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We zien in het coalitieakkoord 2021 - 2025 een nieuw elan van het Rijk bij de
inrichting van Nederland. We zien tegelijk dat de ruimtelijke effecten van maatschappelijke opgave steeds prominenter de voorpagina’s beheersen. Woningbouw,
energietransitie, logistieke netwerken, datacenters, stikstof, watermanagement en
verlies aan biodiversiteit zijn stuk voor stuk vraagstukken die vragen om meer visie
en regie op de ruimtelijke ordening en vooral om meer samenhang in oplossingen.
Vereniging Deltametropool heeft in de afgelopen jaren tal van inspirerende ideeën
over de inrichting van het land en de governance daarvan ontwikkeld. We hebben
meegebouwd aan een andere aanpak. We bepleiten dat deze voortvarend ter hand
wordt genomen in de komende kabinetsperiode.
Wij denken dat onze vereniging is toegerust om ondersteuning te bieden aan het
door ons bepleitte proces van strategievorming. Met name zijn we samen met onze
leden en partners in staat en bereid om de vergaarde kennis over de samenhang
in de complexe opgaven aan betrokken partijen ter beschikking te stellen. Zo
dragen we bij aan een versnelling in de regie op de ruimtelijke ordening met een
goed doordachte probleemanalyse en leveren een stevige basis voor de te vormen
ruimtelijke strategie.
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We constateren het volgende
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•

De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan hebben nadrukkelijk een ruimtelijke dimensie.

•

De noodzakelijke transformaties die uit die opgaven voortvloeien maken onvermijdelijk een ’grote verbouwing’ van ons land noodzakelijk.

•

Als die ’grote verbouwing’ niet op een samenhangende manier wordt
aangepakt komen belangen met elkaar in conflict en dreigt de ruimtelijke kwaliteit daar het slachtoffer van te worden.

•

Daarom is er een offensieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategie nodig
die richtinggevend is voor de aanpak van de verschillende transformaties.

•

Dat is een nationale opgave waarin rijk en regio samen dienen op
te trekken en waar ook burgers, marktpartijen en maatschappelijke
organisaties actief bij betrokken zijn.

•

De aard van de ruimtelijke opgave is fundamenteel anders dan in het
verleden en vraagt om strategische keuzen over het beter afstemmen
van gebruiksfuncties op de draagkracht van bodem en watersysteem
en op de bestaande en nog te ontwikkelen infrastructuurnetwerken.

•

In het bijzonder vraagt de ruimtelijke adaptatie aan de klimaatverandering, die zeker op termijn onvermijdelijk is, nu al om fundamentele
strategische keuzen.

Daarom pleiten we voor
•

Het maken van de expliciete politieke keuze dat het gewenst is dat
er een nationale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie tot stand wordt
gebracht en uitgevoerd.

•

Een herwaardering van het ruimtelijk beleid op nationaal niveau,
waarbij het rijk een stimulerende en regisserende rol speelt in het
opstellen, uitvoeren en bewaken van die ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

•

Om daarbij niet terug te keren naar arrangementen uit het verleden,
maar te kiezen voor een eigentijdse aanpak waarin de ordende werking van de lagenbenadering centraal staat.

•

Het introduceren van een werkwijze die brede en intensieve samenwerking bevordert en die gebaseerd is op gezamenlijke kennisvorming.

•

Het zo veel mogelijk gebundeld inzetten van investeringsbudgetten.

•

Het in aanvulling daarop instellen van een ontwikkelfonds om ook
meer complexe opgaven in gebiedsontwikkeling tot een goed eind te
brengen.

