delta, werkconferentie,
11 september 2019 (spreker)
Breda, Netwerk Regio Breda, GO Delta, 18 september
(spreker)
Utrecht, WTC, Vastgoedjournaal, Grond en
Verstedelijking, 2 oktober (spreker)
Utrecht, Jaarbeurs, Nationaal Congres van Proporty NL
en Buck Consultants, 3 oktober (Key-note spreker)
Den Haag, COMMmuseum, SKG Jaarcongres,
7 november (dagvoorzitter)
Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Kennismarkt
Omgevingswet, 12 november (spreker)
Amsterdam, CIRCL, Gamechangers in de bouw,
13 november (spreker)
Arnhem, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, lunchlezing,
25 november (spreker)
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•
•
•
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•
•
•
•

Delft, bijeenkomsten van het Vastgoedcafé
van Gemeente Delft, 20 maart en 18 september
(gespreksleider)
Amsterdam, Debatavond ‘The Post-Growth City’, 15
januari (gespreksleider)
Eindhoven, jaarcongres ‘Stedelijke transformatie’, 14
februari (spreker)
Delft, sLIM Masterclass ‘Bereikbare verdichting’, 13
februari (dagvoorzitter)
Tilburg, Congres ‘20 jaar PT’, 28 maart (spreker)
Delft, Expertsessie ‘Ontwerpend onderzoek en
gebiedsontwikkeling’, 24 mei (gespreksleider)
Latvia (Riga), congres AIVP Days, 6-8 juni (spreker)
Utrecht, Muntgebouw, Programmabijeenkomst
Stedelijke transformatie, 8 oktober (spreker)
Den Haag, COMMmuseum, SKG Jaarcongres, 7
november (gespreksleider)
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2.2 Onderzoek
Promotieonderzoek Sociale
duurzaamheid in gebiedsontwikkeling
– Céline Janssen
Céline Janssen doet binnen de Leerstoel Gebieds
ontwikkeling sinds maart 2019 promotieonderzoek naar de
implementatie van de sociale kant van duurzaamheid in
gebiedsontwikkeling. Er is inmiddels veel geschreven en
gezegd over de economische en ecologische kant van
duurzame (gebieds)ontwikkeling, maar er is veel aanleiding
om het sociale hoekpunt van de duurzaamheidsdriehoek
eens goed onder de loep te nemen. ‘Hoe de inclusieve stad
eruit moet zien’ strookt niet altijd met ‘hoe deze gemaakt
kan worden’. Het implementeren van sociale waarden in
gebiedsontwikkeling is in de praktijk een kwestie van
balanceren tussen ideaalbeeld en politieke, financieeleconomische en procesmatige haalbaarheid. Welke
sturing is nodig om uiteindelijk tot een sociaal duurzaam
resultaat te komen?

Samenwerking verstedelijkings
opgave Gemeente Delft

Ontwerpend onderzoek
– Hedwig van der Linden
Ontwerpend onderzoek is hip. Vooral op (boven)regionale
schaalniveaus wordt er in Nederland veel aan ontwerpend
onderzoek gedaan. Overheden zijn hier veelal de trekker
van. Maar wat hebben gebiedsontwikkelaars eraan?
Staan ze open voor de resultaten van studies die onder
andere gaan over ‘hun’ gebied? Hoe gebruiken andere
stakeholders de inzichten en inspiratie die uit een
ontwerpstudie komt? Hedwig van der Linden brengt voor
de Leerstoel Gebiedsontwikkeling de krachten en zwaktes
van ontwerpend onderzoek voor gebiedsontwikkeling in
kaart.

Parallel aan de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’
in 2018 (zie kader) verkende zij samen met Tom Daamen
wat de meerwaarde van ontwerpend onderzoek voor
gebiedsontwikkeling is of kan zijn. Op 24 mei 2019 vond
hierover in Delft een sterke expertsessie plaats (zie
pagina 29). Op basis van alle inzichten werkte Hedwig
vervolgens aan diverse publicaties. Op basis van
aanvullende expertinterviews en case studies zal in de
loop van 2020 de relatie tussen ontwerpend onderzoek en
gebiedsontwikkeling verder worden uitgewerkt en concreet
gemaakt.

Buiksloterham als eerste
casestudie
Beeld door Studioninedots

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
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Data in gebiedsontwikkeling
– Inge Janse
Voor de Leerstoel Gebiedsontwikkeling doet Inge sinds
2019 onderzoek naar wat open en big data kunnen
betekenen voor gebiedsontwikkeling. Zo hoopt hij duidelijk
te krijgen welk potentieel zij hebben, hoe je data in kunt
zetten, en welke drempels daarbij nog te slechten zijn.
Hij ervaart een combinatie van techno-optimisme en
naïviteit als het over de inzet van data gaat en leest en
hoort vooral over ‘kansen’, ‘mogelijkheden’ en
‘toekomstbeelden’, maar ziet nog weinig terug van
datagebruik als vast en fundamenteel onderdeel van
gebiedsontwikkeling. Samen met de SKG Kring van
Adviseurs werkt Inge toe naar een publicatie(reeks) over
dit spannende thema.

Copyright: Springco

Experimentele gebiedsontwikkeling
(essays) – Co Verdaas

de kennisuitwisseling die hierbij plaatsvindt. Om deze
uitwisseling op het terrein van de gebouwde omgeving
wat intensiever te kunnen inzetten is op de Provada 2019
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de
afdeling Management in the Built Environment van de TU
Delft. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling heeft hier een
coördinerende rol in gespeeld.

Stedelijke transformatie
– Wouter Jan Verheul, Erwin Heurkens,
Fred Hobma, Tom Daamen en
Simon van Zoest
In stedelijke transformaties proberen partijen de
bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze
huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter
makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van trans
formatie bevinden zich nogal wat organisatorische,
financiële en juridische barrières. Tijdens een gebieds
transformatie is het bovendien noodzakelijk om te
anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij
en de veranderende vraag van mens en bedrijf. Wat
kunnen we hiervoor leren van grote transformatie
processen uit het verleden? Voor antwoorden op deze
vraag hebben onderzoekers van de TU Delft vier grote
binnenstedelijke gebiedstransformaties onderzocht:
Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven,
Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag. De lessen
zijn gebundeld in een essay met daarin zeven sturings
dilemma’s. Gezamenlijk bieden deze dilemma’s
perspectieven over hoe we veerkrachtig kunnen omgaan
met de uitdagingen van stedelijke transformatie.

Ondersteund door het team van de leerstoel schreef
Co Verdaas op verzoek reflecties op twee bijzondere
gebiedsontwikkelingen in Nederland, beide met
een experimenteel karakter. De eerste schreef hij
voor de Provincie Flevoland over de eerste fase van
AlmereOosterwold. De tweede betrof een reflectie op
de aanpak in de Haagse Binckhorst en de rol van de
Gemeente Den Haag hierin.

