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Voorwoord
SKG 2020-2021

Het jaar 2020 was een jaar van schakelen. Innoveren,
leren en uiteindelijk—gedwongen door de nieuwe
digitale werkelijkheid—ontdekken dat we zo mogelijk
nog meer konden ‘produceren’ dan we voor mogelijk
hielden. Natuurlijk raak je in een digitale werkelijkheid
ook iets kwijt: dat zullen we allemaal op onze eigen
manier ervaren hebben.
Gebiedsontwikkeling is in 2020 steeds hoger op de
maatschappelijke en politieke agenda gekomen. Dat
is vooral ingegeven door de optelsom van opgaven:
de vastgelopen woningmarkt, de energietransitie, de
klimaatverandering en de inzet op een vitaal platteland.
Bereikbaarheid is en blijft eveneens een cruciaal thema,
hoewel door het vele thuiswerken de files en volle
treinen even verdwenen waren. Of en hoe corona onze
woonwensen en reisgedrag blijvend gaat beïnvloeden
is deels nog speculeren, maar er lijkt een blijvende
herwaardering te zijn voor ‘ontspannen’ woon- en
werkmilieus in combinatie met wat vaker digitaal werken
vanuit eigen huis—al is dat niet voor alle mensen en
beroepen een optie.
Uit de vele gesprekken die we met onze deelnemers
hebben maken we op dat we gezien en gevonden worden
en dat we steeds beter ‘op de kaart’ staan als een
vanzelfsprekende kennispartner. Ook objectief gezien
staan we er beter voor dan ooit. Nooit eerder had de SKG
zoveel deelnemers (44) en zoveel unieke bezoekers op
gebiedsontwikkeling.nu. In een paar jaar tijd is het aantal
unieke bezoekers niet alleen verdubbeld, men verblijft ook
langer op de site.
Daarnaast hebben nagenoeg alle deelnemers
aangegeven hun relatie met de SKG tot 2024 te
willen continueren. Dat is een groot compliment en
geeft ons vertrouwen, maar het brengt ook een flinke
verantwoordelijkheid met zich mee. Door het groeiend
aantal deelnemers zijn we enerzijds in staat meer kennis
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te ontwikkelen en uit te dragen. Anderzijds ‘verdunt’ de
groei de intensiteit van de relatie tussen de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling en de deelnemers. Onze groei
roept dus nieuwe vragen op: wat is de ambitie van de
deelnemers met de SKG op de langere termijn? Hoe
houden we de betrokkenheid en het gevoel van trots en
eigenaarschap vast en blijven we in verbinding? En: hoe
kunnen we de kennis en inzichten nog beter in ons netwerk
ontsluiten?
Bij het schrijven van dit voorwoord is een nieuw kabinet nog
lang niet in zicht. Los van welke coalitie er straks gevormd
wordt: steeds indringender wordt bij alle partijen het
besef dat oude sectorale oplossingen niet meer werken
en samenhangende gebiedsgerichte oplossingen nodig
zijn. Om tot uitvoering te komen zullen sterke allianties
tussen publieke, private én maatschappelijke partners
cruciaal zijn. En ja, daarbij is extra investerend vermogen
nodig. Als het lukt publieke middelen in samenhang in de
regio te laten landen, kan er gestaag door politieke en
economische cycli heen gewerkt worden. Dan ontstaat er
een perspectief om samen langjarig aan de slag te gaan.
De voortekenen zijn positiever dan ze lange tijd geweest
zijn als het gaat om aandacht en middelen. Hopelijk
kunnen we als gebiedsontwikkelaars de komende periode
oogsten wat de afgelopen jaren is voorbereid: concrete
resultaten die Nederland verder brengen met passende
woningen in een duurzame en bereikbare omgeving. Dat
levert uiteraard weer nieuwe kennisvragen op en een
platform waarop publieke, private en maatschappelijke
partners elkaar blijven vinden. Dankzij uw aller bijdrage en
betrokkenheid kunnen we daar ook de komende jaren aan
blijven werken. Dank voor het vertrouwen. Een jaarverslag
is bedoeld om terug te blikken en verantwoording af te
leggen; door u hebben wij vooral zin in de toekomst.
Tom Daamen
Co Verdaas
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SKG en de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling
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1.1 Missie SKG
De missie van de Stichting Kennis
Gebiedsontwikkeling (kortweg: de SKG) is het
bevorderen van een professionele, reflectieve
gebiedsontwikkelingspraktijk, gericht op een
duurzame gebouwde omgeving. De 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 kennisprogramma van de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling.

1.2 Doelstellingen
De missie van de SKG valt uiteen in vijf samenhangende
kerndoelstellingen 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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Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling (0.4fte) en een
promotieplek (1.0fte) aan de universiteit mogelijk te maken.
Dit verzoek is een grote blijk van waardering voor het werk
van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de  TU Delft
en sluit naadloos aan op de versterkingsstrategie van
de SKG. Met de leden is vastgesteld dat de focus van de
nieuwe leeropdracht zal liggen op de toepassing van het
omgevingsrecht in de gebiedsontwikkelingspraktijk.

B. Doorontwikkelen van het online platform
gebiedsontwikkeling.nu
De gebiedsontwikkelingspraktijk verbreedt zich door
uitdagingen op het terrein van mobiliteit, energie en
klimaat te combineren met ruimtelijke ontwikkeling
en transformatieopgaven. 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 zeer positieve effecten zien
(zie 2.4 Gebiedsontwikkeling.nu). De komende periode zal
het platform ook technisch vernieuwd worden.

C. 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
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 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. Naast het deelnemen aan relevante
wetenschappelijke netwerken en congressen werkt de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling op verschillende thema’s
samen met het mondiaal opererende Urban Land Institute
(ULI). Ook is De SKG lid van het International Federation for
Housing and Planning (IFHP).
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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 met onder andere
twee fulltime promovendi (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),
het verzamelen en duiden van empirische bewijsvoering,
en het uitdragen van nieuwe perspectieven, concepten,
instrumenten en oplossingen.

Kennisbijeenkomsten (nu ook online!)
Ieder jaar verzorgt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
in samenwerking met partners, instituten en/of andere
universiteiten kennisbijeenkomsten door het hele land,
zoals expertsessies, masterclasses en seminars. In 2020
is daarbij de omschakeling gemaakt naar online versies
van deze bijeenkomsten. Ze komen primair voort uit het
kennisprogramma van de leerstoel, maar daarnaast
kunnen ook (extra) bijeenkomsten worden geagendeerd
die aansluiten op een actueel maatschappelijk debat met
grote relevantie voor gebiedsontwikkeling (zie voor een
overzicht 2.1 Kennisbijeenkomsten). Van alle bijeenkomsten
worden verslagen gemaakt, waarin zowel generieke
inzichten als specifieke praktijklessen worden vastgelegd.
Kennisbijeenkomsten kunnen ook onderdeel zijn van een
reeks, een leergang, of een onderzoeksproject.

Gebiedsontwikkeling.nu
Het onafhankelijke platform gebiedsontwikkeling.nu
fungeert als een open bron van kennis voor professionals,
onderzoekers en studenten die zich bezighouden met
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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. In 2020 is bijvoorbeeld
de projectenkaart vernieuwd, waarin de belangrijkste
en meest innovatieve gebiedsopgaven in Nederland
opgenomen en gedocumenteerd worden.

1.5 Kennis
programma
2018 – 2021
Het Kennisprogramma 2018-2021 van de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft is gebaseerd op de
resultaten van bilaterale gesprekken en bijeenkomsten
met de leden en het bestuur van de SKG. Het programma
richt zich op vier maatschappelijke kernthema’s (rood) en
de vier basisbegrippen 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.
Duurzame gebiedsontwikkeling vormt een basis en
vertrekpunt voor het kennisprogramma van de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling. Het streven om op een sociaal,
economisch en ecologisch verantwoorde manier om te
gaan met onze omgeving en hier in planvorming, realisatie
en beheer steeds verder in te willen gaan kenmerkt
ons vakgebied; het is voor alle leden een absolute
voorwaarde. De vraag is uiteraard hoe dit in specifieke
gebiedsontwikkelingen invulling moet krijgen, hoe het in
plannen, beleid, regelgeving en bekostigingsstructuren
verankerd moet worden en welke kansen en dilemma’s
daarbij spelen.
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In de Nederlandse en internationale (beleids)praktijk
wordt duurzame ontwikkeling steeds vaker gevat in (of
afgeleid van) de Sustainable Development Goals (SDG’s)
en/of richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen of investeren, zoals gevat in de trits
Environment Social Governance (kortweg ESG-beleid,
dat geldt voor institutionele beleggers). Deze meer
generieke doelen en richtlijnen zullen de Nederlandse
gebiedsontwikkelingspraktijk steeds meer gaan
beïnvloeden. Ons kennisprogramma draagt hier al krachtig
aan bij, maar zal zich hier verder in gaan ontwikkelen (zie
1.7 De volgende stap).

Onze thema’s: wonen, mobiliteit, energie en
klimaat
De woningmarkt zit vast. We weten hoe we woningen
moeten bouwen: door bestaande bebouwde gebieden te
verdichten of te transformeren. Of door andere gebieden
buiten of aan de randen van steden en dorpen voor
ontwikkeling aan te wijzen. 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.
Mobiliteit is een thema dat door vrijwel alle deelnemers
wordt genoemd. Zowel de weg als de OV-infrastructuur
nadert de grenzen van zijn capaciteit. En dat terwijl
er nog 1 miljoen woningen in Nederland bijgebouwd
moeten worden. Naast veranderingen in de keuzes
van mens en bedrijf ten aanzien van hun mobiliteit,
moeten investeringsplannen in bestaande en nieuwe
infrastructuur in Nederland zorgvuldig tegen het licht

worden gehouden. Goede bereikbaarheid blijft voor goede
gebiedsontwikkeling essentieel, maar op het vlak van
mobiliteit en de bekostiging van infrastructuur kunnen
grote veranderingen worden verwacht. De prangende
vraag is of de corona pandemie ons mobiliteitsgedrag
structureel gaat beïnvloeden.
De transitie naar een CO2-arme samenleving is de derde
maatschappelijke opgave die in de opdracht van de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling centraal staat. Zowel het
verduurzamen van de bestaande vastgoedvoorraad
als het duurzaam ontwikkelen van nieuwbouw brengt
veel vragen met zich mee: over technische innovaties,
netwerken, financiering en bekostiging, organisatie,
wet- en regelgeving, gebruik van data en ruimtelijke
inrichting. De Nederlandse aanpak met Regionale
Energie Strategieën (RES) moet op de regionale
investeringsplannen en gebiedsontwikkelingen worden
afgestemd. Hoe dit in de praktijk vorm moet krijgen is een
belangrijke onderzoeksvraag.
Klimaatverandering raakt ook direct aan gebieds
ontwikkeling: hitte, droogte en wateroverlast zijn van
uitzondering verworden tot de nieuwe norm. Daar zijn
de afgelopen jaren, onder andere door uitspraken van
de Raad van State, aanscherpingen ten aanzien van
geluid, fijnstof, stikstofdispositie en PFAS bij gekomen. Dat
vraagt niet alleen om meer inzicht in (potentiële) gevolgen
van veranderingen in het klimaat voor bestaande
gebouwen, gebieden en infrastructuur. Het vraagt ook om
nieuwe eisen aan en creatieve concepten voor de (her)
ontwikkeling van onze leefomgeving. Klimaatadaptatieve
gebiedsontwikkeling is een interdisciplinaire (kennis)
opgave.

