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- Pak uw smartphone/tablet/laptop 

- Open de browser 

- Ga naar www.menti.com 

- Vul de code in: 31 87 34 
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Mentimeter: How to? 

Source: mentimeter.com 
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 Ministerie van VROM, 2003: “Het plan volgt uit het proces” 

Marineterrein Amsterdam: ongeveer 12 ha 

Woningcorporaties 

Vinex: 1995-2040 

Koers 2025 Amsterdam 

Eerst beheren, daarna ontwikkelen? 



 
“The Dutch have not only built 

better housing at a much faster 

rate but have also created 

communities where children 

grow up much more happily than 

in the UK” (TCPA, 2012) 

Vathorst, Amersfoort 



- Minder regels? 

- Meer flexibiliteit? 

 

Omgevingswet in 2019; sleutelwoorden: 

- Vertrouwen 

- Bestuurlijke afweging 
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Oude wijn in nieuwe zakken? 



- Politieke context > neoliberaal 

– Rol van de overheid 

– Overlaten aan markt 

– Minder regels, meer vertrouwen 

 

- Economische context 

– (Sterke) groei- versus krimpregio’s 
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Gebiedsontwikkeling anno nu 



- “Niet bouwen voor de vraag van gisteren” (?) 

- “We moeten starterswoningen bouwen, 

anders krimpen we” (??) 

- “Actief grondbeleid is niet vraaggericht” (???) 

 

- “De echt acute vraag zijn ‘huilende’ mensen 

aan de balie bij de corporaties” 
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Vraaggestuurd ontwikkelen 



- Groei en krimp (no growth) 

- Binnenstedelijk ontwikkelen/transformeren 

- Omgaan met klimaatverandering 

- Energietransitie 

- Mobiliteit (fietsfiles) 

- Kwaliteit van leven 

– Grote verschillen tussen 

vastgoedmarkten én tussen regio’s 
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Opgaven 



- De rol van ‘de markt’ 

- De rol van ‘de overheid’ 

- De rol van ‘het maatschappelijk middenveld’ 

- De rol van ‘de burger’ 

 

 > EEN ZOEKPROCES > R-LINK onderzoek 

        NWO VerDuS-SURF 
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Nieuwe samenwerkingsvormen 



Vragen? 