Verstedelijkingsopgave Gemeente Delft
(samenwerking)
Leerstoel Gebiedsontwikkeling i.o.v.
afdeling MBE TU Delft
Delft is de thuisbasis van de TU Delft en de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling. Hierdoor zijn de lijnen met het
College van B&W en gemeenteapparaat kort en kunnen
onderzoeks- en onderwijsactiviteiten gemakkelijk en
efficiënt worden georganiseerd. De verstedelijkingsopgave
waar de Gemeente Delft hard aan werkt profiteert van
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GebiedsInvesteringsZone (GIZ)
– Tom Daamen, Wouter Jan Verheul,
Erwin Heurkens en Steven Hamming

Alternatieve bekostiging openbare
infrastructuur
– Simon van Zoest en Tom Daamen

Een GebiedsInvesteringsZone (GIZ) is een zone waarbinnen
private en particuliere partijen gezamenlijk investeren in
collectieve voorzieningen en gebiedsbeheer. Het doel is
om gezamenlijk waarde te creëren (zowel maatschappelijk
als financieel) en deze aan het gebied ten goede te laten
komen. In een GIZ gaat het niet om grote investeringen,
maar om zaken als placemaking, mobiliteitshubs en
verduurzamingsmaatregelen waar alle partijen in het
gebied profijt van hebben. Een GIZ is een vorm van
alternatieve bekostiging, gebaseerd op het koppelen
van het klassieke kostenverhaal aan elementen van het
bestaande instrument van de BedrijfsInvesteringsZone
(BIZ) dat in Nederland vooral in winkelgebieden en
bedrijventerreinen wordt ingezet.

De aanleg en verbetering van openbaar vervoer blijft
in Nederland achter in de verstedelijkingsopgave.
Overheidsmiddelen blijken hiertoe, net als in vele andere
landen, ontoereikend. Toch wordt er in steden volop
infrastructuur gebouwd of gemoderniseerd. Waar
betaalt men dat van? Voor onderzoek naar financiering
en alternatieve bekostiging—lees: afbetalen uit andere
bronnen dan subsidie—kijken daarom we naar het
buitenland. Simon van Zoest en Tom Daamen onderzoeken
in drie buitenlandse case studies verschillende alternatieve
bekostigingsvormen: in Hudson Yards (New York City),
Crossrail (Londen) en in Ørestad (Kopenhagen).

Financiering en alternatieve bekostiging is in 2019 een
onderzoekslijn binnen de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
geworden. Het onderzoek naar de GIZ zal in 2020
doorlopen en resultaten zullen regelmatig op gebieds
ontwikkeling.nu worden gepubliceerd.

Financiering en alternatieve bekostiging is in 2019 een
onderzoekslijn binnen de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
geworden. Het onderzoek naar de alternatieve bekostiging
van ov-infrastructuur zal in 2020 doorlopen en resultaten
zullen regelmatig op gebiedsontwikkeling.nu worden
gepubliceerd.

Duurzame gebiedsontwikkeling Doe de Tienkamp!
– Agnes Franzen i.s.m. diverse experts
In de periode 2018-2021 verschijnt een update van
de publicatie ‘Doe de tienkamp voor duurzame
gebiedsontwikkeling’ (2011) met daarin tien hoofdstukken
waarin relevante thema’s en leerzame cases worden
besproken en uitgelicht. In 2019 verscheen er al een
hoofdstuk over circulariteit. Met deze update levert
hoofdauteur Agnes Franzen (voormalig SKG-directeur
en strategisch adviseur van de leerstoel) samen
met vele co-experts inspiratie en bouwstenen
aan voor professionals die zich op pragmatische
doch daadkrachtige wijze werken aan duurzame
gebiedsontwikkeling.

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

Ruimte voor Bedrijven
– Tom Daamen, Erwin Heurkens, Fred
Hobma, Erik Louw, Jolien Kramer
In deze verkenning is samen met de Gemeente Rotterdam
gewerkt aan een afwegingskader met de titel ‘Ruimte
voor bedrijven’. De kern van het afwegingskader is dat er
4 beleidsstrategieën te onderscheiden zijn—behouden,
diversifiëren, vermengen en integreren—voor de aanpak
van verschillende soorten (bedrijfs)terreinen, gebieden en
wijken. In eerste instantie zijn veertien prioritaire gebieden
met de gemeente ingedeeld. Voor twee daarvan is in
workshops met ambtenaren de vertaalslag gemaakt naar
hoe de gemeente kan sturen in de beleidsrealisatie. Het
bedrijfsleven heeft tijdens de verkenning op verschillende
momenten input gegeven. Resultaten zijn met hen en
ontwikkelaars gedeeld en omgezet in beleid van de
Gemeente Rotterdam.
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Publicaties Co Verdaas

Publicaties Tom Daamen

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Verdaas, C. (2019), Oratie ‘Paradox van het paradijs’,
juli 3, GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Energie en gebiedsontwikkeling’,
GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Lessen uit het Buijtenland’,
december 16, ROM Magazine en GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Door klimaatverandering ontkomt
Nederland niet aan harde ingrepen’, augustus 10, Trouw
Verdaas, C. (2019), ‘Ontsnappen uit gevangenis van
rationaliteiten’, mei 21, GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Regio van de Toekomst: Ontwerp
kan overheid en samenleving verbinden’, april 8, de
Blauwe Kamer en GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Pas op de bodem’,
NGINFRAMAGAZINE 35
Verdaas, C. (2019), ‘Energie & gebiedsontwikkeling: een
winnende combinatie’, januari 2020, PAW (Programma
Aardgasvrije Wijken en GO.nu

Op gebiedsontwikkeling.nu:
•
•
•
•

Verdaas, C. (2019), Oratie ‘Paradox van het paradijs’,
juli 3, GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Energie en gebiedsontwikkeling’,
GO.nu
Verdaas, C. (2019), ‘Door klimaatverandering ontkomt
Nederland niet aan harde ingrepen’, augustus 10, Trouw
Verdaas, C. (2019), ‘Ontsnappen uit gevangenis van
rationaliteiten’, mei 21, GO.nu

•

•

Chen, Y., T.A. Daamen, E. Heurkens & W.J. Verheul
(2019), ‘Interdisciplinary and Experiential Learning
in Urban Development Management Education’.
International Journal of Design Education, doi.
org/10.1007/s10798-019-09541-5, 18 pp.
Daamen, T.A. & H. Van der Linden (2019), ‘Ontwerpend
onderzoek onmisbaar voor gebiedsontwikkeling?’
In: Rooilijn, Vol. 52, No. 2, pp. 102-109
Verheul, W.J., T.A. Daamen, E.W.T.M. Heurkens, F.A.M.
Hobma & S. van Zoest (2019), ‘Leren van stedelijke
transformaties: over sturingsdilemma’s en veerkracht
in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.’ Den Haag:
Stedelijke Transformatie/Platform31 (essay) 77 pp.

Op Gebiedsontwikkeling.nu:
•

•

•
•

Van Zoest, S. & T.A. Daamen (2019), ‘The Copenhagen
Model: publiek bezit, maar privaat gerund’, november
28, GO.nu
Van der Linden, H. & T.A. Daamen (2019), ‘Richting
nodig in gebiedsontwikkeling? Gebruik ontwerpend
onderzoek als kompas’, augustus 29, GO.nu
Van Zoest, S. & T.A. Daamen (2019), ‘Geen
verstedelijking zonder openbaar vervoer’, juli 10, GO.nu
Janssen, C. & T.A. Daamen (2019), ‘Anticiperen op
demografische trends: wat, waar en voor wie bouwen
we?’, januari 11, GO.nu

Gebieds
ontwikkeling
Gebiedsontwikkeling

De paradox van het paradijs
Prof. dr. Co (J.C.) Verdaas

Prof. dr. Co (J.C.) Verdaas

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
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Publicaties Hedwig van der Linden

Publicaties Céline Janssen

•

•

•

Van der Linden, H.J. & Daamen, T. (2019). Ontwerpend
onderzoek onmisbaar voor gebiedsontwikkeling.
Rooilijn, 52(2), 102-109.
Daamen, T.A. & H. van der Linden (2019),
‘De meerwaarde van ontwerpend onderzoek voor
gebiedsontwikkeling.’ In: Berkers, M. (ed.), Stad van de
toekomst. Amsterdam: BNA, pp.

