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bnsp
Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedenbouwkundigen en Planologen

‘Klimaatambities hebben 
enorme ruimtelijke gevolgen’

Martin Dubbeling, voorzitter BNSP+NVTL-Werkgroep

 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

sten in de stad, ofwel op welke wijze 

groen en water kunnen bijdragen aan 

het verminderen van emissies van 

broeikasgassen, en anderzijds over 

stadslandbouw en het veiligstellen van 

de voedselvoorziening in een periode 

waarin het aantal voedselbronnen en 

-stromen steeds verder afneemt. Ver-

der gaan de workshops over tijdelijk 

gebruik en de nieuwe opdrachtgevers 

voor stedelijke ontwikkeling. Voor de 

belangrijkste toespraken hebben we 

drie zwaargewichten bereid gevon-

den’, zegt Dubbeling met een tevreden 

glimlach: ‘Dirk Sijmons, Arjan van Tim-

meren en Maarten Hajer.’

Babyboomers
‘We hebben als ruimtelijk planners en 

ontwerpers de afgelopen jaren veel 

te weinig stilgestaan bij de – in mijn 

ogen – overproductie aan nieuwe 

woongebieden en bedrijventerreinen. 

We bouwden wat we het liefst morgen 

konden verkopen. Niemand vroeg 

zich af of we al die uitbreidingspro-

jecten – steeds in dezelfde vorm en 

op hetzelfde type locatie en in zulke 

grote hoeveelheden – op de lange 

termijn wel nodig hadden. We hebben 

ons te weinig afgevraagd wat straks de 

behoeften zijn van de Nederlanders, 

met name de vergrijzende, zorgbehoe-

vende babyboomers. We zijn gewend 

te bouwen voor de vraag van nu en 

analyseren de behoefte op een te laag 

schaalniveau. Ook de voorziening in 

grondstoffen, voedsel, en energie zou-

den we in een langetermijnperspectief 

moeten bekijken. In deze periode van 

economische crisis, waarin weloverwo-

gen keuzes gemaakt moeten worden, 

lijkt het mij een taak van provincies om 

de ruimtelijke ordening te sturen op 

een regionaal schaalniveau en op grond 

van onderzoek naar de behoeften over 

een lange tijdspanne’, betoogt Dub-

beling. 

‘Het lukt bijna niet meer om met ste-

denbouw en planologie in te spelen 

op de snel veranderende samenleving, 

zeker niet op lokaal niveau. Dat vraagt 

om aanpassingen van de strategische 

visies. De huidige structuurvisies zijn 

ingehaald door de crisis. Programma-

tisch en ruimtelijk wijzen die nagenoeg 

allemaal de verkeerde kant uit. Hier 

ligt voor ons vakgebied een mooie 

opgave.’

Experts
Naast zijn werk als senior stedenbouw-

kundige bij SAB en zijn activiteiten 

voor de BNSP, is Martin Dubbeling 

bestuurslid van Isocarp, the Interna-

tional Society of City and Regional 

Planners. ‘Ik heb de portefeuille Urban 

Planning Advisory Teams, waarvoor ik 

een aantal keren per jaar in opdracht 

van een stad of een regio een team van 

experts samenstel. Die experts, allen 

leden van Isocarp, komen uit alle uit-

hoeken van de wereld. Het team – bij 

voorkeur een mix van ervaren adviseurs 

en jonge planners – begeleidt in een 

intensieve workshop van week, een 

stad of een regio met bijvoorbeeld 

visievorming, ruimtelijke strategieën 

of structuurplanning. Op dit moment 

werken we in onder andere Wuhan in 

China en Perm in Rusland. In Rusland 

en China bestaat veel behoefte aan 

ondersteuning bij basale processen, 

deskundigheid, creativiteit. Hier zijn 

wij in Nederland vrij bedreven in. 

Wij kunnen van hun ervaringen leren 

en omgekeerd kunnen wij vanuit 

Nederland een bijdrage leveren aan het 

internationale vakdebat vanuit onze 

beroepspraktijk. Ik ervaar het als een 

rijkdom om via het Isocarp-netwerk en 

de jaarlijkse congressen alert te wor-

den op wat er speelt in de rest van de 

wereld en van buitenlandse vakgeno-

ten ervaringen te horen die bruikbaar 

kunnen zijn voor ontwikkelingen in 

Nederland.’

Marieke Steenbergen

Martin Dubbeling is druk bezig met de voorbereidingen van het 
BNSP-jaarcongres op 8 november dat in het teken staat van 
klimaatbeleid en ruimtelijke ontwikkeling. Het BNSP-bestuurslid 
is daarnaast in internationaal verband actief in de advisering van 
steden en regio’s: ‘In Rusland en China is veel behoefte aan onder-
steuning bij basale processen, deskundigheid, creativiteit.’