•

Het verder ontwikkelen van instrumenten zoals de Regionale investeringsagenda’s (RIA’s), zoals dat is geadviseerd door de NOVI-alliantie en waar nu experimenten mee lopen.
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Hoe blijven we een gaaf land
na de grote verbouwing?
Uit het coalitieakkoord blijkt overduidelijk dat de aanpak van een aantal
belangrijke maatschappelijke vraagstukken onvermijdelijk zal leiden tot
een ’grote verbouwing’ van ons land.
Vereniging Deltametropool pleit voor
de ontwikkeling van een offensieve
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie die
nodig is om die verbouwing in goede
banen te leiden.
Dat er grote maatschappelijke opgaven liggen rond thema’s als klimaat,
energie, woningbouw, landbouw,
biodiversiteit, stikstof en water wordt
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inmiddels in brede kring onderkend
en er worden ook tal van oplossingsrichtingen aangedragen. Deze
hebben in veel gevallen nadrukkelijk
een ruimtelijke dimensie. Er vloeien
zowel nieuwe ruimteclaims uit voort,
als herinrichtingsopgaven. Als deze
niet op samenhangende wijze worden
aangepakt, zal zonder twijfel de ruimtelijke kwaliteit er onder gaan lijden.
Een belangrijk onderdeel van ruimtelijke kwaliteit is ’toekomstbestendigheid’. Om dat te bereiken dienen

ruimtelijke ingrepen op de korte
termijn ook houdbaar te zijn op de
lange termijn. Zeker in het licht van
de noodzakelijke ruimtelijke adaptatie aan de klimaatverandering is het
noodzakelijk daar nu al een toetsingskader voor te scheppen. Met de
bepleitte ruimtelijke ontwikkelingsstrategie kan hier in worden voorzien
en ontstaat er een perspectief op
waar de grote verbouwing toe moet
gaan leiden en hoe de verschillende
transformaties elkaar kunnen gaan
versterken.
Ruimtelijke kwaliteit ontstaat niet
vanzelf
Demissionair premier Rutte bedient
zich graag van het beeld dat Nederland een ’gaaf’ land is. Hoewel dat
uiteraard figuurlijk bedoeld is, schuilt
er veel waarheid in de letterlijke
betekenis.
Ruimtelijk gezien heeft ons land
immers unieke kwaliteiten, hetgeen
mede dankzij de lange traditie van
zorgvuldige ruimtelijke ordening is
bereikt. Internationaal werd daar
altijd met bewondering naar gekeken. Men is verbaasd dat door o.a. de
marginalisering van de ruimtelijke ordening op rijksniveau met die traditie
lijkt te zijn gebroken. Alsof Nederland
ruimtelijk gezien al af is en er dus ook
geen publieke ruimtelijke investeringen meer nodig zijn. Zo is mede door
het wegvallen van de aardgasbaten
het aandeel van die investeringen in
de rijksbegroting al geruime tijd aan
het dalen.
Met de grote verbouwing voor de
boeg is het lang niet vanzelfsprekend