Op Gebiedsontwikkeling.nu:
•

•
•
•

Van der Linden, H.J. & Daamen, T. (2019), ‘Op zoek
naar de meerwaarde van ontwerpend onderzoek in
gebiedsontwikkeling’, mei 7, GO.nu
Janse, I. (2019), Interview: “Als ontwerper zie je soms te
snel de oplossing”’, januari 10, GO.nu
Van der Linden, H.J. (2019), ‘Met ontwerpend denken
bouwen aan ongewisse toekomst’, april 12, GO.nu
Van der Linden, H.J. (2019), ‘Ontwerpers aan de
klimaattafels: hoe ziet Nederland er in 2050 uit?’, mei 9,
GO.nu

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

•

Janssen, C., Daamen, T.A. & Verdaas, J.C. (2019).
Implementing social sustainability in area development
projects in the Netherlands. (Conferentie paper AESOP
YA 2019, momenteel in proces van publicatie bij journal
PlaNext)
Janssen, C. (2020). Social sustainability in urban
development – an ethical situated judgement.
(Conferentie paper voor AESOP YA 2020)

Op Gebiedsontwikkeling.nu:
•
•
•

Blog Céline Janssen ‘Gebiedsontwikkeling voor de
inclusieve stad: wat is dat?’, GO.nu
Blog Céline Janssen ‘Sociale waarden in gebieds
ontwikkeling: een kwestie van balanceren’, GO.nu
Blog Céline Janssen ‘Zeven interpretaties van
inclusieve gebiedsontwikkeling’, GO.nu
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2.3 Onderwijs
Master City Developer (MCD)
De MCD-opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelings
opgaven op gebiedsniveau en is een gezamenlijk
initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
de Technische Universiteit Delft en de Gemeente
Rotterdam. De didactiek is erop gericht om studenten
te laten groeien in hun rol als trekkers van complexe
stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. De Leerstoel
Gebiedsontwikkeling is betrokken bij de volgende modules:

Module 2: Urban Resilience
Wat maakt een stad veerkrachtig? Wat kunnen steden
doen om sociale tegenstellingen te voorkomen of te
verzachten? Welke innovaties zijn nodig om antwoorden te
vinden op vragen rond energie, klimaat en mobiliteit? En
hoe kunnen ruimtelijk beleid en stedelijke projecten daar
een bijdrage aan leveren? Deze vragen staan centraal in
deze module over stedelijke veerkracht.

Module 3: Urban Governance
Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving
voor sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk
handelingsrepertoire is nodig om optimaal gebruik
te maken van deze netwerken? In deze module staat
governance centraal, dus de rol van netwerken en nieuwe
allianties in stedelijke ontwikkeling.

Module 5: Urban Strategies & Concepts
Hoe komen we in stedelijke gebieden tot een effectieve
ontwikkelstrategie? Hoe blijven we adaptief inspelen
op veranderingen in markt, politiek en maatschappij?
En hoe gaan we om met de steeds grotere diversiteit aan
betrokken partijen bij een gebiedsopgave? Deze module
gaat over sturen in gebiedsontwikkeling: van analyse via
concept naar strategievorming.

Module 6: Urban International Development
Hoe werkt stedelijke ontwikkeling in buitenlandse steden?
Wat kunnen we leren van gebiedsontwikkeling in de
metropool New York? Hoe zijn principes en instrumenten
ook in Nederland toepasbaar te maken? Deze module
gaat over samen werken aan een internationale stad en
omvat een studieweek in New York.

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

Bachelor TU Delft (3e jaar):
Gebiedsontwikkeling
In de eindfase van de bacheloropleiding Bouwkunde in
Delft staat gebiedsontwikkeling centraal met aandacht
voor integraliteit in complexe binnenstedelijke opgaven,
waarvoor groepsgewijs een ontwikkelplan wordt
uitgewerkt. De leerstoel verzorgt een introductie, helpt
in de selectie van de praktijkopgave, en weegt mee in de
beoordeling van de groepsproducten. In 2019 waren de
Alexanderknoop in Rotterdam en de spoorzone tussen de
stations van Zwijndrecht en Dordrecht de praktijkcases.

Master TU Delft (1e jaar):
The Urban (Re)Development Game
Dit mastervak is gericht op de toepassing en integratie
van kennis over stedelijke (gebieds)ontwikkeling vanuit
verschillende disciplines. Het omvat een theoriedeel met
colleges en andere onderwijsvormen over verschillende
aspecten van publiek-private gebiedsontwikkeling aan
de hand van 5P’s: proces, plek, persoon, product en
perspectief. Het andere deel is een practicum: een spel
waarin studenten de rollen van verschillende actoren
in gebiedsontwikkeling moeten aannemen en tot een
gezamenlijk ontwikkelplan moeten komen.
Casus: De Binckhorst, Den Haag.

Master TU Delft (1e jaar):
Management Fundamentals I
Tom Daamen en Simon van Zoest geven in dit
vak een werkcollege over ‘Network Governance’.
Wetenschappelijke inzichten over sturen in netwerken
worden aan de studenten uitgelegd en besproken aan de
hand van een casus uit de gebiedsontwikkelingspraktijk.

Master TU Delft (2e jaar):
afstudeerderprojecten
Hoofdmentor Tom Daamen
• Filip Pliakis - A New City in the Port: an actor-centered
institutional analysis of the strategic governance and
planning process around Amsterdam Haven-Stad
(begeleiding samen met Erik Louw)
• Bente Bast - Towards participation of existing
businesses in the regeneration of industrial urban
waterfronts (begeiding samen met Peter Boelhouwer)
• Iram Al-Hamdani - Towards sustainable urban
waterfronts in the Middle East: assessing the role of
cultural heritage in the redevelopment of Port Sultan
Qaboos in Oman (begeleiding samen met Ana Roders)
• Pablo Lang - Project related governance: between
effective process and inclusive development. The case
of the Cape Town Waterfront (begeleiding samen met
Arie Romein)
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2.4 Highlights van Gebiedsontwikkeling.nu
Participatieplicht raakt iedereen
– mei 2019
Door Tom Daamen en Co Verdaas
De Omgevingswet komt eraan en iedereen moet nu al in
de geest van die wet handelen. Dat het menens is, blijkt
uit de recente uitspraak van de Raad van State over het
Hembrugterrein, die een streep haalt door het plan voor
duizend woningen nabij een industriegebied. Hoewel veel
gebiedsontwikkelaars doordrongen zijn van de noodzaak
de omgeving bij hun plannen te betrekken, is er nog een
lange weg te gaan. In dit artikel proberen we wat richting
aan te geven.
De Omgevingswet richt zich vooral op het handelen
van de (decentrale) overheden. Logisch, want het
zwaartepunt van de implementatie ligt bij de overheid.
Een begrip dat vaak valt, is het woord ‘participatie’.
De Omgevingswet beoogt belanghebbenden immers
vroegtijdig te betrekken, de belangen op tafel te krijgen
en op grond daarvan tot een afweging te komen. Tal van
bureaus en zelfstandigen specialiseren zich momenteel
op het inrichten en begeleiden van dit proces. Overheden
hebben hulp nodig en er is geen sprake van ‘one size fits
all’. Gebiedsontwikkeling richt zich op vele verschillende
typen omgevingen en dat vraagt om maatwerk in het
participatieproces.

