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INTRODUCTIE

Wie ben ik?

• Huub Hooiveld
• Planoloog/strategisch adviseur/docent
• gemeente Apeldoorn
• Gastdocent Van Hall-Larenstein
• planvanhuub@gmail.com
• 06 – 46 000 883
•  HANDOUTS/LINK ONLINE COLLEGE:
         www.planvanhuub.nl

Vandaag: introductie collegereeks

• praktisch: wanneer wat?

• werkcollege scenarioplanning

• toetsing

• introductie op de inhoud: planologie?

Wanneer wat?
PLANOLOGIE
• 4/2 —> introductie (MS-teams)
• 11/2 en 25/2 —> college 1 en 2 (video, link youtube, wel ingeroosterd)
• 3/3 —> vragenuur (MS-teams, vrijdag 26/2 vragen aanleveren)
• 11/3 en 18/3 —> college 1 en 2 (video, link youtube, wel ingeroosterd)
• 25/3 —> vragenuur/terugblik (MS-teams, vrijdag 19/3 vragen aanleveren)

WERKCOLLEGE SCENARIO's
• in 3 groepen
• MS-teams
• 2/3 (groep 1 en 2), 4/3 (groep 3)



Toetsing

• via je project
• vragen kennistoets
• inhoud: rode draad colleges
• literatuur website is achtergrond

Wat gaan we doen? Inhoud

PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

1) planologie: wat & waarom?
2) instrumentarium
3) plannen maken is een proces!
4) landschap + Europa

1-WAT IS RUIMTELIJKE ORDENING?
Ruimtelijke ordening / planologie

• proces waarbij de overheid de 
bestemming van een gebied kiest

• rekening houdend met alle behoeften en 
wensen, om zo conflicten te voorkomen 
of te beperken



Geen conflicten…? Ruimtelijke ordening gaat over orde...

en netheid! Wij houden niet van chaos!



En verdwalen ook niet graag… …duidelijkheid is fijn

En geen Belgische toestanden Onze ruimtelijke ordening is daarom wereldberoemd!



2-WAAROM RO? Ruimtelijke ordening

• Nederland = dichtbevolkt
• Te weinig ruimte voor alle wensen
• Overheid als scheidsrechter:

– Overzicht
– Algemeen belang
– Zorgvuldig afwegen

• Maar niet neutraal!
– De overheid is politiek
– De overheid heeft soms meerdere petten

Doel = goede ruimtelijke ordening

Hier is vaak geen eenduidige politieke opvatting over!
Bovendien verandert dit in de tijd!

Ruimtelijke ordening = politiek



De petten van de overheid Gemeente als grondeigenaar

RO-SCHEMA
HANDOUTS / LINKS
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