dat die geroemde kwaliteiten ook
in de toekomst nog overeind zullen
blijven. Sterker nog; er zijn gegronde
redenen om daar bezorgd over te zijn.
De eerste tekenen daarvan zijn al
zichtbaar in onder andere de ervaren
verdozing van het landschap met
grote distributiecentra en datacenters en in het willekeurig uitstrooien
van windmolens en zonneweides over
het land.
Het in goede banen leiden van de
grote verbouwing is een opgave die er
om vraagt dat er een nieuw hoofdstuk
wordt toegevoegd aan de traditie
van zorgvuldige ruimtelijke ordening.
Daarin draait het om het aanbrengen
van samenhang in de aanpak van het
gehele scala van urgente transformatieprocessen.
Een verbouwing pak je immers niet
aan zonder samenhangend plan.
Anders is er geen inzicht in waar de
onderlinge afhankelijkheden liggen,
in welke volgorde dingen het beste
kunnen worden aangepakt en is
het onduidelijk welke fundamentele
keuzes er vooraf moeten worden
gemaakt. Dat maakt het bovendien
extra lastig om voor die verbouwing
een breed draagvlak te verwerven.
Bij dat laatste helpt het geweldig als
er een ook wervend toekomstbeeld
bestaat. Zo een perspectief vormt
dan het indicatieve richtpunt waar
met een adaptieve strategie in gezamenlijkheid stapsgewijs naar toe is te
werken.
Dankzij een toekomstbeeld is het
voor iedereen duidelijk “welke taart
we aan het bakken zijn” en als die
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taart groot genoeg is, biedt dat ook
het vertrouwen dat ieder zijn deel
krijgt. Dat schept de beste voorwaarden om ook op termijn de ruimtelijke
kwaliteit te waarborgen.
Transformaties inbedden in een
nationale ontwikkelingsstrategie
Willen we van de grote verbouwing
een succes maken, dan dient er dus
meer samenhang tussen de afzonderlijke transformatieprocessen te
worden aangebracht, waardoor ook
de meekoppelkansen tijdig worden
onderkend en benut.
De ruimtelijke ordening is bij uitstek
geschikt om dat te bewerkstelligen
en richting te geven aan de manier
waarop de investeringsbudgetten voor de verschillende opgaven
worden ingezet, opdat daarmee het
maximale maatschappelijk rendement wordt bereikt.
Vanuit deelbelangen bezien, lijkt
dat de zaak nodeloos ingewikkeld te
maken, maar de ervaring leert dat bij
complexe vraagstukken het kiezen
voor simpele enkelvoudige oplossingen uiteindelijk geen soelaas biedt.
Complexe vraagstukken vragen om
nu eenmaal om complexe oplossingen. Daar hoeft geen angst voor
te bestaan, omdat er voorbeelden
genoeg zijn, die laten zien dat daar in
de praktijk heel goed vorm en inhoud
aan is te geven.
In die voorbeelden ligt de sleutel voor
succes veelal in het kiezen van een
meervoudige doelstelling. Dat schept
de beste voorwaarden om te komen
tot breed gedragen oplossingen,
waar betrokken partijen gezamenlijk
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de schouders onder willen zetten met
de middelen die hen, elk voor zich, ter
beschikking staan.
Het klassieke voorbeeld daarvan is
het Project Mainport-ontwikkeling
Rotterdam, waarin de ontwikkeling
van de haven werd ingebed in een
strategie voor de ontwikkeling van de
gehele regio. Daarbij is die strategie
voortgekomen uit een proces van
intensieve samenwerking tussen een
groot aantal uiteenlopende partijen.
Er is zodoende alle reden om ook de
‘grote verbouwing’ op een samenhangende manier aan te pakken. Het
gaat daarbij niet om het maken van
een blauwdruk, maar om het uitzetten van een offensieve ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie. De verschillende maatschappelijke opgaven
kunnen daarin worden ingebed en
met elkaar in verband gebracht.
Dat maakt het mogelijk om voor het
geheel richtinggevende keuzen te
maken over de belangrijkste structuur-bepalende elementen. Deze
keuzen vormen vervolgens het kader
voor de aanpak van de afzonderlijke
vraagstukken en voor de uitwerking
in deelgebieden op regionale schaal.
Het tot stand brengen van een
dergelijke strategie moet worden
beschouwd als een nationale opgave
waar zeer veel partijen bij betrokken
(moeten) zijn en die in voortdurende
onderlinge afstemming de uitvoering
tot een goed einde moeten brengen.
Gezamenlijke kennisvorming over
de samenhangen vormt daarbij een
cruciale succesfactor.

De nationale opgave noopt tot dansen door de schalen en de lagen
In die nationale opgave kan uiteraard
de rijksoverheid als partij niet worden gemist. Tegen die achtergrond
is het zaak dat de positie van het
ruimtelijk beleid binnen de rijksoverheid wordt versterkt, maar dan
wel op een eigentijdse manier, die
is toegesneden op de opgaven van
vandaag en die ook past in de geest
van de nieuwe Omgevingswet. Dat
betekent dus geen terugkeer naar
sturings- en organisatiemodellen uit
het verleden.
De reden daarvoor ligt in belangrijke
mate in het geven dat de aard van de
ruimtelijke opgave bovendien fundamenteel anders dan in het verleden.
Dat is recent door het Planbureau
voor de Leefomgeving nog eens
overtuigend beschreven in het rapport “Grote opgaven in een beperkte
ruimte”. Daaruit komt naar voren dat
er een accentverschuiving noodzakelijk is in de zogeheten ’lagenbenadering’, welke binnen de ruimtelijke
ordening gebruikelijk is.
Ging in het verleden de aandacht
vooral uit naar inrichtingsvraagstukken binnen de zgn. occupatie-laag,
met als doel om de verschillende
gebruiksfuncties te faciliteren, nu
dwingen o.a. de klimaatverandering en stikstofproblematiek ertoe
om veel meer te kijken naar de
twee andere lagen: ondergrond en
netwerken. Beide zullen meer dan
vroeger sturend moeten zijn voor de
te volgen strategie. Zo zal er bijvoorbeeld in relatie tot het waterbeheer
vaker gekozen moeten worden voor