Dubbeling verheugt zich op het BNSP-

congres. ‘Ik heb me er altijd over 

verbaasd dat er niet fundamenteel 

wordt nagedacht over de invloed van 

klimaatbeleid op ruimtelijk beleid en 

ruimtelijke ontwikkeling. Nederland 

aanpassen aan de gevolgen van kli-

maatverandering, het terugdringen van 

de uitstoot van broeikasgassen en de 

omschakeling van fossiele naar duurza-

me energie, en dat allemaal voor 2050, 

heeft grote gevolgen voor de ruimte-

lijke ordening en inrichting van onze 

landschappen, dorpen en steden. Dit 

zorgt voor essentiële opgaven voor de 

ruimtelijke ordening en stedenbouw, 

maar die worden nog onvoldoende 

opgepakt door de vakgenoten. Een 

gebouw kun je isoleren, je kunt er een 

zonnecollector opzetten en  duurzame 

bouwmaterialen gebruiken, dat weten 

allemaal wel. Maar wat is het effect 

van klimaatambities op de ordening 

van stad en land? Gaan we de steden 

radicaal anders plannen en inrichten? 

Dat zouden we eigenlijk wel moeten 

doen. Bijna alle provincies en gro-

tere gemeenten streven ernaar om de 

komende decennia CO2- of klimaatneu-

traal te worden – met grote ruimtelijke 

gevolgen. Deze ambities vind je zelden 

of nooit terug in een structuurvisie. 

Dit is wat mij betreft het voornaamste 

onderwerp van het jaarcongres.’

De workshops op het congres gaan 

over onder andere ecosysteemdien-

Voor het Kwaliteitsteam
Hoeksche Waard zoeken wij een

 inspirerende kwaliteitsadviseur

Vanuit Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) werken de gemeenten 
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samen aan een sterker 
Hoeksche Waard, nu én in de toekomst. In 2009 is daarom de Structuurvisie Hoeksche 
Waard vastgesteld met als doel de gelijktijdige versterking van de ruimtelijke kwaliteit, 
leefbaarheid en economische vitaliteit van Nationaal Landschap Hoeksche Waard.
Een Kwaliteitsteam wordt aangesteld om een extra impuls te geven aan die ruimtelijke 
kwaliteit.

Het te ontwikkelen team heeft een adviserende taak op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. Uitgangspunten zijn de ruimtelijke 
kwaliteitskaders van de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het zijn veelal de regionale 
projecten die van een gefundeerd kwaliteitsadvies moeten worden voorzien. Het 
kwaliteitsteam, dat gebruik maakt van de expertise van maatschappelijke organisaties, 
wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Wat doet de kwaliteitsadviseur?
-  Bevordert, stimuleert en bewaakt de ruimtelijke kwaliteit.

-  Adviseert op interactieve wijze bij projecten en bevordert de kwaliteit van de plannen.

-  Betrekt het maatschappelijk middenveld bij het opstellen van de adviezen.

-  Draagt zorg voor het opstellen van eindadviezen aan het portefeuillehouderoverleg Ruimte.

-  Heeft een signalerende functie als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.

- Stelt het jaarprogramma op en adviseert hierover aan het portefeuillehouderoverleg Ruimte. 

Wie is de kwaliteitsadviseur?
-  Beschikt over een WO werk- en denkniveau.

-  Beschikt over een universitaire opleiding, bijvoorbeeld landschapsarchitectuur.

-  Is niet werkzaam in of afkomstig uit de Hoeksche Waard.

-  Is in staat tot het geven van inhoudelijk onderbouwd en onafhankelijk advies.

-  Weet op een natuurlijke manier te overtuigen en kan partijen tot elkaar brengen.

-  Kan uitstekend communiceren en heeft gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke   

 verhoudingen.

-  Is een motiverende, inspirerende en constructieve persoonlijkheid.

Wat bieden wij?
-  Een uitdagende, zelfstandige (deeltijd)functie voor een periode van 2 jaar, waarna verlenging  

 mogelijk is.

- Een aantrekkelijke vergoeding op uurbasis. 

Informatie
Voor meer informatie over inhoud en urenvergoeding kunt u contact opnemen met

de projectleider van het Kwaliteitsteam, Jaap Groeneweg, (0186) 69 77 55,

jaap.groeneweg@korendijk.nl

Bent u onze nieuwe kwaliteitsadviseur?
Stuur dan voor 28 augustus uw motivatie en cv per mail aan jaap.groeneweg@korendijk.nl of 

per post aan het Dagelijks Bestuur van SOHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 20 september 2012. De tweede 

gespreksronde vindt plaats op woensdag 3 oktober 2012.

vacature

Kijk voor meer informatie over de inhoud
van de functie of de volledige procedure op

www.sohw.org

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Rijksstraatweg 3b

Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal

Telefoon: (0186) 577 230

www.sohw.org
info@sohw.org 