Co Verdaas

Hoogleraar
Gebiedsontwikkeling

Tom Daamen
Directeur SKG

succesvolle gebiedsontwikkeling. Velen moeten daarbij
leren over de eigen schaduw (lees: het eigen belang) heen
te springen.

Leerproces
Op gebiedsontwikkeling.nu besteden we regelmatig
aandacht aan participatie. Nu de focus van
gebiedsontwikkeling in ons land grotendeels is verschoven
naar de bestaande gebouwde omgeving, is het betrekken
van actoren in die omgeving in wezen vanzelfsprekend.
Strategisch gezien zijn de afhankelijkheden zo groot
en de dynamiek zo sterk, dat sturing en planvorming in
gebiedsontwikkeling alleen in nauwe samenspraak gericht
tot stand kan komen.
In dat perspectief is participatie het evidente gevolg van
een meer (binnen)stedelijke en meer integrale opgave. Dat
wil zeggen: het aanpassen van de bestaande gebouwde
omgeving aan veranderende gebruikersbehoeften en
eisen op het terrein van mobiliteit, energie en klimaat. In
dat licht omvat het proces veel meer dan het organiseren
van een paar bewonersavonden waarin reeds gemaakte
plannen door professionals aan leken worden verkocht.
Het gaat veeleer om het vinden van een balans tussen
wat ieder vanuit zijn of haar eigen kennis en belang
kan bijdragen aan het gezamenlijke belang van een

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

‘In dat licht omvat het
proces veel meer dan het
organiseren van een paar
bewonersavonden waarin
reeds gemaakte plannen
door professionals aan
leken worden verkocht’

Op ons platform deden we al meerdere malen verslag
van plekken waar het hier geschetste leerproces in volle
gang is. Zo hebben we veelvuldig verslag gedaan van
de (omgevings)plan- en visievorming in De Binckhorst
en lieten we zien hoe er onder andere aan de Delftse
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Schieoevers wordt gewerkt aan een proces waarin
de belangen van zittende bedrijven actief worden
meegenomen in de woningbouwplannen.
Terwijl het onderzoek naar de transformatie van
werkgebieden generieke processtappen oplevert,
leverde een studie in Amsterdam Zuidoost tien normen
voor wijkparticipatie op. Dit geeft aan dat participatie
niet alleen maar maatwerk is en er per gebiedstype wel
degelijk methoden en principes aan te wijzen zijn die
werken. Met het ontwikkelen en delen van dergelijke
tools gaan we bij de leerstoel uiteraard door, maar onze
aandacht voor de wettelijke basis zal daarbij ook niet
verslappen.

Cultuuromslag
Op dit moment hebben we nog geen exact zicht op de
resultaten van de consultatie rond de omgevingsregeling.
Toch durven wij er een goede fles wijn onder te verwedden
dat de aanvraagvereiste participatie onverkort overeind
zal blijven. Iedere gebiedsontwikkelaar met een initiatief
zal zich hiervan moeten vergewissen. De participatieplicht
als zodanig mag dan al bekend zijn, deze daadwerkelijk
doorleven en als vertrekpunt nemen bij initiatieven is een
opgave in zichzelf. Gaandeweg zal gaan blijken welke
aanpak voor welk type gebied of opgave goed werkt en
wat in bezwaar- en beroepsprocedures als een adequate
manier van participatie wordt beschouwd.

Geest van de wet
De motivatie voor professionele gebiedsontwikkelaars
om de omgeving bij hun initiatief en planvorming te
betrekken zal door de Omgevingswet verder worden
aangewakkerd. We citeren geen wetsartikelen, maar
staan hier wel even stil bij de essentie van de wet op het
gebied van participatie, zoals te lezen valt op de site
aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Bij het projectbesluit en
het omgevingsplan geeft een overheid in een kennisgeving
aan hoe het participatietraject eruit komt te zien.
Ook is een motiveringsplicht opgenomen: het bevoegd
gezag geeft bij het besluit aan hoe het de omgeving bij
de voorbereiding heeft betrokken. En wat het met de
resultaten heeft gedaan. Deze motiveringsplicht geldt voor
de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en
het projectbesluit.
Voor de omgevingsvergunning wordt nog geregeld dat
de initiatiefnemer in de aanvraag moet aangeven of —
en hoe — er overleg is geweest met belanghebbenden.
Dat gebeurt in de omgevingsregeling, waarvan de
consultatie dit voorjaar heeft plaatsgevonden. Wie de
omgevingsregeling tot zich neemt, vindt daar vooral
regels omtrent het gebruik van de wet (aanleveren
gegevens, begrenzing, regels voor activiteiten, monitoring,
informatieverplichting, enzovoort), maar er is daarnaast
ook een aanvraagvereiste participatie opgenomen.
De initiatiefnemer zal moeten aangeven of en hoe de
omgeving is betrokken bij de voorbereiding van het
initiatief en wat de resultaten zijn.

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

‘De plicht tot participatie
vraagt in gebiedsontwikkeling niet alleen van overheden een cultuuromslag,
maar van alle initiatiefnemers, dus ook van burgers,
bedrijven, maatschappelijke
groepen én marktpartijen’

We merken in de praktijk nog vaak dat het planologisch
traject als een publieke verantwoordelijkheid wordt gezien.
Die praktijk zal moeten veranderen. De verhouding tussen
belanghebbenden, initiatiefnemers en overheid zal herijkt
worden, waarbij de overheid soms niet meer dan een
sluitstuk zal zijn van een proces dat een initiatiefnemer
heeft doorlopen. Dit roept natuurlijk ook vragen op over de
representatieve rol van bijvoorbeeld een gemeenteraad in
een participatief model van plan- en besluitvorming. Gaat
de raad initiatiefnemers verordenen hoe te participeren?
Is een gedragen uitkomst nog politiek bij te stellen? En
moet de initiatiefnemer een rechtspersoon zijn of kan
het ook een ‘groepje vrijwilligers’ zijn? Wat bij dergelijke
vragen duidelijk wordt, is dat de plicht tot participatie
in gebiedsontwikkeling niet alleen van overheden een
cultuuromslag vraagt, maar van alle initiatiefnemers, dus
ook van burgers, bedrijven, maatschappelijke groepen
én marktpartijen. Ieder moet zijn of haar eigen rol hierin
vinden en zich realiseren dat het proces gericht is op het
maken van keuzes — keuzes die voor sommige partijen
teleurstellend zullen zijn, maar hopelijk weloverwogen en in
samenspraak zijn gemaakt.
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Tot slot
Het leerproces en de cultuuromslag die we in deze analyse
geschetst hebben, is in Nederland in volle gang en de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling levert hieraan graag
een bijdrage. Hoezeer de geest van de Omgevingswet
bestaande praktijken in het land zal veranderen, hangt
nog boven de markt en is vooral afhankelijk van de wijze
van implementatie. Overheden bij wie het vastleggen
en voorschrijven van de inhoudelijke kaders van
gebiedsontwikkeling gemeengoed blijft zullen het naar
ons idee moeilijk krijgen, vooral daar waar de marktdruk
hoog is en de gemeenschap actief en competent. De tijd
zal het leren, maar gebiedsontwikkelend Nederland is bij
deze gewaarschuwd: zonder participatie geen project!
Kernachtiger kunnen we het niet samenvatten.