Kennisprogramma SKG 2018-2021
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Onze basis: proces, waarde, ontwerp en
samenwerking
De opgaven mogen dan veranderen en raken aan
meerdere schaalniveaus, vier basisbegrippen blijven
onderdeel van het repertoire van SKG: proces, waarde,
ontwerp en samenwerking. Wat betekenen de nieuwe
opgaven voor de inrichting van het proces en publiekprivate contract, samenwerkings- en sturingsvormen?
Wat is de rol van het ontwerp en welke financierings- en
bekostigingsvormen zijn haalbaar in het licht van
maatschappelijke kosten en baten? Dergelijke vragen
vormen de basis van enkele doorlopende onderzoeks- en/
of promotietrajecten.
We kunnen hierbij 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, de politieke-, bestuurs- en
organisatiewetenschappen en de bedrijfskunde.  
Wel vragen de vier kernthema’s van nu om het herijken
van de inzichten rondom onze basisbegrippen. Wat zijn de
verstedelijkingsconcepten voor een duurzame toekomst?
Wat zijn de financiële arrangementen rondom energie en
klimaat? Welke principes van financiering en bekostiging

Verbindend

horen bij de groeiende en meer diverse mobiliteitsvraag
van mens en bedrijf? Hoe groot zijn benodigde (voor)
investeringen, en wat voor publiek-private arrangementen
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 waar gewenst
onderwerpen te agenderen en debat in het vakgebied
erover aan te jagen.

Toekomstgericht: inclusief, vernieuwend,
verankerd
De drie kernwaarden inclusief, vernieuwend en
verankerd op de onderste regel van het ‘bollenschema’
verwijzen niet alleen naar de eigenschappen van het
(potentiële) product of resultaat van gebiedsontwikkeling
– dat we onderzoeken binnen de thema’s waarde en
ontwerp – maar evenzeer over het ‘hoe’, gevat in proces
en samenwerking. Zo gaat het streven naar innovatie
bijvoorbeeld gepaard met de intrede van nieuwe partijen
die nieuwe belangen, expertise, businessmodellen en
vernieuwende oplossingen ter tafel brengen. Eisen ten
aanzien van inclusieve gebiedsontwikkeling kunnen
betrekking hebben op de betaalbaarheid van te
realiseren woningbouw en werkruimte, maar het kan
ook gaan over de manier waarop de omgeving van

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
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een project (burgers, gebruikers, ondernemers) bij het
planvormingsproces en besluitvorming betrokken wordt.
Iedere gebiedsontwikkeling moet daarnaast rekening
houden met bestaande gebouwen en landschappelijke of
stedenbouwkundige structuren, de historie en de betekenis
die door betrokkenen aan een gebied wordt gegeven. Het
product en het proces van gebiedsontwikkeling  liggen dus
altijd in elkaars verlengde.
In de tabel hiernaast zijn een aantal aspecten waar
de thema’s, basisbegrippen en kernwaarden van het
kennisprogramma  betrekking op hebben samengevat.
De lijst met aspecten is niet uitputtend en constant in
beweging, maar de ‘bollen’ van ons kennisprogramma zijn
de afgelopen periode robuust gebleken.

Handelingsperspectief voor en samen met de
leden
We merken onder leden een grote behoefte aan een
handelingsperspectief dat richting, inspiratie en houvast
biedt, zowel voor kwetsbare sociale wijken als voor de
meest prestigieuze ontwikkelgebieden van Nederland.
Het lopende kennisprogramma moet hierin voorzien, maar
deelnemers blijken daarnaast soms ook de wens te hebben
om samen met de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan
specifiekere vraagstukken te werken. We willen hierin vanuit
de leerstoel een faciliterende en ondersteunende rol blijven
spelen, en daarbij zoveel mogelijk met deelnemers samen
aan de slag gaan; vooral als de inzichten die we daarin
opdoen voor alle leden meerwaarde hebben. De afgelopen
periode heeft deze manier van werken – het combineren
van een vast kennisprogramma met interessante,
kortlopende onderzoeks- en valorisatieprojecten – tot
concrete doorwerking van kennis in de praktijk gezorgd én
veelgelezen artikelen op het platform gebiedsontwikkeling.
nu opgeleverd. De scheidslijn is hierbij steeds dat de inzet
van De SKG gericht is op het ontwikkelen en ontsluiten van
breder toepasbare kennis en ervaringen.

1.6 Output van
de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling
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.

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.

Kennisbijeenkomsten
Een andere manier om inhoud en vorm te geven aan
de missie van de 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.

SKG Studio 2021

Foto: Sander van Wettum
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SKG Jaarcongres en Award
Ieder jaar organiseert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
een dagcongres voor de Nederlandse praktijkgemeen
schap rond gebiedsontwikkeling. In november 2020 is het
jaarcongres verplaatst naar maart 2021 en omgezet in SKG
Studio, in samenwerking met het Ministerie van BZK en
de producenten van het NOVI-congres. De precieze vorm
is van meerdere factoren afhankelijk, maar een jaarlijks
treffen tussen professionals met een diverse achtergrond
en het delen van bijdragen voor en door de (internationale)
wetenschap en praktijk van gebiedsontwikkeling voorziet
zeer in een behoefte.

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: de 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.

Onderwijsproducten
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling 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 MCD-opleiding,
welke door de TU Delft samen met de Erasmus Universiteit
Rotterdam wordt georganiseerd. Andere gremia waarmee
wordt gesproken over onderwijs zijn Scobe, Spryg,
Platform31 en 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. De leerstoel zal
hierin een meer leidende rol gaan nemen, onder andere
door (online) onderwijsmateriaal te ontwikkelen.

Opiniërende artikelen, columns en andere (media)
uitingen
De taak van de 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, indien gewenst
en opportuun, commentaar te leveren. Hierbij geldt
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dat teamleden van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
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 de bredere
verstedelijkingsopgave wil uitoefenen. Het poneren van
een mening als zodanig zonder gedegen onderbouwing is
dus ‘not done’.

Vakpublicaties
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling 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
de 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 de SKG als inhoudelijk boegbeeld van
gebiedsontwikkeling.

Wetenschappelijke publicaties
Tot slot is het de ambitie van de SKG om de komende
jaren krachtig bij te dragen aan het verstevigen
van de wetenschappelijke basis van het vakgebied.
Gebiedsontwikkeling staat bekend als een relatief
nieuwe, verbindende discipline die zich voedt met 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 de 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
Gebiedsontwikkeling (naast de verslagen die u van
ons gewend bent) een 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 D
 e volgende stap: naar het
kennisprogramma 2021-2024
De afgelopen drie jaar is het kennisprogramma dat in
2018 door de leden van de SKG is vastgesteld een brede
maar robuuste basis gebleken voor de activiteiten van
de Leerstoel Gebiedsontwikkeling. De kernthema’s in
het bollenschema zijn nóg belangrijker geworden en
de basisbegrippen proces, samenwerking, ontwerp
en waarde blijken nog altijd fundamenteel voor het
vakgebied. Nog steeds moeten betrokken partijen
‘de doorwaadbare plaats’ vinden om uiteenlopende
waarden te verenigen in integrale plannen en haalbare
projecten. Is het vakgebied de afgelopen drie jaar dan
helemaal niet veranderd? Zeker wel. De komst van
uiteenlopende deelnemers als Staatsbosbeheer, Kadaster,
Deltacommissaris en Vesteda bij de SKG bewijst dat het
vakgebied zich disciplinair verbreed en de waardeketen
van gebiedsontwikkeling zich verdiept. Daarnaast  
zien we dat de Rijksoverheid zich voorbereidt om een
nadrukkelijker rol in de ruimtelijke ordening van Nederland
en gebiedsontwikkeling te gaan spelen. We verwachten
dat beide trends zich door zullen zetten, hetgeen voor
kennis, beleid en praktijk tot nieuwe vragen, kansen en
uitdagingen zal leiden.

Wat wel duidelijk is, is dat de herstelperiode na corona
gepaard zal gaan met vragen over:
•
•

•

De governance van integrale planvorming voor
duurzame gebiedsontwikkeling;
De rol van overheid, markt en netwerk(allianties)
in de duurzame bekostiging van de Nederlandse
verstedelijkingsopgave (koppelen energie, klimaat,
mobiliteit en wonen);
De verbreding van de wijze waarop (ontwikkel- en
investeringsplannen voor) wijken en gebieden
financieel en maatschappelijk gewaardeerd worden
(ESG, SDG’s).

Herstelperiode na corona
In de periode na de vorige, financiële crisis en
daaropvolgende economische recessie (2008-2013)
heeft SKG een kritische periode in vastgoed- en
gebiedsontwikkeling met glans doorstaan door aan de
kennisbasis te blijven bouwen en actief met de leden te
reflecteren op een nieuwe werkelijkheid.
Afgelopen jaar is na het uitbreken van de coronacrisis
(waaraan al verscheidene kleine crises voorafgingen
die gebiedsontwikkeling raakten, zoals PFAS en stikstof)
opnieuw een reeks van korte en langere publicaties
verschenen om professionals in gebiedsontwikkeling via
de site gebiedsontwikkeling.nu snel nieuwe inzichten en
houvast te geven in een uiterst onzekere tijd. De komende
tijd zal moeten blijken hoe de economie zich in Europa en
Nederland gedraagt en welke impact dit heeft op ons
vakgebied.
Het is zo goed als zeker dat het Rijk zal inzetten op gestage
voortgang in de verstedelijkingsopgave, de versterking
van het landelijk gebied en de energietransitie. In hoeverre
dat een anticyclisch investeringskarakter zal krijgen met
krachtige publiek-privaat-maatschappelijke coalities – een
aanpak waar de Leerstoel Gebiedsontwikkeling zich voor
inzet – is echter nog onduidelijk.
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SKG Deelnemers en team Leerstoel
Gebiedsontwikkeling
Het doel van de SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling
is om op wetenschappelijke basis praktische handreikingen
te blijven aanreiken waardoor het vakgebied zich verder
kan ontwikkelen en professionaliseren.
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4

Dit voorstel wordt in samenspraak met een aantal SKGdeelnemers onder leiding van SKG-bestuurslid prof. dr.
Ellen van Bueren, hoogleraar Co Verdaas en SKG-directeur
Tom Daamen ontwikkeld. In het najaar van 2021 wordt dit
interdisciplinaire voorstel bij NWO ingediend.
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1.8 Nieuwe deelnemers 2020
De SKG groeide in 2020 met VanWonen, Vesteda en de gemeenten Alkmaar en Leiden verder tot een netwerk van 44
publieke en private deelnemers. Zeker in crisistijd kan er spanning zijn tussen grote doelen en de dagelijkse realiteit
van gebiedsontwikkeling. Hoe gaan de nieuwe SKG-partners hiermee om?