het principe ’functie volgt peil’, waar
vroeger ’peil volgt functie’ meer het
parool was.
Daarnaast zorgt de ligging van ons
land in de West-Europese Delta er
voor dat we - zeker op de langere
termijn - kwetsbaar zijn voor de
effecten van de klimaatverandering in het algemeen en die van de
zeespiegelrijzing in het bijzonder. De
manier waarop we daar strategisch
mee willen omgaan, zal onvermijdelijk consequenties hebben voor de
plekken waar we nog wel en waar
we niet kunnen bouwen en voor de
manier waarop we dat het beste
kunnen doen. Als we daar op willen
anticiperen is er een omslag in het
denken nodig, vergelijkbaar met de
omslag die eerder is gemaakt met
het anders omgaan het overstromingsgevaar van de rivieren.
Voor het oplossen van het stikstofvraagstuk en het versterken van de
biodiversiteit is het onvermijdelijk
dat het ecologisch systeem robuuster wordt gemaakt. Daarvoor zal er
terdege gekeken moeten worden
naar wat de bodemgesteldheid en
het watersysteem mogelijk maken.
Dat heeft weer direct consequenties
voor bijvoorbeeld de manier waarop
agrarische activiteiten zich kunnen
ontwikkelen in het kader van de
transitie naar de beoogde kringloop-landbouw.
Ook bij de energietransitie spelen
soortgelijke overwegingen. Het
energienetwerk zal in de toekomst
een vergelijkbare ruimtelijk structurerende werking moeten hebben als
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thans het mobiliteitsnetwerk heeft
- of zou moeten hebben - voor het
verstedelijkingspatroon. Dat geeft
gelijk houvast voor de locatiekeuze
van grootverbruikers zoals datacenters, waterstoffabrieken, etc.
Allemaal voorbeelden van het
soort strategische keuzen die er
zullen moeten worden gemaakt.
Deze kunnen slechts op een hoger
schaalniveau worden gemaakt, maar
de consequenties van die keuzen
slaan onmiddellijk neer op de lagere
schaalniveau’s en raken dan de verschillende gebruiksfuncties direct.
Het is dus van belang dat de enerzijds rijksoverheid in de ontwikkeling
van de strategie een belangrijker
rol gaat spelen, maar anderzijds dat
dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere betrokken partijen.
Daarmee wordt de basis gelegd voor
een voorspoedige uitwerking op
regionaal niveau.
Inspiratie voor een dergelijke aanpak
is te vinden in de opzet van het Deltaprogramma. Dat laat zien dat,
als er brede overeenstemming is
over een nationale aanpak met een
lange termijn perspectief, er intensieve samenwerking van de grond
kan komen, waarin alle overheidslagen samen optrekken en het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen,
ontwerpers en burgers allen hun rol
kunnen spelen en zo gezamenlijk
aansprekende resultaten kunnen
boeken.
Een en ander maakt duidelijk dat
het van cruciaal belang is dat de
noodzaak van een veel meer samen8

hangende aanpak wordt onderkend
en dat de politieke keuze wordt
gemaakt dat er mede vanuit ruimtelijk perspectief richting zal worden
gegeven aan de genoemde ‘grote
verbouwing’ ten behoeve van de
verschillende transformaties.
Dat biedt de beste garantie dat er bij
die grote verbouwing geen ongelukken gebeuren en dat ons land ook
voor komende generaties ’gaaf’ blijft.
De aanpak en verankering van de
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie
Zoals gezegd, is het vormen van een
offensieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategie een nationale opgave, waar
veel partijen hun aandeel in moeten
hebben. Logischerwijs zal de rijksoverheid daarin het voortouw moeten nemen en ook de regie dienen te
voeren over de uitvoering.
Met de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) ligt daarvoor al een goede
basis. Daarin zijn de meeste thema’s
reeds geagendeerd en wordt er al
ingezet op ’multi-level-governance’.
Daarop voortbouwend is het nu
zaak om tot scherpere strategische
keuzen te komen en de uitvoeringsgerichtheid te versterken