Best gelezen artikelen
In 2019 groeide Gebiedsontwikkeling.nu stevig verder,
zowel via de site als onze social media. Hier leest u welke
artikelen de meeste aandacht kregen, hoe het publiek zich
ontwikkelde, en welke plannen we voor het nieuwe jaar
hebben.
Ten eerste: wat hield de wereld van gebiedsontwikkeling
het meeste bezig in het afgelopen jaar? De grote
uitschieter was onze onlineverkiezing van de publieksprijs
voor de meest duurzame gebiedsontwikkeling, die
duizenden en duizenden stemmen opleverde. Daarnaast
deden nieuwe projecten het goed, zoals in Den Haag,
Rotterdam en Delft. Ook populair waren de analyses van
SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas,
zoals over de participatieplicht en de oratie van Verdaas.

Top 10 (klik op de titel voor de link)
1. Publieksprijs SKG Award: stem op uw favoriete
duurzame gebiedsontwikkeling
2. Zo groen kan Nederland zijn over honderd jaar
3. Co Verdaas en Tom Daamen: participatieplicht raakt
iedereen
4. Den Haag Zuidwest in transformatie: balanceren
tussen oud en nieuw
5. Depot Rotterdam: van kritisch naar kansrijk
6. Parkstad moet Rotterdam-Zuid verbinden
7. Oratie Co Verdaas: de paradox van het paradijs
8. Gemeente Delft wil 1,4 miljard euro in
gebiedsontwikkeling investeren
9. Nieuw type woningen moet gezinnen in de grote stad
houden
10. Dit is het participatieproces dat de participatieladder
overbodig maakt

sLIM Masterclass ‘Inclusieve Verdichting’ met Piet Sleeking (wethouder
van Ruimtelijke Ordening –
Dordrecht) en Karin Schrederhof
(wethouder Wonen – Delft)

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
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Cijfers gebiedsontwikkeling.nu

In vogelvlucht
Aantal sitebezoeken: 280.261 (+27%)
Aantal unieke bezoekers: 177.777 (+34%)
Aantal bekeken pagina’s: 411.710 (+17%)

Met 177.777 (+34%) unieke bezoekers die de site 280.261
(+27%) maal bezochten en 411.710 (+17%) pagina’s bekeken,
was 2019 een nieuw recordjaar voor Gebiedsontwikkeling.
nu. Omgerekend ontvangen we momenteel zo’n 20.000
unieke bezoekers per maand, die zo’n 40.000 pagina’s
bekijken.

Belangrijkste bezoekersbronnen
Zoekmachines: 52%
Direct: 27%
Social media: 13%
• Linkedin: 14.099 (+70%)
• Twitter: 5.426 (-29%)
• Facebook: 4.396 (+18%)
Verwijzende websites: 4%
Nieuwsbrief: 4%

Daarnaast hebben we inmiddels 4954 volgers
op LinkedIn (dat tevens ons meest actieve socialmediakanaal is, met vele tientallen interacties per dag),
5703 op Twitter en 619 op Facebook, plus ruim 2000
abonnees op onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Populairste artikelen

Een ander hoogtepunt was de lancering in november van
onze bijgewerkte website, met daarin veel aandacht voor
onze drie kerntaken (het aanbieden van kennis, nieuws en
opinie). Ook werkten we al onze dossiers bij (om eenvoudig
op de hoogte te komen of te blijven van specifieke
onderwerpen binnen gebiedsontwikkeling) en vulden we
onze projectenkaart aan met de nieuwste ontwikkelingen.

1. Publieksprijs SKG Award: stem op uw favoriete
duurzame gebiedsontwikkeling (5.669)
2. Zo groen kan Nederland zijn over honderd jaar (4.366)
3. Anticiperen op de Omgevingswet (1.386)
4. Participatieplicht raakt iedereen (2.682)
5. Den Haag Zuidwest in transformatie: balanceren
tussen oud en nieuw (1.911)

Social media-bereik (31 december 2019)

1 jan 2018 - 31 dec 2018

Gebruikers

1 jan 2017 - 31 dec 2017

Gebruikers

Twitter: 5703 volgers (+4%)
LinkedIn-bedrijfspagina: 4950 (+183%)
Facebook: 590 (11%)
Nieuwsbrief: 2112 (+24%)

20.000

10.000

jan.

feb.

maart

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

New visitor

nov.

dec.

Returning Visitor

1 jan 2018 - 31 dec 2018
16,5%

Gebruikers

Nieuwe gebruikers

Sessies

41,51 %

42,85 %

54,15 %

83,5%

Aantal sessies per gebruiker

Pagina weergaven

Pagina’s/sessie

8,93 %

44,26%

-6,41 %
14,8%

Gem. sessieduur

Bouncepercentage

- 8,48 %

- 2,51 %
85,2%
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2.5 Vooruitblik 2020
Het kennisprogramma van de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling bestaat uit een mix van
bijeenkomsten en onderzoeksactiviteiten (inclusief
expertsessies en panels) waarbij een of meerdere van
onze leden en doelgroepen worden betrokken en/of voor
worden uitgenodigd.

Agenda 2020
•
•
•

Vanuit de missie van SKG kent het kennisprogramma vier
doelgroepen:
1. Studenten, die we inzicht in de praktijk willen geven
2. Jonge professionals, die we willen helpen verdiepen en
vernieuwen
3. Praktijkexperts, die we willen betrekken, prikkelen en
inspireren
4. Onderzoekers, wiens kennis we werkzaam willen maken
in de praktijk.
Het lerende netwerk van de SKG en de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling (zie ook hoofdstuk 3) bestaat uit een
bestuur, deelnemersraad, praktijkredactie (MCD-alumni),
professionals (MCD en TU-alumni), redactieraad
(praktijkexperts) en wetenschapsraad (professoren). De
kennisbijeenkomsten van de leerstoel zullen waar mogelijk
gecombineerd en georganiseerd worden met personen
uit deze gremia. Per bijeenkomst zal door het team van
de leerstoel (naast de verslagen die u van ons gewend
bent) een bewuste selectie worden gemaakt van mogelijke
output, aansluitend op het doel van de betreffende
bijeenkomst—verkennend, agenderend, of (kennis)
verspreidend.