Mireille Jeurnink

Gertjan van der Baan

Welk dilemma ontstaat bij het realiseren van een
doelstelling, zoals de gezonde stad?

Beleggers als Vesteda hebben een langetermijn
perspectief. Hoe werk je samen met partijen voor
wie dat niet geldt?

directeur vastgoedontwikkeling VanWonen

“Bij de gezonde stad kun je denken aan een daktuin op
een appartementencomplex of omgevingen die beweging
stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat de extra ruimte
die dit kost, zich terugvertaalt in het welbevinden van de
bewoners, de opbrengst van de woning én de meerwaarde
voor de stad. Het lijkt dus een dilemma, maar we zien op
de lange termijn juist vooral plussen. Om vast te houden
aan doelstellingen, is het natuurlijk erg belangrijk de
uitgangspunten af te spreken met alle partners.”

Hoe zit dat met een doelstelling als
betaalbaarheid van woningen?
“Anderhalf jaar geleden startte VanWonen een
Woningfonds waarmee we woningen in het
middensegment van 800 tot 1200 euro per maand
verhuren. Dit doen we juist op de plekken waar die
behoefte het grootst is, bijvoorbeeld in de binnensteden
van Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen. We proberen
op deze manier een betaalbaar alternatief te bieden
voor mensen met een middeninkomen. Dat kan doordat
de huurwoningen in onze portefeuille blijven en we de
waardestijging over een langere periode bezien.”

Organisatie VanWonen
Bedrijfsgrootte: ongeveer 50 werknemers
Rol gebiedsontwikkeling: ontwikkelend
Expertise: conceptuele aanpak bij gebiedsontwikkeling
en daarin de samenwerking zoeken met stakeholders en
toekomstige bewoners
Kennisbehoefte: verdieping op het thema gezonde stad
Belangrijke langetermijn doelstellingen: gezonde
woongebieden ontwikkelen en betaalbaarheid van
woningen
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CEO Vesteda

“Zeker in de krappe woningmarkt kan een ontwikkelaar
het zich veroorloven om te beknibbelen op kwaliteit en
leefbaarheid – je krijgt de woningen toch wel verkocht.
Zo waren we betrokken bij een binnenstedelijke ontwikke
ling waar er geen bergingen bij de appartementen waren
ontworpen. Wij vonden dat dat wel moest, juist vanwege
de woonkwaliteit op langere termijn. We hebben niet
toegegeven aan de ontwikkelaar en lieten de opdracht
aan ons voorbij gaan.”

Hoe zie je de waarde van investeringen in
duurzaamheid en kwaliteit terug?
“Wij geloven dat kwaliteit zich niet alleen in een hogere
huur of winst vertaalt, maar vooral in een lager risico. Bij
woningen van goede kwaliteit en op een goede locatie
krijg je ook in een neergaande markt niet veel leegstand.
Huurders zijn tevredener, verhuizen minder snel en
investeringen in duurzaamheid betekenen iets lagere
energielasten. In potentie is er dan iets meer over voor de
huurprijs, terwijl de totale huurlasten gelijk of lager zijn.”

Organisatie Vesteda
Bedrijfsgrootte: 220 werknemers
Rol gebiedsontwikkeling: beleggend
Expertise: langetermijnperspectief op woongebruik,
woonplezier en eigenaarskosten
Kennisbehoeften: financiering van bereikbaarheid
woongebieden, energietransitie en woonbehoeften van
zelfstandige senioren
Belangrijke langetermijndoelstelling: voldoende aanbod
van betaalbare huurwoningen
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Paul Verbruggen

Adrian Los

Hoe kun je op lange termijn sociale inclusie en
ontmoeten borgen?

Welke dilemma’s voor verduurzaming kom je
tegen in de samenwerking met partijen?

“We hebben in de gemeente Alkmaar al sinds jaar en dag
het programma ‘wijk- en buurtgericht samenwerken’.
Door samen met partners in de wijk, waaronder bewoners
en woningcorporaties, op te trekken, ontstaat zichtbare
meerwaarde in de wijk. Aan ontwikkelaars vragen we:
hoe draagt een bouwprogramma bij aan een inclusieve
samenleving? Hiermee binden we ze aan voorzieningen die
ontmoeting faciliteren, zoals openbare parken.”

“De grootste uitdaging is om in een dichtbebouwde stad
op een zorgvuldige manier verstedelijking vorm te geven.
In de wereld van vastgoed en gebiedsontwikkeling is de
uitvoering van de klimaatdoelen een uitdaging. Over
veel projecten is al jaren geleden een besluit genomen.
Binnen projecten kun je altijd kijken welke kansen in een
later stadium nog te realiseren zijn. In het Stationsgebied
hebben we bijvoorbeeld onze duurzaamheidsambitie
vertaald in waterretentie en daktuinen.”

wethouder Gemeente Alkmaar

In hoeverre zijn verschillende belangen van
publieke en private partijen een probleem?
“Ik zie het sowieso niet als een probleem. In Regio
Alkmaar hebben we twee jaar terug een strategische
alliantie gesloten met ontwikkelaars, makelaars,
bouwers, corporaties en de gemeente om over onze
gemeenschappelijke opgave te praten: meer woningen
bouwen, op een kwalitatieve manier en aansluitend bij
de woonbehoefte in de volle breedte. Zo zoeken we naar
oplossingen: wat kan een ontwikkelaar voor een corporatie
betekenen als een gemeente geen grond meer heeft voor
de corporatie om daar sociale woningbouw te realiseren?”

directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden

Hoe speelt de politiek een rol bij langetermijn
doelstellingen?
“Wil je een ambitieuze doelstelling als duurzame
verstedelijking en mobiliteit echt doorzetten, dan is het
belangrijk dat er heel stevig politiek commitment op zit.
En het is van belang dat er continuïteit is. Door kaders te
stellen in bestemmingsplannen en de omgevingsvisie, kun
je op een lange termijn aan deze doelstellingen blijven
werken. Daarnaast borg je die continuïteit ook via de
afspraken met partijen en de bijbehorende contracten.
Wij willen een betrouwbare partner zijn.”

Organisatie Gemeente Alkmaar

Organisatie Gemeente Leiden

Bedrijfsgrootte: ongeveer 1.900 ambtenaren
Rol gebiedsontwikkeling: ontwikkelend of faciliterend
vanuit kaders
Expertise: samenwerking met de woningmarkt over
adaptief programmeren
Kennisbehoefte: inhoud over sociaal inclusieve wijken
Belangrijke langetermijndoelstelling: inclusieve
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Bedrijfsgrootte: ongeveer 1.500 ambtenaren
Rol gebiedsontwikkeling: ontwikkelend, faciliterend en
alles wat daartussen zit
Expertise: veel ervaring met binnenstedelijk bouwen
Kennisbehoefte: inrichting van flexibele planprocessen
(hoe stel je maatschappelijke doelen scherp terwijl je
vrijheid biedt voor verschillende strategieën en manieren
van contracteren?)
Belangrijke langetermijndoelstellingen: duurzame
verstedelijking: verdichting, mobiliteit, klimaatadaptatie,
energietransitie, circulaire economie

SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
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Overzicht 2020 en
vooruitblik 2021

2

Overzicht 2020 en
vooruitblik 2021

2.1 Kennis
bijeenkomsten
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseerde in
2020 tien kennisbijeenkomsten. Twee daarvan waren
masterclasses die onderdeel zijn van de Leergang
Intensief en Meervoudig ruimtegebruik (sLIM), die
ieder jaar in samenwerking met de Center for Urban
Studies van de Universiteit van Amsterdam wordt
georganiseerd. Door de corona-pandemie heeft het
SKG Jaarcongres dit jaar helaas niet plaats kunnen
vinden en zijn er enkele bijeenkomsten verplaatst. De
nadruk lag inhoudelijk op de thema’s klimaat, wonen
en energie, en qua sturing op beleid, financiën en
uitvoeringskracht. De kennisbijeenkomsten van 2020
zijn hiernar weergegeven.

Kennisbijeenkomsten 2020
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020

15 januari: sLIM debatavond ‘Remaking the commons’,
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
12 maart: Kennisbijeenkomst Urban Real Estate and
Infrastructure Climate Risk Management, Faculteit
Bouwkunde, Delft (engels)
3 juni: Kennisbijeenkomst ‘Stikstofregeling en GO’ deel
1 (webinar)
24 juni: Kennisbijeenkomst ‘Stikstofregeling en GO’
deel 2 (webinar)
2 juli: Kennisbijeenkomst De NOVI (webinar)
3 juli: Webinar Fondsen en GO (webinar)
24 september: sLIM Masterclass ‘Woonvormen en GO’
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (hybride)
14 oktober: sLIM Masterclass: ‘Energie en GO’
(webinar)
11 noverber: Ontwerpen voor en in
Gebiedsontwikkeling (webinar)
10 December: Kennisbijeenkomst ‘Rijksontwikkelbedrijf’
(webinar)
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sLIM Debatavond
‘Remaking the commons’ – 15 januari 2020
(Engels)

Kennisbijeenkomst Urban Real Estate
and Infrastructure Climate Risk
Management – 12 maart 2020 (Engels)

Locatie

Locatie

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Faculteit Bouwkunde in Delft

Sprekers

Sprekers

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacob-Jan Koopmans (wooncoöperatie De Warren)
Edwin Buitelaar (Universiteit Utrecht/PBL)
Bob van der Zande (Gemeente Amsterdam)
Martine de Jong (Universiteit Utrecht)

Moderator
•

Federico Savini (Universiteit van Amsterdam) &
Tom Daamen (TU Delft)  

Met Urban Commons worden plekken in de stad bedoeld
waar burgers gemeenschappelijke functies opeisen.
Tijdens de debatavond ‘Re-making the Commons’, op
15 januari in Pakhuis de Zwijger, gloort de hoop dat
aloude coöperatieve woonvormen in Nederland weer
volop terugkeren, om daarmee het recht op de stad wat
meer terug te geven aan de ‘gewone’ burger. Jacob-Jan
Koopmans ziet dit recht gerealiseerd in de door hem
opgerichte wooncoöperatie De Warren. Hij denkt hiermee
een alternatief aan te bieden tussen de gangbare en hevig
geinstitutionaliseerde woonvormen (Lees: tussen koop en
sociale huur). Maar is urban commoning niet een nieuwe
vorm van privaat eigenaarschap met een eigen vorm
van exclusiviteit? Het verslag is net als de debatavond
Engelstalig.