Om dat te laten slagen zijn de volgende succesfactoren van belang:

1. Versterking positie ruimtelijk beleid op rijksniveau
—— In het nieuwe kabinet dient de portefeuille ruimtelijk beleid met voldoende
gezag te zijn bekleed om de voor het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie noodzakelijke rollen te kunnen vervullen;
—— Tot die rollen behoort in ieder geval het kunnen initiëren van interdepartementale afstemming en het kunnen fungeren als spil in de relatie Rijk-Regio;
—— Om die rollen geloofwaardig te kunnen vervullen is uiteraard het kunnen beschikken over voldoende budget een noodzakelijke voorwaarde.

2. Effectieve bundeling van krachten
—— Er dient een passend arrangement te worden gekozen om vorm en inhoud te
geven aan het nationale karakter van die ontwikkelingsstrategie door te verzekeren dat er brede samenwerking tussen overheden, marktpartijen, burgers en
maatschappelijke organisaties tot stand kan komen; de opzet en organisatievorm van het Deltaprogramma kan daarbij als inspiratiebron dienen;
—— Specifiek aandachtspunt daarbij is dat die samenwerking gedurende lange
tijd dient te worden volgehouden, omdat enerzijds de ’grote verbouwing’ zich
al snel over enige decennia zal uitstrekken en anderzijds de strategie noodzakelijkerwijs adaptief van karakter dient te zijn en dus regelmatig zal moeten
worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

3. Mobiliseren beschikbare kennis en ontwerpkracht
—— De te maken strategische keuzen zullen moeten kunnen rekenen op een breed
draagvlak. De ervaring leert dat het daarvoor van cruciaal belang is dat alle
beschikbare kennis wordt gemobiliseerd bij het analyseren van de (samenhangende) opgaven en dat die kennis breed wordt gedeeld. Daarmee ontstaat
veelal een stevige basis voor de onderbouwing van de strategische keuzen;
—— Daarnaast is het zaak dat in combinatie daarmee structureel ontwerpkracht
wordt ingezet om innovatieve oplossingsrichtingen in beeld te brengen. Dat
draagt er aan bij dat er een wervend perspectief ontstaat, dat kan fungeren als
drijvende kracht in de samenwerking.
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4. Synergetisch investeren
—— De nationale ontwikkelingsstrategie kan alleen optimaal tot uitvoering komen
indien tal van partijen daar mede-verantwoordelijkheid voor willen nemen en
dat laten doorwerken in hun investeringsbeslissingen en deze waar mogelijk
op elkaar afstemmen.
—— Om dat te bevorderen is het zaak dat op rijksniveau de interdepartementale
coördinatie er toe leidt dat investeringsbudgetten zoveel mogelijk worden gebundeld, voor zover dat zinvol is in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Dat draagt ook bij aan het vereenvoudigen van de samenwerking
Rijk-Regio. Daarnaast is het wenselijk om een afzonderlijk stimuleringsfonds
te vormen teneinde meer complexe of bijzonder innovatieve ontwikkelingen
mogelijk te kunnen maken.
—— Veel van de investeringen zullen in een regionale context op elkaar af moeten
worden gestemd. In dat verband verdient het advies van de publiek-private
NOVI-alliantie1 om te komen tot Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s) ondersteuning. In een RIA verwoorden overheden, maatschappelijke organisaties
en marktpartijen op regionaal niveau de investeringsagenda met het oog op
versnelling, hogere kwaliteit en kostenbesparing. Genoemde partijen geven
daarbij aan welke urgente regionale opgaven zij willen oppakken en op welke
wijze wordt bijgedragen aan de nationale opgaven. De omvangrijke investeringen in de verstedelijking (met name in de woningbouw) én in het landelijk
gebied zijn daarbij de aanjager en katalysator voor investeringen in de bereikbaarheid, de energietransitie, de klimaatopgaven en de verbetering van de
landschappelijke kwaliteit.