•
•
•
•
•
•

15 januari | sLIM Avonddebat “Re-making the
Commons” (ENG)
12 maart | Klimaat en GO: Urban Real Estate and
Infrastructure Climate Risk (ENG)
26 maart | Wonen en GO: nieuwe concepten,
financierings- en eigendomsvormen
23 april | Omgeving en GO: hoe Noord-Holland zich
voorbereid op de Omgevingswet
6 juni | Stikstofregelgeving en GO
16 juni | Innovatie en GO: samenwerken aan
stationsgebied Delft TU Campus
1 juli | Ontwerpen aan GO: werken aan oplossingen
voor integrale opgaven
24 september | Energie en GO: regionale en
gebiedsgerichte oplossingen
Save the date: 5 november | SKG Jaarcongres!

Ten tijde van het te perse gaan van dit jaarverslag is het
duidelijk geworden dat een deel van de hierboven
opgesomde kennisbijeenkomsten niet door kan gaan.
De gevolgen van de coronacrisis voor de gebieds
ontwikkelingspraktijk en ons kennisprogramma worden
intensief met het de SKG-bestuur en diverse leden
besproken. Er zal krachtig worden ingespeeld op
nieuwe (kennis)behoeften die in het veld ontstaan.
Daarnaast zal onder het motto ‘never waste a good
crisis’ gebruik worden gemaakt van het momentum
om enkele vernieuwingen binnen het programma en
netwerk van de leerstoel te bewerkstelligen.
Ook zullen een aantal verbeteringen en innovaties in de
praktijk van gebiedsontwikkeling door ons worden
aangejaagd en ondersteund. Hierover doen we op
gebiedsontwikkeling.nu en het volgende jaarverslag
uitgebreid verslag.

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
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SKG-kranten
Wintereditie januari 2019 &
Zomereditie juli 2019
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Dagelijks bestuur

Deelnemersraad 2019

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende
leden:

De deelnemersraad bestaat uit het bestuur aangevuld met
afgevaardigde leden van alle deelnemende organisaties
van de SKG. De leden zijn:

•
•
•
•
•
•

Heleen Aarts (voorzitter), CEO bij Amvest
Ronald Huikeshoven (secretaris-penningmeester),
Directievoorzitter bij AM
Esseline Schieven, Directeur Verkeer en Openbare ruimte
bij Gemeente Amsterdam
Ellen van Bueren, Hoogleraar Urban Development
Management bij TU Delft
Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij TU Delft
Tom Daamen, Directeur bij Stichting Kennis
Gebiedsontwikkeling en Associate Professor Urban
Development Management bij TU Delft.

Het dagelijks bestuur van de SKG komt circa zes
keer per jaar bijeen. De deelnemersraad vergadert
twee keer per jaar. Naast een huishoudelijke
agenda wordt dan gesproken over een inhoudelijk
thema.
•

•

Deelnemersraad op 3 juli 2018 in Delft (Bouwkunde) met
de sprekers Derk van Schoten (Gem. Delft) en Armand
Schuurman (Amvest). Een inhoudelijke discussie over de
veranderende mobiliteit, lange-termijn investeringen
in bereikbaarheid en de onzekere doorlooptijd
gebiedsontwikkeling. De deelnemers bespraken dit
spanningsveld aan de hand van de casus Kabeldistrict
in Delftse Schieoevers.
Deelnemersraad op 27 november 2018 in Nijmegen
(Honingcomplex) met de sprekers Peter Kerris,
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening (Provincie
Gelderland); Noël Vergunst, Wethouder Stedelijke
Ontwikkeling (Gemeente Nijmegen), Wout van Hees en
Chretien van Essen (Projectdirecteuren Ontwikkelbedrijf
Waalfront). De bijeenkomst had het thema ‘PPS in
tijden van crisis en hoogconjunctuur’. Er werd specifiek
gesproken over hoe de samenwerking tussen gemeente
en BPD in de PPS Waalfront de economische recessie
heeft overleefd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Verbruggen, Wethouder gemeente Alkmaar bij
Gemeente Alkmaar
Ronald Huikeshoven, Directeur bij AM
Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling bij Amvest
Yvonne van Mierlo, Directeur Blauwhoed Studio bij
Blauwhoed
Eltjo Bouwman, Directeur Wonen bij Blauwhoed
Boy Wesel, Manager Strategic Partnerships bij
Bouwinvest.
Nicolette Klein Bog, Manager Corporate Marketing &
Communicatie bij Bouwinvest
Allard van Spaandonk, Managing Director Dutch
Investments bij Bouwinvest
Desiree Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling
bij BPD
Rob Haans, Directievoorzitter-bestuurder bij De
Alliantie
Hermen Borst, Directeur van de Staf bij
Deltacommissaris
Esseline Schieven, Directeur Verkeer en Openbare
Ruimte bij Gemeente Amsterdam
Carolien Schippers, Directeur Grond en Ontwikkeling bij
Gemeente Amsterdam
Ruud Schouwaert, Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en
Grondbedrijf bij Gemeente Barneveld
Bas van Rijsbergen, Directeur Stedelijke Ontwikkeling
bij Gemeente Breda
Gido ten Dolle, Directeur Cluster Ruimte en Economie bij
Gemeente Delft
Henk Twisk, Stedelijk Programmamanager bij
Gemeente Delft
Gertjan Giele, Aanjager woningbouwproductie bij
Gemeente Den Haag
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Heleen Aarts
Bestuursvoorzitter SKG