Co Verdaas (TU Delft)
Zac Taylor (KU Leuven)
Jeroen Aerts (VU Amsterdam)
Arnoud Castéran (RMS)
Nicolette Klein Bog (Bouwinvest)
Lilliane van Sprundel (Deltacommissaris)
Bea de Buisonje (Waternet AGV)
Sascha Stolk (Gemeente Amsterdam)
Johan Verlinde (Gemeente Rotterdam)

Een agenda opstellen voor onderzoek en praktijkdebat
over (het omgaan met) de risico’s van klimaatverandering
in de gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling. Dat
was het doel van de expertbijeenkomst Urban Real Estate
and Infrastructure Climate Risk Management van de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling, begin maart op de TU
Delft. Of, in de woorden van gastheer en hoogleraar Co
Verdaas: “Identificeren waar energie zit, wat de meeste
urgentie heeft, en wie zich opwerpt om die onderwerpen
verder te onderzoeken.” Een drie-lenzen-benadering moet
hierbij helpen.

Foto: Marc Blommaert

Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
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Expertsessie ‘Rijksontwikkelbedrijf’ –
10 december 2020 (online)
Locatie
Online

Sprekers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Paul de Beer (Gemeente Breda)
Peter Kerris (Provincie Gelderland)
Damo Holt (Rebel)
Jop Fackeldey (Provincie Flevoland)
Niels Koeman (Rli)
Ruud Bergh (SADC)
Friso de Zeeuw (Friso Advies)
Desirée Uitzetter (BPD & NEPROM)
Annius Hoornstra (Gemeente
Zaanstad)
Nicole Maarsen Syntrus Achmea)
Boy Wesel (Bouwinvest)
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SKG Jaarcongres 2020 werd SKG Studio
(31 maart 2021)
Door corona was het lange tijd onzeker of en in welke vorm
het jaarlijkse congres van de SKG doorgang zou kunnen
vinden. Mede door deze onzekerheid en het vollopen van
de agenda met tal van relevante bijeenkomsten die van
het voorjaar naar het najaar werden verplaatst (zoals de
Provada), heeft het bestuur besloten het jaarcongres 2020
te annuleren en te verplaatsen naar het voorjaar van 2021,
in de hoop op een fysiek treffen.
Omdat corona langer onder ons bleef dan gehoopt is
besloten het jaarcongres te transformeren naar SKG
Studio. De SKG en het ministerie van BZK hebben daarbij
de krachten gebundeld waardoor SKG Studio en de NOVIconferentie elkaar konden versterken; beide programma’s
bedienen deels dezelfde doelgroep. De samenwerking
is beiden goed bevallen, dus mogelijk is hier een nieuwe
traditie ontstaan. Ook het moment op de kalender beviel
organisatie en deelnemers goed, dus zal het volgende
jaarcongres eveneens in maart 2022 plaatsvinden.

Winnaar SKG Award
Rhapsody in Amsterdam en Proeftuin Erasmusveld in
Den Haag zijn beide winnaar van de SKG Award 2021 (die
oorspronkelijk in november 2020 uitgereikt zou worden).
De SKG Award is de Nederlandse prijs voor een bijzonder
initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling, die is uitgereikt
tijdens een online-versie van het jaarcongres, SKG Studio.
De vakjury prijst met haar keuze twee totaal verschillende
duurzame gebiedsontwikkelingen. Voor Rhapsody
geldt dat dit verdichtingsproject in Amsterdam “getuigt
van een moedige aanpak”. Niet alleen is het gelukt om
omgevingskwaliteit toe te voegen pal naast de ringweg
A10, ten tijde van de ontwikkeling van Rhapsody stond de
Kolenkitbuurt bekend als ‘slechtste wijk van Nederland’.
“Om vanuit de crisisperiode op deze plek met zo’n integraal
sociaal plan te durven ontwikkelen, inclusief private
financiering, is volgens de jury een voorbeeld van inventief
ondernemerslef.”

SKG Studio is op 31 maart 2021 uitgezonden en hoort
formeel gezien niet thuis in het jaarverslag over 2020. Maar
omdat het wel een gevolg is van het niet doorgaan van het
jaarcongres in 2020 leek het ons gerechtvaardigd om hier
een paar zinnen aan te wijden. Voor wie SKG Voor wie SKG
Studio terug willen zien, klik op onderstaande foto.

Foto: Sander van Wettum

Publieksprijs
Foto: Sander van Wettum

SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

De 21 inzendingen voor de SKG Award konden
ook meedingen naar de stem van het publiek, via
gebiedsontwikkeling.nu. De publieksprijs is overtuigend
gewonnen door Harderwijk Waterfront, een project van
gebiedsontwikkelaar Synchroon.
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Activiteiten Co Verdaas 2020

Activiteiten Tom Daamen 2019

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Gespreksleider bij webinar ‘Rijksontwikkelbedrijf’,
10 december (online)
Spreker bij lezing interbestuurlijke samenwerking met
betrekking tot keuzes in de ruimte, 15 oktober (online)
Deelnemer van de bijeenkomst van het College van
Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, 13 oktober,
Noordwijk
Gespreksleider van de bijeenkomst over de
Omgevingswet en omgang met risico’s, 5 oktober
(online)
Spreker bij het college gebiedsontwikkeling van de
Master City Developer, 3 september, Rotterdam
Spreker bij de lezing grondbeleid bij Arcadis/Over
Morgen, 9 juli (online)
Spreker bij de lezing gebiedsontwikkeling voor MUAD/
gemeente Utrecht, 7 juli (online)
Deelnemer van de bijeenkomst ‘Rijksvastgoedbedrijf
over gebiedsontwikkeling’, 6 juli (online)
Gespreksleider van het webinar ‘regionale fondsen in
gebiedsontwikkeling’ voor het Ministerie van BZK, 3 juli
(online)
Spreker bij de webinar voor VPNG over de effecten van
corona in relatie tot opgaven in gebiedsontwikkeling,
23 april (online)
Deelnemer van de webinar ‘Wonen en Zorg’, 8 april
(online)
Gespreksleider bij de SKG Expert Meeting ‘Real Estate
& Infrastructure Climate Risk Management’, 12 maart,
Delft
Spreker bij de lezing BNSP ‘de Noviwijk als Noviteit’,
6 februari, Amsterdam
Spreker op het nationaal stationscongres over
gebiedsontwikkeling, 30 januari, Nijmegen
Spreker op het congres ‘aardgasvrije wijken’, 23 januari,
Nieuwegein
Spreker op het nieuwjaarscongres over data en
watermanagement, 10 januari, Delft
Deelnemer van de studiegroep ruimtelijke inrichting,
1 januari-31 december (divers)
Deelnemer van de adviesraad van de Environmental
Sciences Group van Wageningen University,
1 januari-31 december (divers)
Deelnemer van de studiegroep Interbestuurlijke en
Financiele Verhoudingen, 1 januari-31 december
(divers)
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•
•
•

•

•

Gespreksleider bij het Diner Pensant Virtual Meeting
van het Opdrachtgeversforum voor de Bouw, 28
oktober (online)
Co-gespreksleider bij de sLIM Webinar ‘Energie en GO’,
14 oktober (online)
Gespreksleider op de Provada LIVE Webinar over de
toekomst van stedelijk leven, 17 juni, Amsterdam (RAI)
Gespreksleider van de AIVP Webinar ‘How to Plan
Waterfronts after the COVID-19?’, 4 juni (online)
Spreker bij de SKG Expert Meeting ‘Real Estate &
Infrastructure Climate Risk Management’, 12 maart,
Delft
Gespreksleider van de bijeenkomsten van het
Vastgoedcafé van Gemeente Delft, 5 februari en 1 juli
(online)
Gespreksleider van de sLIM Debatavond ‘The Common
City’, 16 januari, Amsterdam
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2.2 Onderzoek
Promotieonderzoek Sociale
duurzaamheid in gebiedsontwikkeling
– Céline Janssen
Céline Janssen doet binnen de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling 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.

Promotieonderzoek bekostiging
infrastructuur en gebiedsontwikkeling
– Simon van Zoest
In april 2020 is Simon van Zoest binnen de leerstoel
Gebiedsontwikkeling begonnen met een promotie
onderzoek naar de bekostiging van integrale gebieds
ontwikkeling. De verstedelijkingsopgave vraagt om
substantiële investeringen in collectieve voorzieningen
zoals vervoersinfrastructuur, maar de huidige
bekostigingssystematiek (sterk leunend op overheids
middelen en kostenverhaal) is ontoereikend om die
ambities te verwezenlijken.

Daarom wordt er in binnen- en buitenland gezocht naar
alternatieve bekostigingsstrategieën, veelal met bijdragen
van verscheidene lokale partijen. Hoe komen dergelijke
nieuwe strategieën tot stand, welke veranderingen
zijn daarvoor nodig en wat is de impact ervan op
gebiedsontwikkeling?

Welke sturing is nodig om uiteindelijk tot een sociaal
duurzaam resultaat te komen? In begin 2020 vond een
expertsessie over sociaal duurzame gebiedsontwikkeling
plaats met verschillende publieke en private partijen
uit het SKG netwerk. Verder richtte Céline zich in 2020
op het uitvoeren van de eerste casestudie in de wijk
Buiksloterham in Amsterdam en het opzetten van de
tweede in Nieuw-Crooswijk in Rotterdam.

Foto’s: Roy Borghouts
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Alternatieve bekostiging openbare
infrastructuur – Simon van Zoest

Ontwerpend onderzoek
– Hedwig van der Linden

In 2019 hebben de SKG en het ministerie van IenW besloten
samen verdiepend, internationaal vergelijkend onderzoek
te ondersteunen naar de alternatieve bekostiging van
openbaar vervoer. In 2020 hebben Tom Daamen en Simon
van Zoest veldwerk in New York, Londen en Kopenhagen
afgerond. Hieruit blijkt dat een specifieke configuratie van
marktomstandigheden, projectkenmerken en institutioneel
landschap voor drie uiteenlopende bekostigingsarrange
menten zorgt, waardoor openbaarvervoeraanleg in deze
steden krachtig met gebiedsontwikkeling kan worden
gecombineerd. De bevindingen zijn vertaald in concrete
inzichten en aanbevelingen voor de Nederlandse
ruimtelijke ontwikkelingspraktijk.
De resultaten zijn in april 2021 verschenen in de publicatie
‘Daadkracht en drang’, alsmede in verscheidene
publicaties op gebiedsontwikkeling.nu.

Na de zomer van 2021 verschijnt de publicatie die de
inzichten uit de onderzoekslijn over de relatie tussen
ruimtelijk ontwerp en gebiedsontwikkeling bundelt. De
publicatie verschaft meer inzicht over de rol en impact van
ontwerp op gebiedsontwikkeling en is bedoeld voor zowel
ontwerpers als andere betrokkenen bij gebieds
ontwikkeling. Zij krijgen handvatten aangereikt die helpen
om ontwerp optimaal in te zetten in complexe opgaven, en
daardoor te komen tot gezamenlijke oplossingen voor de
integrale opgaven waar we voor staan. In aanloop naar
deze publicatie verschijnen er op gebiedsontwikkeling.nu
voorpublicaties van de gastbijdragen die in de
verschillende hoofdstukken zijn opgenomen.

