Afspraken van belang:
Over sturing en regie in
het omgevingsrecht
Het omgevingsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Dat geldt ook voor
de inrichting van onze fysieke leefomgeving. De komende jaren liggen
diverse inrichtingsopgaven in het verschiet, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur en de bescherming en verdere ontwikkeling van
natuurgebieden. Dat vraagt om het maken van keuzes en een afweging
van belangen, want de ruimte is schaars. Een goede sturing en regie in
het omgevingsrecht zijn om die reden noodzakelijk. Verschillende wetten, zoals de Wet ruimtelijke ordening, beogen de daarvoor benodigde
publiekrechtelijke instrumenten te bieden. De vraag is echter of het
inhoudelijke zwaartepunt van de publiekrechtelijke besluitvorming
omtrent ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving, niet vaak elders
is gelegen, met name in bestuurlijke afspraken. In zijn oratie staat prof.
mr. A.G.A. Nijmeijer bij dit vraagstuk stil.
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Praktijkboek
Gebiedsontwikkeling II
In vervolg op het praktijkboek uit 2006, verschijnt een nieuwe versie
met nog meer verdieping en verbreding m.b.t. leerervaringen uit vele
gebiedsontwikkelingsprojecten. Inhoudelijke schets: het boek vertelt
grotendeels verhalend over de ervaringen met gebiedsontwikkeling in
de praktijk en bevat uitgebreide analyses.
Bron: het boek is voor 09-09-09 op voorintekening via de webwinkel van CURNET
te bestellen voor een kortingstarief van d 35,-- (het boek wordt pas na 09-09-09
toegestuurd) Na 09-09-09 is het boek te bestellen voor d 55,--; ISBN 978-90-806647-9-1;
200 pag.

Europese natuur in
Nederland

Auteur: prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer; Instituut voor Bouwrecht IBR 2009; ISBN
978-90-78066-24-8; d 19,95 (incl. btw en verzendkosten binnen Nederland); 52 pag.

Nieuwe publicatie
'Duurzaam doorgaan'
Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt met EnergieTransitie? Wat zijn
aansprekende voorbeelden? En waar wil het RegieOrgaan EnergieTransitie naartoe zodat Nederland in 2050 kan voorzien in schone, beschikbare en betaalbare energie? De antwoorden op deze vragen geeft
het RegieOrgaan EnergieTransitie in de nieuwe brochure ‘Duurzaam
doorgaan’.
Bron: SenterNovem Nieuws, 28 mei 2009.

Naslagwerk over
architectuur en ouderenhuisvesting
Essays en voorbeelden maken het boek 'De architectuur van de ouderenhuisvesting' tot een inspiratiebron en naslagwerk voor iedereen die
architectuur voor ouderen een warm hart toedraagt. Dit boek krijgt een
bijzondere aanbeveling van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Auteurs: Noor Mens en Cor Wagenaar, NAi Uitgevers 2009.

Op 28 mei is het laatste deel verschenen van de serie ‘Europese natuur
in Nederland’. Deze nieuwste uitgave omvat drie boeken: Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust. Hierin worden alle 165 Nederlandse natuurgebieden van Europees belang beschreven: de Natura
2000-gebieden.
Bron: Alterra Nieuws, 28 mei 2009.

Ruimte en water
Het Nederlandse deltagebied is in de afgelopen eeuwen steeds dichter
bevolkt geraakt, het wordt zeer intensief gebruikt en er wordt publiek
en privaat zeer veel in geïnvesteerd. Om Nederland ook in de toekomst
leefbaar en ‘waterbestendig’ te houden is een goed samenspel tussen
ruimtelijke ordening en waterbeheer onmisbaar. Daarbij moet langer
vooruit worden gekeken dan in de dagelijkse berichtgeving gebeurt.
Voortbouwend op recente inzichten en ervaringen worden in dit boek
uiteenlopende mogelijkheden besproken om het samenspel tussen
ruimtelijke ordening en waterbeleid te versterken.
Redactie: Marjan Hidding en Maarten van der Vlist, Sdu Uitgevers, juni 2009,
ISBN 9789012131285.

Gemeentelijk waterbeheer
De Waterwet integreert negen ‘waterwetten’, de vergunningenstelsels
worden geïntegreerd tot één ‘watervergunning’. Gemeenten zijn geen
waterbeheerder in de zin van de Waterwet, maar hebben wel taken op
het terrein van het waterbeheer, zoals het zorgdragen voor de noodzakelijke doorwerking in de ruimtelijke ordening, de zorg voor het
rioleringsbeheer, het algemene gemeentelijk beheer en het tegengaan
van grondwateroverlast. De zorgplicht voor waterbeheer is gesplitst in
een afvalwater-, hemelwater- en grondwaterzorgplicht.
Auteur: mr. G. K. Heger, Sdu Uitgevers, april 2009, ISBN 9789012130646, 132 pag., d 42,(incl. btw).
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