Foto: Amvest
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henk Harms, Directeur Ontwikkeling en Realisatie bij
Gemeente Den Haag.
Henk Kranendonk, Directeur Portefeuille Bouwende
Stad, Groen-Blauwe Stad en Binnenstad bij Gemeente
Dordrecht
Hans Goossensen, Directeur Opgaven Werkende,
Bereikbare en Duurzame stad bij Gemeente Dordrecht
Edwin van Son, Hoofd Stedenbouw bij Gemeente
Dordrecht
Jos Roijmans, Programmamanager Spoorzone
Eindhoven bij Gemeente Eindhoven
Jaap Haks, Ontwikkelmanager Gebiedsontwikkeling en
Hoofd Grondzaken bij Gemeente Groningen
Paul Matthieu, Procesmanager/Ontwikkelingsmanager
bij Gemeente Nijmegen
Joktan Cohen, Directeur Ruimtelijk Domein bij
Gemeente Purmerend
Jos Melchers, Directeur Gebiedsontwikkeling bij
Gemeente Rotterdam
Ingrid Kieviet, Stadsontwikkeling bij Gemeente
Rotterdam
Anneloes Nieuwenhuis, programma-coördinator bij
Gemeente Rotterdam
Marianne Linde, Concerndirecteur Duurzame Stad bij
Gemeente Tilburg
Angela Barendregt, Afdelingshoofd Ruimtelijke
Uitvoering bij Gemeente Tilburg
Stef Fleischeuer, Interim-Directeur Stedelijke
Ontwikkeling en Economie bij Gemeente Utrecht
Paul Elleswijk, Programmamanager van Inclusieve
wijken bij Havensteder
Femke Sybrandi, Manager Wijken & Beleid bij
Havensteder
Dick Laheij, Directeur Gebiedsontwikkeling bij Heijmans
André Darding, Directeur vastgoedontwikkeling bij
Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling
Wouter Schilperoort, Adjunct-Directeur Woningmarkt bij
Ministerie van BZK
Marja Appelman, Directeur Woningmarkt bij Ministerie
van BZK
Martje Storm, MIRT Coordinator ZWN bij Ministerie van
I&W
Rachel van Houwelingen, afdelingshoofd bij OV en
Spoor bij Ministerie van I&W
Jan Bert Dijkstra, directeur Mobiliteit en Gebieden bij
Ministerie van I&W
Sebastiaan de Wilde, Directeur Stationsontwikkeling en
Onderhoud bij NS Stations
Daan Klaase, Manager Planontwikkeling bij NS Stations
Mary Haselager, Hoofd Gebiedsprogramma’s en
Europa bij Provincie Flevoland
Edzard van de Water, Afdeling Gebiedsprogramma’s en
Europa bij Provincie Flevoland
Rogier Wilms, Programmamanager
Gebiedsprogramma’s bij Provincie Flevoland
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fred van de Wart, Concernmanager bij Provincie
Gelderland
Peter van de Kreeke, Programmamanager Water bij
Provincie Gelderland
Marc van Hemmen, Gebiedsontwikkeling bij Provincie
Gelderland
Arno van den Hurk, Hoofd Vastgoed en
Ontwikkelbedrijf bij Provincie Noord-Brabant
John Arkes, Sectormanager Integrale Opgaven en
Transities/plv. Directeur bij Provincie Noord-Holland
Daphne Rigter, plv. Sectormanager Integrale Opgaven
en Transities/Teamleider Ontwerpteam bij Provincie
Noord-Holland
Maaike Alles, Senior Projectleider Programma OV bij
Provincie Noord-Holland
Corine Meijer, Programmamanager OV-knooppunten
bij Provincie Noord-Holland
Marjolijn Boot, Hoofd Eenheid Ruimte en
Bereikbaarheid bij Provincie Overijssel
Alex Veldhof, Afdelingshoofd Ruimte, Wonen, Bodem bij
Provincie Zuid-Holland
Roel van de Bilt, Directeur Rabo Real Estate Finance
Leonie Rikken, Business Developer Communicatie bij
Rabo Real Estate Finance
Leontien de Waal, Senior Strategist Construction
Industry bij Rabo Real Estate Finance
Allard Jolles, Afdelingshoofd Strategie/wnd. Directeur
Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement bij
Rijksvastgoedbedrijf
Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene
Metropool bij Staatsbosbeheer
Tobias Verhoeven, Directeur bij Synchroon
Henri van Dam, Directeur bij Synchroon
Nicole Maarsen, Directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea
Real Estate & Finance.
Edvard van Luijn, Directeur Acquisitie en Ontwikkeling
bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Daan van der Vorm, CEO bij VORM Holding
Maarten Claassen, Stategist Waternet bij Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht
Bea de Buisonje, Dagelijks Bestuur bij Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht
Flores Boom, Bestuursadviseur bij Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht
Bert Hoeve, Hoofd Ruimte en Advies bij Kadaster
Guido Kuijer, Districtsmanager Noord bij Kadaster
Meri Loeffen, Districtsmanager Ruimte en Advies bij
Kadaster
Gertjan van der Baan, CEO bij Vesteda
Una Buning, Hoofd Portfolio Strategie bij Vesteda
Pieter Knauff, Directeur Acquisitie bij Vesteda
Mireille Jeurnink, Directeur Vastgoedontwikkeling bij
VanWonen
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Kring van Adviseurs

Young Professionals

De Kring van Adviseurs bestaat uit de volgende leden:

De Young Professionals bestaat uit de volgende leden:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter: Jan Reinier van der Angeren, Partner en
advocaat bij Stibbe.
Patrick Esveld, Partner bij Akro Consult
Michel van der Rhee, Senior-manager bij Brink Groep
(tot juni 2019)
Ingrid Wegkamp, Senior Manager bij Deloitte Financial
Advisory Services (tot juni 2019)
Nicole van der Waart, Stedenbouwkundige en adviseur
Verkeer en Vervoer bij Movares
Joof Tummers, Regiodirecteur Noord Oost bij Movares
Wouter Jan Verheul, Research Fellow & Lecturer bij TU
Delft
Ruben Visser, Managing partner bij Over Morgen
Marloes van Kleef, Business Developer bij Over Morgen
Koos Seerden, Directeur bij Rho
Rob Schram, Projectleider bij Rho
Frits Dinkla, Projectleider en adviseur bij Rho
Wouter van den Wildenberg, Partner bij Fakton
Aeisso Boelman, Partner bij Fakton
Rob Verhoeff, medeoprichter partner bij PT Finance
Bart Verschut, medeoprichter en partner bij PT Finance

Wetenschapsraad

•
•
•
•
•
•
•

Redactieraad
De redactieraad adviseert de hoofdredactie van
gebiedsontwikkeling.nu en bestaat uit:
•

De Wetenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Frank van Oort, Hoogleraar Economics, Human
Geography and Planning bij Erasmus Universiteit
Rotterdam
Arjan Bregman, Hoogleraar Bouwrecht bij
Rijksuniversiteit Groningen en Senior Stafmedewerker
aan het Instituut voor Bouwrecht
Edwin Buitelaar, Hoogleraar Land and Real Estate
bij Universiteit Utrecht en Senior onderzoeker
en programmaleider bij het Planbureau voor de
leefomgeving
Erwin van de Krabben, Hoogleraar Planologie bij
Radboud Universiteit Nijmegen
Pieter van Wesemael, Hoogleraar Architectural
Design and Urban Cultures bij Technische Universiteit
Eindhoven
Sandra Schruijer, Hoogleraar Organisatiewetenschap
bij Universiteit Utrecht
Ellen van Bueren, Hoogleraar Urban Development
Management bij TU Delft.
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Sven Schroots, Adviseur bij Akro Consult
Djawid Tahery, Stedenbouwkundige bij BPD
Coen Hermans, Projectmedewerker bij Inbo
Menno Schokker, Energy consultant bij Merosch
Eva Gaaff, Consultant Urban Development and Real
Estate bij Arcadis
Joep Arts, Research Manager Dutch Residential Market
& International Markets bij Bouwinvest
Michiel Rouschop, Adviseur bij Collegamento Advies
gedetacheerd aan Gemeente Delft
Tom van Vilsteren, Trainee bij Witteveen en Bos
Jasper Ravestijn, Beleidsadviseur bij Gemeente Velsen
Arda Basak, Ontwikkelaar bij Lingotto
Hedwig van der Linden, Onderzoeker bij TU Delft
Céline Janssen, Promovenda bij TU Delf

•

Friso de Zeeuw (voorzitter), Emeritus Hoogleraar
Gebiedsontwikkeling bij TU Delft
Kristel Lammers, Verandermanager bij VNG
Desireé Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling bij
BPD
Geurt van Randeraat, Directeur SITE Urban
Development
Agnes Franzen, Voormalig Directeur bij Stichting Kennis
Gebiedsontwikkeling.