Wilt u deze publicatie (digitaal of hardcopy) ontvangen?
Mail dan naar Jutta Hinterleitner
(J.T.Hinterleitner@tudelft.nl).

Overzicht 2020 en vooruitblik 2021
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GebiedsInvesteringsZone (GIZ)
– Tom Daamen, Wouter Jan Verheul,
Erwin Heurkens

Financiering van gebiedstransformaties
– Erwin Heurkens, Fred Hobma, Wouter Jan
Verheul, 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

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransfor
maties is complex en veelomvattend. Een duik in de
financiering helpt meer inzicht te krijgen in de mogelijk
heden én onmogelijkheden van transformatieplannen.
Zonder deugdelijke financiering komt geen enkel plan van
de grond. En alleen met voldoende kennis kun je
realistische transformatieplannen ontwikkelen en sturing
geven aan de uitvoering daarvan.

van het klassieke kostenverhaal aan elementen van het
bestaande instrument van de BedrijfsInvesteringsZone
(BIZ) dat in Nederland vooral in winkelgebieden en
bedrijventerreinen wordt ingezet. Financiering en
alternatieve bekostiging is sinds 2019 een onderzoekslijn
binnen de Leerstoel Gebiedsontwikkeling geworden.
Het onderzoek naar de GIZ is op 25 juni 2020 gepubliceerd
op gegbiedsontwikkeling.nu.

Dit essay helpt hierbij. Het essay verkent, schetst en ordent
verschillende mogelijkheden voor de financiering van
binnenstedelijke gebiedstransformatie. Het gaat dieper
in op de financiering en financiële haalbaarheid van
projecten en de financieringsrollen van de verschillende
partijen. Ook worden de verschillende gemeentelijke
bekostigingsstrategieën belicht. Daarnaast worden
de mogelijkheden van revolverende fondsen en
GebiedsInvesterinsZones (GIZ) onderzocht. Aan bod
komt hoe vanuit meervoudige waardencreatie andere
investeringsafwegingen kunnen worden gemaakt bij de
financiering van stedelijke transformatieprojecten.

Overzicht 2020 en vooruitblik 2021
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Regionale fondsen voor
gebiedsontwikkeling
– Tom Daamen, Co Verdaas,
Arthur Verwayen
In het afgelopen jaar maakte de leerstoel in opdracht van
het ministerie van BZK de rol, structuur en gebruik van
(regionale) investeringsfondsen in gebiedsontwikkeling
inzichtelijk. Daarnaast onderzocht zij welke ‘zachte’
factoren maken dat deze al dan niet worden ingezet bij
ontwikkelopgaven. Via meerdere expertmeetings, waarvan
de laatste openbaar toegankelijk was, wordt op dit
moment de laatste hand aan de oplevering ervan gelegd.

Data in gebiedsontwikkeling
– Inge Janse
In 2020 heeft Inge, samen met hoogleraar Co Verdaas en
de Kring van Adviseurs, gewerkt aan de publicatiereeks
‘Data & gebiedsontwikkeling’. Hierin ontsluiten zij wat
data voor gebiedsontwikkeling kan betekenen én
laten zij zien wat het vakgebied hierover kan leren van
de sectoren vastgoed, mobiliteit, water en energie.
Verder belicht de serie bestaande toepassingen van
data in gebiedsontwikkeling, inclusief een analyse van
de rol van data binnen de Omgevingswet. Afsluitend
bespreekt de serie de ethische kant van datagebruik
in gebiedsontwikkeling. Begin 2021 is begonnen met
publiceren van de publicaties, wat deze zomer afgerond
moet zijn. Online werd deze goed ontvangen, met veel
reacties en deelacties. De publicatiereeks verschijnt
daarna ook als bundel.

Doe de tienkamp

Nieuw sturingsconcept voor de inrichting
van Nederland
– Friso de Zeeuw, Co Verdaas, Tom Daamen
De woningbouwopgave, de energietransitie, mobiliteit, de
toekomst van het landelijk gebied, duurzame economische
groei en klimaatadaptatie vragen om een samen
hangende aanpak. De Zeeuw en Verdaas geven met hun
publicatie ‘Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van
Nederland. Na Wild West en sciencefiction op zoek naar de
juist film’ een serieuze aanzet voor zo’n handelings
perspectief. Het eerste exemplaar van het boekje werd in
ontvangst genomen door minister Kajsa Ollongren van het
ministerie van BZK tijdens de online bijeenkomste over de
NOVI op 2 juli.

Foto’s: Roy Borghouts
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In 2020 publiceerde Agnes Franzen, samen met andere
onderzoekers, vijf geactualiseerde hoofdstukken van
de oorspronkelijke publicatie ‘Doe de tienkamp!’ uit
2011. Deze behandelen de thema’s klimaatadaptatie,
gebiedsidentiteit, ruimtelijke risico’s, bestaand en nieuw
en economie en haalbaarheid. Onder de overkoepelende
triple P-benadering van People, Planet en Profit gaat ze
na hoe duurzame gebiedsontwikkeling de afgelopen tien
jaar in de praktijk vorm heeft gekregen en wat belangrijke
wetenschappelijke inzichten, dilemma’s en instrumenten
zijn. In 2021 zullen ook de thema’s gezondheid,
programmering en energie geactualiseerd worden.

Onderzoeksvoorstel klimaatrisico’s en
gebiedsontwikkeling
Klimaatverandering brengt grote risico’s voor onze
gebouwen en infrastructuren met zich mee. Hevige regenval,
hitte en droogte tasten niet alleen de functionaliteit, maar
ook de bredere waardering van onze gebouwde omgeving
aan. Een sterke daling van deze waardering zal onder
andere doorwerken in financiële- en kapitaalmarkten
en kan grote maatschappelijke gevolgen hebben; voor
burgers, bedrijven, instituties, en voor de kwaliteit van leven
in onze delta als geheel. Op dit moment hebben we beperkt
zicht op de klimaatrisico’s rond vastgoed en infrastructuur
en onvoldoende inzicht in de mogelijke gevolgen. Via dit
NWA (Nationale Wetenschaps Agenda) onderzoeksvoorstel
werken professionals en wetenschappers uit de water-,
vastgoed- en infrastructuursector samen aan de benodigde
inzichten, alsook aan concrete strategieën om de waarde
van gebouwen en infrastructuren in onze verstedelijkte delta
van veerkracht te voorzien.
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Publicaties Co Verdaas

Publicaties Tom Daamen

•

•

•

•

Verdaas, J. C., T.A. Daamen & A. B. Verwayen
(2020), Regionale fondsen in gebruik voor
gebiedsontwikkeling: twee kanten van dezelfde
medaille in beeld. Delft: TU Delft/MinBZK
Verdaas, C. (2020). Energie & gebiedsontwikkeling:
een winnende combinatie. In “De opgave waar we
voor staan is groot en complex”: Essaybundel over
aardgasvrije wijken door negen professoren (pp. 8-15).
Programma Aardgasvrije Wijken.
Verdaas, J. C., F. de Zeeuw & T.A. Daamen (2020), Na
Wild West en sciencefiction op zoek naar de juiste film:
naar een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van
Nederland. Delft: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
/ Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft

•

•

Op gebiedsontwikkeling.nu:
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Daamen, T.A., J. C. Verdaas & A. B. Verwayen
(2020), Onderzoek: regionale fondsvorming voor
gebiedsontwikkeling kansrijk, maar let wel op de
hobbels’, november 5, GO.nu
Hollestelle, J. & Verdaas, J. C. (2020). Waarom corona
ons mobiliteitsgedrag fundamenteel kan veranderen,
oktober 7, GO.nu
Daamen, T.A. & J. C. Verdaas (2020), Zo kijkt de
leerstoel gebiedsontwikkeling naar het vakgebied,
september 22, GO.nu
Verdaas, J. C. (2020). Waalsprong Nijmegen – Veur
Lent: het wonder aan de Waal, augustus 24, GO.nu
Daamen, T., & Verdaas, C. (2020). Gebiedsinvesterings
zone als instrument om gebieden te versterken, juni 25,
GO.nu
Daamen, T. A., & Verdaas, J. C. (2020). Dit kunnen we
leren van de coronacrisis, juni 18, GO.nu
Verdaas, J. C. & Verwayen, A. B. (2020). Zoek de ruimte
in de stikstofkwestie, juni 12, GO.nu
Verdaas, J. C. & Daamen, T. A. (2020). Volle kracht
(digitaal) vooruit! mei 1, GO.nu
Verdaas, J. C. (2020). Waarom we de Omgevingswet
toch moeten omarmen, april 28, GO.nu
Daamen, T. A. (Author), & Verdaas, J. C. (Author).
(2020). 3 punten om in gedachten te houden bij
internationale vergelijkingen, april 2, GO.nu
Verdaas, J. C. (2020). Omdat alle beetjes helpen: zorg
voor doorstroming via ‘en viager’, maart 13, GO.nu
Verdaas, J. C. & Daamen, T. A. (2020). Woningbouw:
van vertraging naar vooruitgang, januari 22, GO.nu

•

•

•

•

Op gebiedsontwikkeling.nu:
•

•

•

•

•

•
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Van den Berghe, K. & T.A. Daamen (2020), ‘From
Planning the Port/City to Planning the Port-City:
Exploring the Economic Interface in European Port
Cities.’ In: Carpenter, A. & R. Lozano, European Ports in
Transition. Cham (Switzerland): Springer, pp. 89-108
Daamen, T.A. & J. Pages Sanchez (2020), ‘Governance
and Planning Issues in European Waterfront
Redevelopment 1999–2019.’ In: Carpenter, A.
& R. Lozano, European Port Cities in Transition,
Cham (Switzerland): Springer, pp. 127-148
Pages Sanchez, J. & T.A. Daamen (2020), ‘Using
Heritage to Develop Sustainable Port-City
Relationships: Lisbon’s shift from Object-based to
Landscape Approaches’. In: Hein, C. (ed.), Adaptive
Strategies for Water Heritage: Past, Present and Future,
Springer Open, pp. 383-400
Daamen, T.A. (2020), Gebiedsontwikkeling:
strategische allesbinder, Analyse #49
Gebiedsontwikkeling & E-Commerce, February 21,
Financieele Dagblad
Verdaas, J. C., F. de Zeeuw & T.A. Daamen (2020), Na
Wild West en sciencefiction op zoek naar de juiste film:
naar een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van
Nederland. Delft: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
/ Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft
Verdaas, J. C., T.A. Daamen & A. B. Verwayen
(2020), Regionale fondsen in gebruik voor
gebiedsontwikkeling: twee kanten van dezelfde
medaille in beeld. Delft: TU Delft/MinBZK
Daamen, T.A., W.J. Verheul, E.W.T.M. Heurkens
(2020), GebiedsInvesteringsZone (GIZ): naar een
praktijkexperiment. Delft: TU Delft/MinBZK