5. Permanente monitoring en evaluatie
—— De te vormen nationale strategie dient een adaptief karakter te hebben. Dat
impliceert dat uitvoering stap na stap gestalte dient te krijgen en dat per
stap steeds een moment van herbevestiging of bijstelling aan de orde is. Om
dat mogelijk te maken dient er een systeem van permanente monitoring te
worden opgezet. Daarin kan worden gevolgd welke resultaten zijn bereikt,
welke nieuwe ontwikkelingen zich voor doen en welke nieuwe inzichten zijn
ontstaan. In het verlengde daarvan kan er op gezette tijden ook een evaluatie
van (delen van) de strategie worden uitgevoerd en kan er worden besloten tot
aanpassingen of uitwerkingen.

NOVI-De alliantie bestaat uit onder andere de G40, VNO-NCW, NEPROM, Rover, Staatsbosbeheer, NS,
Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft met ondersteuning van het Kadaster.
1
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De Vereniging Deltametropool en
hoe zij kan bijdragen aan een
nieuwe ruimtelijke ordening
De Vereniging Deltametropool is ooit opgericht op initiatief
van de wethouders ruimtelijke ordening van de vier grote steden, omdat zij elk beseften dat de ontwikkeling van
hun stad mede afhankelijk was van de ontwikkeling van
de andere steden en van het omliggende gebied; inclusief
de niet-stedelijke functies daarin. Dit mede in het licht van
de noodzaak om de internationale concurrentiepositie van
ons land als geheel te versterken.
Sindsdien heeft de vereniging zich
verder ontwikkeld als een vrijplaats
voor partijen die over de eigen (territoriale) grenzen heen willen kijken en
ook oog hebben voor de (ruimtelijke)
ontwikkeling van het grotere geheel.
Had aanvankelijk het grotere geheel
vooral betrekking op de Randstad,
inmiddels kijken we veel breder naar
het schaalniveau van ons land als
geheel.
Daarbij is de internationale oriëntatie
gebleven en dat uit zich o.a. in een
toenemende aandacht voor de samenhangen op het schaalniveau van
de West-Europese Delta waar ons
land deel van uit maakt. In die Delta
functioneert ons land in toenemende
mate als een metropolitaan gebied
met bijzondere kwaliteiten, dankzij
een grote variëteit en diversiteit:
een ‘Deltametropool’. De vereniging streeft er naar deze trend van
’metropolitane ontwikkeling’ verder

te bevorderen door de onderlinge
samenhang tussen al deze kwaliteiten te onderzoeken mede in het
licht van actuele maatschappelijke
trends. Daartoe voeren we - samen
met leden en partners - thematische
verkenningen uit, waarin telkens de
samenhang tussen een onderwerp en
de ruimtelijke ontwikkeling centraal
staat.
De daarmee verworven kennis laat
zich vertalen in (inrichtings-)principes voort over de manier waarop de
bestaande kwaliteiten op de verschillende schaalniveaus kunnen worden
versterkt of nieuwe kunnen worden
toegevoegd.
Zo hebben we in het verleden het
principe van Transit-Oriented-Development (TOD) zodanig praktisch
toepasbaar gemaakt dat het inmiddels gemeengoed is geworden.
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Een ander voorbeeld is het met het
project Blind Spot op de agenda
zetten van de betekenis van het
landschap voor het vestigingsklimaat,
waarmee de aanzet is gegeven voor
het ontwikkelen van inrichtingsprincipes in de community of practice.
Met behulp van ontwerpend onderzoek worden daar ook inspirerende
toekomstbeelden aan toegevoegd.
Voorbeelden daarvan zijn de projecten Panorama Nederland en Stad van
de Toekomst.
Ons aanbod
De kennis en inzichten die de afgelopen 20 jaar binnen de vereniging en
samen met onze partners is opgebouwd, stellen we graag ter beschikking bij het tot stand brengen van de
door ons bepleitte nationale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.
Daarmee kunnen we ondersteuning bieden aan het proces van
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gezamenlijke kennisvorming over
die samenhangen van de verschillende maatschappelijke opgaven en
daarmee aan het scherp stellen van
de probleemdefinitie. Veel van onze
partners hebben zich bereid verklaard hier ook hun bijdrage aan te
willen leveren.
Daarnaast kan de vereniging een rol
spelen in het mobiliseren van ontwerpkracht. Die is bij uitstek nodig
om perspectieven te schetsen over
denkbare oplossingen mij complexe
opgaven.
Bovendien kan het karakter van de
vereniging als vrijplaats goede diensten bewijzen bij het bereiken van
wilsovereenstemming in de aanpak
van die complexe opgaven.