In 2020 zal de Leerstoel Gebiedsontwikkeling de
samenwerking en de banden met het SKG-netwerk
aanhalen. Ook zullen de verschillende gremia op
deze pagina in samenspraak met het bestuur worden
geëvalueerd.
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Praktijkredactie

Leerstoel Gebiedsontwikkeling

De praktijkredactie bespreekt de actualiteit van
gebiedsontwikkeling met de hoofredactie van
gebiedsontwikkeling.nu en draagt zorg voor content
hierover. Deze redactie bestaat uit:

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft bestaat
uit de volgende medewerkers:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Geurt van Randeraat, Directeur SITE Urban
Development (voorzitter)
Martijn Drosten. Teammanager Gebiedsadvies, Sweco
Nederland
Jeroen Hutten. Locatiemanager BPD.
Lisette Nijs. Hoofd gebiedsontwikkeling bij Gemeente
Rotterdam
Ernest Pelders. Managing partner bij OAK Consultants
Hans-Hugo Smit. Gebiedsmarketeer bij BPD
David van der Steen. Hogeschooldocent
gebiedsontwikkeling bij Hogeschool Den Haag en
projectmanager bij Gryphioen.
Alex Letteboer. Senior architect bij JHK Architecten
Martine van Sprundel. Manager vastgoedsturing en
beleid bij Woonbron
Helma Born. Directeur onderzoek & strategie bij
Procap.
Boy Wesel. Manager strategic partnership bij
Bouwinvest
Jeroen de Willigen. Partner en creatief directeur bij De
Zwarte Hond
Gabrielle Muris. Projectmanager Erfgoed Werkspoor bij
het Werkspoorkathedraal.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co Verdaas, Hoogleraar Leerstoel Gebiedsontwikkeling
(vanaf 15 mei)
Tom Daamen, Directeur SKG (vanaf 1 juli)
Jolien Kramer, coördinator SKG (vanaf 1 maart)
Céline Janssen, Promovenda
Simon van Zoest, onderzoeker (vanaf 15 april)
Helen Jager, Communicatieadviseur
Christel Swarttouw-Hofmeijer, Communicatieadviseur
(vanaf 1 september)
Hedwig van der Linden, Onderzoeker
Lodewijk Luken, Redacteur gebiedontwikkeling.nu (tot
1 april)
Simon Kooistra, Hoofdredacteur gebiedsontwikkeling.
nu
Inge Janse, Adjunct-hoofdredacteur
gebiedsontwikkeling.nu
Casper Kraai, Redacteur gebiedontwikkeling.nu
Sebastien Reinink, Redacteur gebiedontwikkeling.nu
Ineke Lammer, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
Donne Gerlich, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
Geeta Bhoewar, Secretariaat
Agnes Franzen, Strategisch Adviseur

Het team van de SKG
Zomer 2019

V.l.n.r.: Simon van Zoest (onderzoeker), Geeta Boehwar (ondersteunend personeel), Simon Kooistra (hoofdredacteur
Gebiedsontwikkeling.nu), Sebastien Reinink (student-assistent), Inge Janse (adjunct-hoofdredacteur Gebiedsontwikkeling.nu), Hedwig van der Linden (onderzoeker), Tom Daamen (directeur SKG), Agnes Franzen (adviseur), Co Verdaas
(hoogleraar Gebiedsontwikkeling), Casper Kraai (studentassistent), Jolien Kramer (coördinator/onderzoeker),
Ineke Lammers (student-assistent), Céline Janssen (promovenda).

Het netwerk van SKG
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4.1 Jaarrekening
Balans per 31 december 2019 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)
31-12-2019

31-12-2018

(bedragen in €)

Actief
Vlottende activa
Vorderingen
- Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen

36.550

56.250

168.915

220.828
205.465

277.078

205.465

277.078

Passief
Eigen Vermogen

Gestort kapitaal
Overige reserves

0
106.919

0
97.934
106.919

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Jaarrekening 2019

98.546

97.934
179.144

98.546

179.144

205.465

277.078
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Toelichting op de balans
(bedragen in €)

Actief
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
De samenstelling hiervan is als volgt:

te ontvangen schenkingen publieke partijen
te ontvangen schenkingen private partijen
te ontvangen schenkingen Kring van
Adviseurs

2019

2018

12.750
16.500
7.300

56.250

36.550

56.250

De vorderingen hebben allen een looptijd van minder dan 1 jaar.
Liquide middelen
Dit betref het saldo aangehouden bij de Rabobank te Utrecht.
Het saldo is vrij opeisbaar.

Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Het verloop hiervan is als volgt:

Stand per 1 januari
Resultaat verslagperiode
Stand per 31 december

2019

2018

97.934
8.986

72.092
25.842

106.919

97.934

2019

2018

95.451
2.541
554

170.869
5.250
3.025
-

98.546

179.144

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
De samenstelling hiervan is als volgt:

te betalen eindafrekening TU Delft
Vooruitontvangen schenkingen
Te betalen accountantskosten
Te betalen overige

De vooruitontvangen bijdragen hebben betrekking op 2019
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Winst- en verliesrekening over 2019
2019

2018

(bedragen in €)

Actief
Ontvangen schenkingen
Ontvangen royalties

458.650
277

387.999
0
458.927

Schenkingen
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo renterekening
Resultaat

Jaarrekening 2019

444.201
5.741

387.999

353.054
8.424

449.942

387.999

0

0

8.985

25.842
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(bedragen in €)
Ontvangen schenkingen
Dit betreffen ontvangen schenkingen van overheden,
corporaties en andere marktpartijen.
Schenkingen
Dit betreft een schenking aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde,
ten behoeve van de praktijkstoel gebiedsontwikkeling.
Overige Bedrijfskosten

Externe adviseurs
Administratiekosten
Accountantskosten
Overig

2019

2018

–
3.200
2.541
-

5.483
–
2.662
279

5.741

8.424

2019

2018

0
0

0
-679

0

-679

Renterekening
De samenstelling is als volgt:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Personeel
De stichting had gedurende het verslagjaar
geen personeel in dienst.
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4.2 Grondslagen
Grondslagen voor financiële
verslaggeving
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling,
gevestigd te Delft, bestaan voornamelijk uit het verbinden
van publieke, private en maatschappelijke organisaties
die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling.
Samen met de TU Delft wordt richting en inhoud gegeven
aan het kennisprogramma van de Praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling. De Praktijkleerstoel werkt aan het
initiëren en uitvoeren van onderzoek en onderwijs op het
terrein van gebiedsontwikkeling. Daarnaast organiseert zij
kennisbijeenkomsten voor en samen met de Nederlandse
praktijk, zoals expertsessies, seminars en dagcongressen.

Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening
is opgesteld
De algemene grondslag voor de waardering van de activa
en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is
de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover
niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale
waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij

anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte
looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
ontvangen schenkingen en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin
de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting
De stichting is op basis van haar doelstellingen en
activiteiten door de belastingdienst aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende intstelling (ANBI).
Op grond daarvan is de stichting vrijgesteld voor de
vennootschapsbelasting.

4.3 Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum

Resultaatbestemming

Er zijn geen gebeurtennissen na balansdatum die nader
inzicht geven in de feitelijke situatie per balansdatum.

Het resultaat over 2019 wordt toegevoegd aan de overige
reserves. De overige reserves zijn vrij beschikbaar voor het
bestuur.
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Alle foto’s en afbeeldingen in dit jaarverslag zijn
eigendom van SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
TU Delft, tenzij anders is vermeld.
De foto’s van het team van SKG zijn gemaakt door
fotograaf Marc Blommaert. Voor overige portretfoto’s
is toestemming verleend’
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Roosevelt Island
New York City

Foto: Wouter Jan Verheul