Van Zoest, S. & T.A. Daamen (2020), Alternatieve
bekostiging van openbaarvervoer-infrastructuur:
lessen uit het buitenland, december 23, GO.nu
Daamen, T.A., J. C. Verdaas & A. B. Verwayen
(2020), Onderzoek: regionale fondsvorming voor
gebiedsontwikkeling kansrijk, maar let wel op de
hobbels, november 5, GO.nu
Daamen, T.A. (2020), Laten we meer gebruik maken
van internationale praktijken in gebiedsontwikkeling,
augustus 27, GO.nu
Daamen, T.A. & J. C. Verdaas (2020), Zo kijkt de
leerstoel gebiedsontwikkeling naar het vakgebied,
september 22, GO.nu
Daamen, T.A. & A.F. Franzen (2020), Duurzame
gebieden door de combinatie van bestaand en nieuw,
september 24, GO.nu
Van der Linden, H. & T.A. Daamen (2020),
Verbeeldingskracht: geen garantie, maar wel een
richting voor de toekomst, juli 14, GO.nu
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•

•
•

•

•

•
•

•

Daamen, T.A. & H. van der Linden (2020), Een
quick-start voor ontwerpen met waarden in
gebiedsontwikkeling, juli 9, GO.nu
Daamen, T.A. & S. van Zoest (2020), Londen laat zien:
verstedelijking kun je privaat bekostigen, juli 9, GO.nu
Verdaas, C. & T.A. Daamen
(2020),‘Gebiedsinvesteringszone als instrument om
gebieden te versterken, juni 25, GO.nu
Verdaas, C. & T.A. Daamen (2020), SKG: toekomst
voorspelling, nieuwe voorzitter, jaarcongres en
onderzoeksresultaten, september 9, GO.nu
Heurkens, E.W.T.M. & T.A. Daamen (2020),
Dit zijn de spelers en financieringsrollen bij
gebiedstransformaties, juni 23, GO.nu
Verdaas, C. & T.A. Daamen (2020), Volle kracht
(digitaal) vooruit!, mei 1, GO.nu
Verdaas, C. & T.A. Daamen (2020), 3 punten om in
gedachten te houden bij internationale vergelijkingen,
april 2, GO.nu
Verdaas, C. & T.A. Daamen (2020), Woningbouw: van
vertraging naar vooruitgang, januari 22, GO.nu

Publicaties Céline Janssen
•

•

•

•

Janssen, C., Daamen, T. & Verdaas, C. (2020).
Implementing social sustainability in area development
projects in the Netherlands. plaNext – next generation
planning. 10: 10-21. DOI: 10.24306/plnxt/64.
Janssen, C., Jonkman, A., Kimhur, B. & Kramer, J.
(2020). – How the other half lives: coronavirus, housing
and justice. https://doi.org/10.47982/1mh.9
Janssen, C. (2020). Social sustainability in urban
development: an ethical situated judgement.
Conference paper for AESOP YA 2020: Planning as a
conflict resolution. [conference was cancelled due to
the pandemic]
Janssen, C. (2020). Zo meet je de waarde van sociale
investeringen. Gebiedsontwikkeling.krant (1)4. Delft.

Publicaties Simon van Zoest
•

Van Zoest, S. P., & Verheul, W. J. (2020). Sturing op
toeristische gentrificatie in stadscentra: Lessen uit
Amsterdamse stadsstraten. B en M: tijdschrift voor
beleid, politiek en maatschappij, 47(2).

Op gebiedsontwikkeling.nu:
•

•

Van Zoest, S. P. & Daamen, T.A. (2020), Londen laat
zien: verstedelijking kun je privaat bekostigen, juli 9,
GO.nu
Daamen, T.A. & Van Zoest, S. P. (2020), Alternatieve
bekostiging van openbaar vervoerinfrastructuur:
lessen uit het buitenland, december 23, GO.nu

Publicaties Hedwig van der Linden
Op gebiedsontwikkeling.nu:
•

Van der Linden, H. (2020). Een quick-start voor
ontwerpen met waarden in gebiedsontwikkeling, juli 9,
GO.nu

De clip ‘Ontwerpen met waarden in complexe projecten’
is in het voorjaar van 2020 gemaakt in samenwerking met
het TU Delft Design for Values instituut.

Op gebiedsontwikkeling.nu:
•
•
•

Janssen, C. (2020). Sociale duurzaamheid: meer dan
een checklist, maart 26, GO.nu
Janssen, C. (2020). Private partijen op zoek naar
maatschappelijke impact, augustus 4, GO.nu
Janssen, C. (2020). Rozendaal in Leusden: zelfbeheer
bewoners onlosmakelijk onderdeel van de wijk,
augustus 28, Go.nu
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2.3 Onderwijs

Module 7: Research Projects & Thesis
Begeleiding door Tom Daamen
•

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.

•

Bob van Hasselt (Gemeente Rotterdam) - De rol van
de gebiedsmanager: een onderzoek naar het geven
van sturing in gebiedsontwikkeling met versnipperd
grondeigendom.
Marc Rijs (BPD) – Connecting the Dots: een onderzoek
naar de invloed van de kredietcrisis en het grondbezit
op gebiedsontwikkeling in binnenstedelijke
kanaalzones gedurende de periode 2000-2020.

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 2020 was de
ontwikkelzone A tot Z in Rotterdam de praktijkcasus.

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 5 P’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.

Module 6: Urban International Development
(deze module werd in 2020 uitgesteld)
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.
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Master TU Delft (1e jaar):
Management Fundamentals I

Master TU Delft (2e jaar):
afstudeerderprojecten

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:
Strijp-S in Eindhoven.

Hoofdmentor Tom Daamen
• Bernard Murre - Value capture funding in the
Netherlands (begeleiding samen met John Baggen)
• Steven Hamming - First AID for Area Development:
What the Area Improvement District is, how it creates
collective value and why it changes the paradigm
on urban governance (begeleiding samen met Fred
Hobma)

Artist impression ZOHO
Copyright: Gemeente Rotterdam
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2.4 H
 oogtepunten van
Gebiedsontwikkeling.nu
Volle kracht (digitaal) vooruit!
– Co Verdaas en Tom Daamen
Kenmerkend aan gebiedsontwikkeling is dat het altijd
anders gaat dan voorzien. Een conjuncturele dip, een
crisis op de woningmarkt, nieuwe normen rondom PFAS,
een uitspraak van de Raad van State, een innovatie
die een kans biedt, een virus. Het onderstreept dat
gebiedsontwikkelaars als geen ander in staat moeten
zijn om flexibiliteit en adaptief vermogen te combineren
met uithoudingsvermogen en koersvastheid. Dat
maakt ons vakgebied zo ingewikkeld en gelijk ook zo
fascinerend.

Veranderende omstandigheden weerspiegelen zich
uiteraard ook in de activiteiten van de leerstoel en de
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling: we blijven – in
samenspraak met de praktijk – kennis ontwikkelen en
ontsluiten voor de lange termijn. Gelijktijdig bewegen
we continu mee met de veranderende behoeften van de
praktijk en proberen we de agenda voor de toekomst te
zetten. We lopen als het ware continu een marathon en
trekken ondertussen de nodige sprintjes. De afgelopen
maanden hebben dus niet stilgezeten.
Dat weerspiegelt zich ook in de activiteiten van de leer
stoel: de reeks crisis-colleges mocht zich verheugen in
grote belangstelling en goede recensies. De bezoekers
aantallen op gebiedsontwikkeling.nu zijn de afgelopen
jaren grofweg verdubbeld. Daarnaast kunnen we met
trots melden dat we inmiddels drie promovendi aan
het werk hebben die de komende tijd de basis onder
het vakgebied verder zullen versterken: Céline Jansen
(sociale duurzaamheid), Simon van Zoest (bekostiging
en governance), en René de Weijer (buitenpromovendus
Kadaster, over veranderende eigendomsverhoudingen).
Verderop in deze ledenbrief stellen zij zich nader aan u
voor. Met praktijkgerichte publicaties hebben zij inmiddels
ook al de nodige impact in het vak bereikt. Het laat zien
dat de juiste combinatie van wetenschap en praktijk
verdiepend én relevant kan zijn.

genomen. Bovendien werd in de beantwoording van
vragen door Tweede Kamer-lid Julius Terpstra (CDA)
op 17 augustus twee keer verwezen naar publicaties op
gebiedsontwikkeling.nu. Ons werk doet er dus toe, zowel
in het beïnvloeden van de nationale agenda als het
ondersteunen van de talloze professionals in de dagelijkse
praktijk.
We kunnen onze ambities alleen waar maken en verder
brengen dankzij de steun en inbreng van onze deelnemers.
Dat maakt dat wij jullie als deelnemers gericht blijven
bevragen naar de behoeften, wensen en zorgen in het
vakgebied. Daarnaast staat het eenieder altijd vrij om
direct contact te zoeken voor ideeën, vragen of suggesties.
Onze gezamenlijke inzet is dat we de inrichting van
Nederland naar een nieuwe, duurzame fase van
ontwikkeling brengen. Nederland is nog lang niet af!
Dus vertalen we regionale opgaven rondom wonen,
bereikbaarheid, energie, klimaat en leefomgeving naar
realistische ambities en mooie gebiedsontwikkelingen. Het
volgende kabinet zal hier naar verwachting weer volop
aandacht en middelen aan besteden, maar samenwerking
blijft essentieel. Als dat lukt, al voelt het nu wellicht af en
toe ook even als ‘overleven’, wacht ons met elkaar een
mooie toekomst.

Van corona tot Che Guevara:
dit was 2020!
– Inge Janse en Joost Zonneveld
2020 zal de boeken ingaan als het jaar van de coronacrisis.
Maar tegelijkertijd was het ook zoveel meer, want van
een lockdown was in gebiedsontwikkeling absoluut geen
sprake. Denk aan stijgende woningtekorten, de lancering
van de NOVI en meer oog voor mens en milieu. In dit
jaaroverzicht bezoeken we de pieken en dalen van twaalf
maanden gebiedsontwikkeling.

Zelf hebben we samen met emeritus hoogleraar Friso
de Zeeuw gewerkt aan een beleidsgerichte publicatie
over een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van
Nederland. Hierin leggen we uit hoe de ambities van
de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kunnen worden
vertaald naar concrete resultaten. Minister Ollongren
heeft onze uiteenzetting voor het zomerreces in ontvangst
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Kerncijfers

Best gelezen artikelen

•
•
•
•
•
•
•

Van de deceptie die Terneuzen en Amsterdam
Zeeburgereiland heten, via speltips in tijden van corona
tot de ambities van Rotterdam Parkstad: de leescijfers
van Gebiedsontwikkeling.nu geven een aardig beeld
van wat onze lezers bezighield in 2020. Saillant detail
daarbij is dat corona slechts eenmaal voorkomt in die
top-10.