Op de volgende bladzijden is een aantal sprekende voorbeelden opgenomen van
projecten en publicaties waar de Vereniging aan gewerkt heeft.

Voorbeeldproject #1
—— Onderbouwend

ade

Dataset Logistieke terreinen

De onderbouwing voor de discussie over logistieke terreinen en
datacenters

De ‘verdozing’ van het landschap is afgelopen jaren een urgent planningsvraagstuk geworden. De uitdaging is om dit soort ontwikkelingen beter in te passen in
het hoogwaardige Nederlandse landschap, en beter te selecteren welke ontwikkelingen echt onze schaarse vierkante meters waard zijn en daarvoor voldoende
maatschappelijke meerwaarde genereren. Gek genoeg bestaat van zowel logistieke gebouwen als datacenters nog geen goed overzicht op de kaart. De vereniging
zet zich momenteel in om deze informatie uit verschillende bronnen te combineren
en voor een breed publiek (open) toegankelijk te maken, zodat de discussie beter
kan worden gevoerd.

13

Voorbeeldproject #2
—— Verbindend

Eurodelta-Metropool

Het verbinden van steden en kennisinstellingen rondom de grote
vraagstukken van de delta
De Eurodelta-Metropool is opgebouwd uit drie economische kernregio’s: de
Randstad, het Rijn Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit en het tussengelegen gebied.
De vereniging heeft samen met verschillende partners onderzocht hoe de internationale slagkracht te versterken en dat de kracht van dit gebied bestuurlijk erkend
wordt. Het onderzoek heeft geresulteerd in negen concrete kansen en bijbehorende adviezen voor de verbetering van de internationale samenwerking tussen de
regio’s voor drie grensoverschrijdende netwerken in dit gebied, namelijk het Water,
het Energie en het Stedelijk Netwerk.

14

Voorbeeldproject #3
—— Ontwerpend & onderzoekend

Hubs in bestaande wijken

Het verkennen van de mogelijkheden voor mobiliteitshubs in
bestaande wijken
Willen we onze binnensteden aantrekkelijk houden voor wonen en werken, de
luchtkwaliteit verbeteren en de ruimte klimaatrobuust inrichten, dan dringt een
andere kijk op bereikbaarheid zich op. Deelmobiliteit en hubs zijn een cruciale
sleutel om op grote schaal openbare ruimte vrij te spelen. De Vereniging heeft samen met SUM-one, PosadMaxwan, APPM voor de vijf grote steden van Nederland
verkend hoe hubs kunnen landen in bestaande wijken. Dit onderzoek verkent meer
specifiek de potentie en ontwikkeling van ‘bewonershubs’, een type hub dat (stads)
bewoners de mogelijkheid geeft gebruik te maken van deelmobiliteit die nabij de
woonlocatie beschikbaar wordt gesteld, eventueel in combinatie met parkeren op
afstand. Het is een complex type hub, omdat de opstart ervan een gedragsverandering van individuele huishoudens richting het gebruik van deelmobiliteit veronderstelt.
15

Voorbeeldproject #4
—— Agenderend

Landvestors

Het agenderen van nieuwe vormen van financiering voor het
landschap
De kwaliteit van het landschap staat in de belangstelling, maar steeds vaker zijn
het private partijen die hierin investeren. Vereniging Deltametropool heeft onderzocht welke in het buitenland gebruikte vormen van landschapsfinanciering
door niet-overheidspartijen kansrijk zijn voor de Nederlandse situatie. Hoe werken
die mechanismen en hoe kan hun werking in woord en beeld inzichtelijk worden
gemaakt voor stakeholders in Nederland? Een relevante nevenvraag is hoe deze
alternatieve manieren van investeren in het landschap samenhangen met andere
vormen van eigenaarschap (sociaal-cultureel, emotioneel en juridisch). De vereniging heeft lessen getrokken uit binnen- en buitenlandse praktijken en ging in
gesprek met ontwerpers andere landschapsprofessionals en financiële experts om
kansrijke toepassingen voor de Nederlandse praktijk te indentificeren.
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