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Hoe kunnen we de praktijk van samenwerking(en) in 
gebiedsontwikkeling het best typeren?



Welke van de volgende inhoudelijke opgave(n) 
eiste(n) de meeste aandacht in uw werk over het 
afgelopen jaar?

3



In welke richting zou het vakgebied zich volgens u op de volgende dimensies 
moeten bewegen?
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Quotes
“Minder integraal: in ieder geval niet binnenplanse eisen, 
maar compensaties elders voorstellen.” 
“Participatie is te ver doorgeschoten.”



Wat is het meest nodig om meer 
uitvoeringskracht te krijgen in 
gebiedsontwikkeling?



Bij welke van de volgende partijen is 
volgens u de meeste verandering nodig 
voor meer uitvoeringskracht?

Quotes
“Gemeenten: “Hogere budgetten zodat ze genoeg 
capaciteit kunnen creëren op hun ruimtelijke ordening 
afdeling.” 
“Ontwikkelaars: “Meer vanuit de value-case ontwikkelen 
(met en voor burgers leefomgevingen maken) en minder 
vanuit de businesscase hutten stampen.”



Welk(e) van de volgende type 
innovaties is volgens u het meest 
nodig voor meer uitvoeringskracht?
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Quote:
“ 1. gesprek moet af van 'of-of' (het 
moet allebei) maar veel meer gaan 
over het hoe. 2. accent op 
binnenstedelijk / binnen BSG houden. 
Maar denk ook aan transformatie van 
bestaand vastgoed en splitsen van 
bestaande woningen. Kan ook op het 
platteland.”

Welke verhouding tussen binnenstedelijke en buitenstedelijke
gebiedsontwikkeling acht u realistisch voor het jaarlijks 
realiseren van 100.000 woningen?
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