Bekeken pagina’s: 552.579 (+34%)
Unieke bezoekers: 256.514 (+44%)
Totaal aantal sitebezoeken: 381.044 (+36%)
Verdeling man-vrouw: 55-45%
Populairste leeftijdsgroep: 25-34
Populairste provincie: Zuid-Holland
Populairste stad: Amsterdam

Top 10 (klik op de titel voor de link)
1. Terneuzen: afgelegen treurparel met een
imagoprobleem
2. Bewoners Amsterdams Zeeburgereiland: “Ik ga hier
langzaam dood van verveling”
3. Hittekaart 2020: druk op woningmarkt neemt verder
toe
4. Gebiedsontwikkeling in de Binckhorst: weinig
voorzieningen vanwege of ondanks de Omgevingswet?
5. 11 tips voor spellen in tijden van corona
6. NVM slaat plank mis met verwijt aan gemeenten van te
hoge grondprijzen
7. Woningbouw door data-analyse: zo doet Breda dat
8. Kajsa Ollongren neemt visie leerstoel
Gebiedsontwikkeling over grote ruimtelijke opgaven in
ontvangst
9. Woonomgeving voor ouderen: grote vraag, moeizaam
aanbod
10. Parkstad moet Rotterdam-Zuid verbinden
Daarnaast geven we enkele algemene cijfers en
demografische kenmerken van onze lezersgroep. Spoiler:
ruim een kwart miljoen unieke bezoekers bekeken samen
ruim een half miljoen pagina’s. Met zulke populariteit voor
gebiedsontwikkeling lijkt de terugkeer van een ministerie
van ruimtelijke ordening uit electoraal oogpunt daarom
weinig minder dan onvermijdelijk.
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Doorontwikkeling
In 2020 begon Rik Dekker als onze nieuwe freelance
webdeveloper. Mede door zijn hulp konden we de site
grondig doorontwikkelen, zowel voor het oplossen van
bugs als voor het introduceren van nieuwe functies (zoals
een leestijdindicator, een opgeschoonde opmaak en
snellere respons). Tegelijkertijd werken we parallel aan
een compleet nieuwe voor- en achterkant voor nieuwe
functionaliteiten (zoals een nieuwe projectenkaart), meer
gebruiksvriendelijkheid (zoals betere vindbaarheid van
artikelen) en een moderner uiterlijk (voor meer leesgemak).

Projectenkaart
De projectenkaart is een interactief overzicht van de
belangrijkste projecten voor gebiedsontwikkeling. De
kaart biedt zo toegang tot inspiratie en geleerde lessen.
De projecten zijn ingedeeld op categorie en bevatten per
stuk meer informatie en, indien aanwezig, een link naar de
bijbehorende casus. Bovendien kunt u uitgebreid filteren en
zoeken. Deze kaart wordt in functionaliteit en inhoud door
de leerstoel verder ontwikkeld en uitgebreid.

2.5 Vooruitblik 2021
Hieronder vindt u de voorlopige agenda van de
kennisbijeenkomsten van de Leerstoel
Gebiedsontwikkeling 2021. De bijeenkomsten kennen 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 prikkelen en inspireren
4. Onderzoekers, wiens kennis we betrekken en werkzaam
willen maken.
Het programma is een mix van bijeenkomsten waarbij een
of meerdere van onze doelgroepen worden betrokken
en/of voor worden uitgenodigd. Omdat het lerende
netwerk van de SKG en de Leerstoel bestaat uit bestuur,
deelnemersraad, praktijkredactie (MCD-alumni),
professionals (TU-alumni), redactieraad (experts) en
wetenschapsraad (professoren), zullen de bijeenkomsten
waar mogelijk gecombineerd en georganiseerd worden
met een van 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 de hiervoor opgesomde
output, aansluitend op het doel van de betreffende
bijeenkomst—verkennend, agenderend, of (kennis)
verspreidend

Agenda 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
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26 januari | Themasessie Sociale Duurzaamheid
4 februari | Parallelsessie ULI Europe congres
17 februari | sLIM avonddebat The Healthy City
31 maart | SKG jaarcongres wordt SKG studio
26 april | Erfgoed en GO
23 september | sLim Masterclass 1
4 november | viering 15 jarig bestaan SKG
24 november | sLim Masterclass 2
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SKG-kranten
Wintereditie januari 2020 &
Zomereditie juli 2020
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Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende
leden:
•
•

•
•
•
•

Ronald Huikeshoven (voorzitter), Directievoorzitter bij AM
Sebastiaan de Wilde (secretaris-penningmeester),
Directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud bij NS
Stations
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.

relatief kort bestaat, ziet iedereen de noodzaak van
anticyclisch investeren om het woningtekort op te lossen,
het belang van toegang tot groene netwerken in de
directe woonomgeving en is de wens breed gedeeld om
vast te houden aan een integrale aanpak.

Het dagelijks bestuur van de SKG komt circa zes keer per
jaar bijeen. Op 1 augustus 2020 heeft Heleen Aarts (CEO
bij Amvest) het voorzitterschap overgedragen aan Ronald
Huikeshoven (Directievoorzitter bij AM). Sebastiaan de
Wilde (Directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud bij
NS Stations) is vanaf dat moment de nieuwe secretarispenningmeester. De deelnemersraad vergadert twee
keer per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden
besluiten genomen over de stichting door het bestuur
en een inhoudelijk gesprek over het vakgebied gevoerd
met alle deelnemende partijen van SKG. In 2020 vonden
deze bijeenkomsten vanwege de coronabeperkingen
noodgedwongen online plaats.
•

De deelnemersraad op 25 juni 2020 vond in verband
met de corona pandemie in een hybride vorm plaats
in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Tijdens deze
bijeenkomst werd een inhoudelijke discussie gevoerd
na inleidingen van Desirée Uitzetter (BPD), Marja
Appelman (Ministerie van BZK) en Harry Boeschoten
(Staatsbosbeheer) die vanuit hun perspectief een
toelichting gaven over de effecten van de pandemie op
het werkveld. Hoewel de coronacrisis in juni 2020 nog
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Ronald Huikeshoven
Bestuursvoorzitter SKG

Foto: AM
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Deelnemersraad 2020
De deelnemersraad bestaat uit het bestuur aangevuld
met afgevaardigde leden van alle deelnemende
organisaties van de SKG. De leden zijn (per 31-12):
• Annemarie Jol, Adjunct-directeur Zuidest bij AM
• Ronald Huikeshoven, Directeur bij AM
• Heleen Aarts, CEO 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, Head of Global Marketing &
Corporate affairs bij Bouwinvest
• Allard van Spaandonk, CIO Dutch Investments bij
Bouwinvest
• Desiree Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling bij
BPD
• Coen-Martijn Hofland, Stadsontwikkelaar bij BPD
• Patrick van der Klooster, Leider BPDi
Stadsontwikkelaars en Conceptstudio, bij BPD
• Rob Haans, Bestuursvoorzitter bij De Alliantie
• Jan van Barneveld, Directeur Ontwikkeling bij De
Alliantie
• Egbert Dekker, Manager Vastgoed Amsterdam/Almere
bij De Alliantie
• Hermen Borst, Directeur Delta programme
Commissioner bij Deltacommissaris
• Marlies Veenstra, Algemeen Secretaris bij de Staf bij
Deltacommissaris
• Lilianne van Sprundel, Liaison Ruimtelijke adaptatie bij
de Staf bij Deltacommissaris
• Paul Verbruggen, Wethouder gemeente Alkmaar bij
Gemeente Alkmaar
• Esseline Schieven, Directeur Verkeer en Openbare
Ruimte bij Gemeente Amsterdam
• Carolien Schippers, Directeur Grond en Ontwikkeling bij
Gemeente Amsterdam
• Ruud Schouwaert, Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij
Gemeente Barneveld
• Bas van Rijsbergen, Directeur Stedelijke Ontwikkeling
bij Gemeente Breda
• Kees Koffeman, Directeur Sociaal Domein, Openbare
Ruimte, Afval bij Gemeente Breda
• Hanneke Schippers, Gemeentedirecteur cluster Ruimte
en Economie bij Gemeente Delft
• Harry van Dongen, Stedelijk Programmeur bij
Gemeente Delft
• Gertjan Giele, Aanjager Woningbouwproductie DSO bij
Gemeente Den Haag
• Anne Wouters, Strategisch Adviseur Bouwende Stad bij
Gemeente Dordrecht
• Mark van Oosterhout, Opgavemanager Bouwende
Stad bij Gemeente Dordrecht
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Edwin van Son, Hoofd Stedenbouw bij Gemeente
Dordrecht
Jos Roijmans, Programmamanager Spoorzone
Eindhoven bij Gemeente Eindhoven
Gertjan Arts, Directeur Stedelijke Opgaven bij
Gemeente Eindhoven
Jaap Haks, Ontwikkelmanager Gebiedsontwikkeling en
Hoofd Grondzaken bij Gemeente Groningen
Adrian Los, Directeur Stedelijke Ontwikkeling bij
Gemeente Leiden
Jaap van Opstal, Programmamanager
Gebiedsontwikkeling bij Gemeente Leiden
Paul Matthieu, Gebiedsontwikkelaar Station Nijmegen
bij Gemeente Nijmegen
Henk Berends, Concernmanager Stadsontwikkeling bij
Gemeente Nijmegen
Bertine Schouten, Coördinator Stadsontwikkeling bij
Gemeente Nijmegen
Joktan Cohen, Directeur Ruimtelijk Domein bij
Gemeente Purmerend
Sjaak Vaes, Strategische Acquisitie en Advies bij
Gemeente Purmerend
Harm-Jan Stalman, Programmamanager bij Gemeente
Purmerend
Jos Melchers, Directeur Gebiedsontwikkeling bij
Gemeente Rotterdam
Anneloes Nieuwenhuis, Programmacoördinator bij
Gemeente Rotterdam
Ingrid Kievit, Stadsontwikkeling bij Gemeente
Rotterdam
Marianne Linde, Directeur Duurzame Stad bij Gemeente
Tilburg
Angela Barendregt, Afdelingshoofd Ruimte bij
Gemeente Tilburg
Stef Fleischeuer, Interim Directeur Stedelijke
Ontwikkeling & Economie bij Gemeente Utrecht
Kees Verschoor , Strateeg Ruimte en Economie bij
Gemeente Utrecht
Rianne Nederhof, Senior Adviseur Investeringsstrategie
& partners bij Gemeente Utrecht
Paul Elleswijk, Programmamanager van Inclusieve
Wijken bij Havensteder
Femke Sybrandi, Manager Wijken & Beleid bij
Havensteder
Dick Laheij, Directeur bij Heijmans
André Darding, Directeur bij Hurks
Bert Hoeve, Bestuurslid bij Kadaster
Guido Kuijer, Districtsmanager Noord Kadaster Ruimte
en Advies bij Kadaster
Meri Loeffen, Sr. Projectmanager Gebiedsontwikkeling
bij Kadaster
Marja Appelman, Directeur Woningbouw bij Ministerie
van BZK
Rik Bauer, Programmadirecteur-kwartiermaker
Woningbouwimpuls bij Ministerie van BZK
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Layla el Kamali, Directie Woningbouw bij Ministerie van
BZK
Martje Storm, Coördinerend Beleidmaker Mobiliteit en
Gebieden bij Ministerie I&W
Rachel van Houwelingen, Afdelingshoofd Beleid en
Omgeving bij Ministerie I&W
Jan Bert Dijkstra, Directeur Programma Mobiliteit en
Gebieden bij Ministerie I&W
Sebastiaan de Wilde, Directeur Vastgoed bij NS
Stations
Daan Klaase, Manager Planontwikkeling bij NS Stations
Mary Haselager, Hoofd Gebiedsprogramma’s en
Europa bij Provincie Flevoland
Edzard van de Water, Programmamanager
Gebiedsontwikkeling bij Provincie Flevoland
Rogier Wilms, Programmamanager
Gebiedsprogramma’s bij Provincie Flevoland
Fred van de Wart, Lid Centraal management Team bij
Provincie Gelderland
Peter van de Kreeke, Programmamanager Water bij
Provincie Gelderland
Marc van Hemmen, Programmamanager van
Uitvoering Fysieke Opgaven bij Provincie Gelderland
Arno van den Hurk, Projectmanager Herbestemmen
Grote Erfgoedcomplexen bij Provincie Noord-Brabant
Pleunie Josseaud, Programmamanager Majeure
Projecten & Ontwikkelbedrijf bij Provincie NoordBrabant
John Arkes, Sectormanager Integrale Opgaven en
Transities bij Provincie Noord-Holland
Daphne Rigter, Plv. Sectormanager Integrale Opgaven
en Transities bij Provincie Noord-Holland
Marjolijn Boot, Hoofd Eenheid Ruimte & Bereikbaarheid
bij Provincie Overijssel
Björn Edelenbos, Beleidsontwikkelaar Mobiliteit,
infrastructuur & Ruimte bij Provincie Overijssel
Jeroen van Vught, Hoofd Bureau Verkenning en
Monitoring bij Provincie Zuid-Holland
Nicole Dierdorp, Hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij
Provincie Zuid-Holland
Jos de Jong, Opdrachtgever Sterke Steden en Dorpen
bij Provincie Zuid-Holland
Roel van de Bilt, Directeur bij Rabo Real Estate Finance
Hans-Hugo Smit, Sr. Sectoranalist Bouw &
Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance
Maarten Donkers, Hoofd Kennis & Sturing bij Rabo Real
Estate Finance
Allard Jolles, Hoofd Strategie van de directie
Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement bij
Rijksvastgoedbedrijf
Elvera van de Panne, Afdelingshoofd Team Gebieden
bij Rijksvastgoedbedrijf
Riette Bosch, Senior Stedenbouwkundige bij
Rijksvastgoedbedrijf
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Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene
Metropool bij Staatsbosbeheer
Sylvo Thijsen, Directeur bij Staatsbosbeheer
An van Veen, Adviseur Strategie – Programmaleider bij
Staatsbosbeheer
Robert Graat, Programma Groene Metropool bij
Staatsbosbeheer
Tobias Verhoeven, Directeur bij Synchroon
Henri van Dam, Directeur bij Synchroon
Nicole Maarsen, Directie bij Syntrus Achmea Real
Estate & Finance
Jos Sentel, Manager Strategy & Research bij Syntrus
Achmea Real Estate & Finance
Anjelica Cicilia, Acquisition & Development Director bij
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Mireille Jeurnink, Directeur Vastgoedontwikkeling bij
VanWonen
Robyne van Notten, Projectontwikkelaar bij VanWonen
Annemiek Houtkamp, Acquisitiemanager bij VanWonen
Gertjan van der Baan, CEO bij Vesteda
Una Buning, Head of Portfolio Strategy bij Vesteda
Pieter Knauff, CIO bij Vesteda
Daan van der Vorm, CEO bij VORM Holding
Eva Hekkenberg, Directeur Concepten bij VORM
Holding
Bea de Buisonje, Lid Dagelijks Bestuur bij Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht
Laurette van Halen, Bestuursadviseur en Secretaris bij
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Kasper Spaan, Waternet Klimaatadaptatie Ruimtelijke
Ontwikkeling bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Kring van Adviseurs
De Kring van Adviseurs bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter: Jan Reinier van Angeren, Partner en
Advocaat bij Stibbe.
• Patrick Esveld, Partner en Directeur bij Akro Consult
• Nicole van der Waart, Stedenbouwkundige en Adviseur
Verkeer en Vervoer bij Movares
• Joof Tummers, Regiodirecteur Noordoost bij Movares
• Wouter Jan Verheul, Research Fellow & Lecturer bij TU
Delft
• Ruben Visser, Adviseur en Programmamanager 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
• Bart Verschut, medeoprichter en Partner bij PT Finance
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Wetenschapsraad

Praktijkredactie

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.

De praktijkredactie bespreekt de actualiteit van
gebiedsontwikkeling met de hoofredactie van
gebiedsontwikkeling.nu en draagt zorg voor content
hierover. Deze redactie bestaat uit:
• Geurt van Randeraat, Directeur SITE Urban
Development (voorzitter)
• Martijn Drosten, Teammanager Gebiedsadvies bij
Sweco Nederland
• Jeroen Hutten, Portefeuillemanager Gebied bij
Universiteit Utrecht
• Lisette Nijs, Hoofd Gebiedsontwikkeling bij Gemeente
Rotterdam
• Ernest Pelders, Managing partner bij OAK Consultants
• Hans-Hugo Smit, Sr. Sectoranalist Bouw en
Gebiedsontwikkeling bij Rabobank
• David van der Steen, Hogeschooldocent
Gebiedsontwikkeling bij Hogeschool Den Haag en
Projectmanager bij Gryphioen
• Alex Letteboer, Head of Architecture at Studio
Hartzema
• Martine van Sprundel, Manager Vastgoedsturing en
Beleid bij Woonbron
• Helma Born, Directeur bij Procap en
Programmadirecteur MCD
• Boy Wesel, Manager Strategic Partnership bij
Bouwinvest
• Jeroen de Willigen, Creatief Directeur bij De Zwarte
Hond
• Gabrielle Muris, Eigenaar Urban Impact en
Projectmanager Erfgoed Werkspoor Utrecht

Redactieraad
De redactieraad adviseert de hoofdredactie van
gebiedsontwikkeling.nu en bestaat uit:
• 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, Strategisch Adviseur bij TU Delft
• Simon Kooistra, Zelfstandig Journalist

Het netwerk van SKG
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Leerstoel Gebiedsontwikkeling
De Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft bestaat
uit de volgende medewerkers:
• Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling
• Tom Daamen, Directeur SKG en Univesitair
Hoofddocent Gebiedsontwikkeling
• Jolien Kramer, Coördinator SKG
• Céline Janssen, Promovenda
• Simon van Zoest, Promovendus
• Arthur Verwayen, Onderzoeker
• Hedwig van der Linden, Onderzoeker
• Joost Zonneveld, Hoofdredacteur
gebiedsontwikkeling.nu
• Inge Janse, Adjunct-hoofdredacteur
gebiedsontwikkeling.nu
• Jasper Monster, Webredacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Ineke Lammers, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Donne Gerlich, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Sebastian Reinink, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Laura Tangelder, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Casper Kraai, Redacteur gebiedsontwikkeling.nu
• Geeta Bhoewar, Secretariaat
• Christel Swarttouw, Communicatiemedewerker
• Agnes Franzen, Strategisch Adviseur

In januari 2020 hebben de TU Delft en de SKG helaas
afscheid moeten nemen van Helen Jager, die eind 2019
overleed aan de gevolgen van kanker. Helen was parttime
aan de Leerstoel Gebiedsontwikkeling verbonden als
communicatiemedewerker.

Het team van de SKG
Zomer 2020
Copyright: Xander Remkes
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Buiksloterham Blok A3
Foto: Marcel van der Burg

Het netwerk van SKG

42

4
Jaarrekening
2020

4

Jaarrekening
2020

4.1 Jaarrekening
Balans per 31 december 2019 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)
31-12-2020

31-12-2019

(bedragen in €)

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

41.250

36.550

168.050

168.915
209.300

205.465

209.300

205.465

Passief
Eigen Vermogen

Gestort kapitaal
Overige reserves

169.743

106.919
169.743

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Jaarrekening 2020

39.557

106.919
98.546

39.557

98.546

209.300

205.465
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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

2020

2019

41.250
-

12.750
16.500
7.300

41.250

36.550

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:
2020

2019

Stand per 1 januari
Resultaat verslagperiode

106.919
62.824

97.934
8.986

Stand per 31 december

169.743

106.919

2020

2019

4.707
32.250
2.600
-   

95.451
2.541
554

39.557

98.546

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 2021

Jaarrekening 2020
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Winst- en verliesrekening over 2019
2020

2019

(bedragen in €)

Actief
Ontvangen schenkingen
Ontvangen royalties en
overige ontvangsten

538.200
2.431

458.650
277

540.631

Gedane schenkingen
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Resultaat
Saldo renterekening
Resultaat

Jaarrekening 2020

469.707
8.100

458.927

444.201
5.741

477.807

449.942

62.824

8.985

-  62.824  

- 8.985

0

0
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
(bedragen in €)
Ontvangen schenkingen
Dit betreffen ontvangen schenkingen van overheden,
corporaties en marktpartijen.
Schenkingen
Dit betreft een schenking aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde,
ten behoeve van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling.
Overige Bedrijfskosten

Externe adviseurs
Administratiekosten
Accountantskosten
Overig

2020

2019

-   
5.500
2.600
-   

–
3.200
2.541
-

8.100

5.741

2020

2019

0
0

0
0

0

0

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.

Jaarrekening 2020
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4.2 Grondslagen
Grondslagen voor financiële
verslaggeving
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling,
gevestigd te Utrecht, 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
Leerstoel Gebiedsontwikkeling. De Leerstoel 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.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 32115986.

Gevolgen van de coronacrisis voor de stichting
De gevolgen van de coronacrisis voor Stichting Kennis
Gebiedsontwikkeling zijn beperkt. Het bestuur is van
mening dat de coronacrisis geen materiële impact zal
hebben op de financiële positie van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening
is opgesteld
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder
winststreven gevolgd.

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.

Ontvangen schenkingen
De verantwoorde schenkingen zijn door de verstrekkers
afhankelijk gesteld voor de uitvoeringskosten en
investeringsuitgaven welke betrekking hebben op het
financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Gedane schenkingen

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.

De organisatie verwerkt schenkingsverplichtingen en
verplichtingen tot het doen van een gift in de balans als
schuld en in de staat van baten en lasten als last, ook als
de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar.
Indien schenkingsverplichtingen vervallen, worden zij in
het boekjaar waarin zij vervallen in de staat van baten en
lasten zichbaar in mindering gebracht op de verstrekte
schenkingen.

Vorderingen

Vennootschapsbelasting

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..

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

Resultaatbestemming
Voorstel resultaatbestemming		
Voorgesteld wordt het resultaat over 2020 toe te voegen
aan de overige reserves. De overige reserves zijn vrij
beschikbaar voor het bestuur.
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Kabeldistrict Schieoevers

Foto: Amvest

