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Reiswijzer voor
gebiedsontwikkeling

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2009-2010

Op 9 september is tijdens de nationale Spiegeldag de geactualiseerde
versie van de Reiswijzer voor gebiedsontwikkeling gepresenteerd. Deze
publicatie voorziet in praktische voorbeelden en tips voor het stapsgewijs
tot stand komen van samenwerking tussen overheid en marktpartijen,
maar bevat ook de meest actuele inzichten over de toepassing van de
Europese regelgeving bij gebiedsontwikkeling.

De KWIN-V bevat statistische prijsinformatie over onderdelen van
veehouderijbedrijven en normen voor het maken van berekeningen,
bedrijfsevaluaties en begrotingen. De KWIN-V heeft betrekking op de
sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee,
nertsen, en konijnen.
De prijsinformatie die in het boek staat, is exclusief btw.
U vindt in KWIN-Veehouderij onder andere prijzen en saldoberekening
per sector voor alle sectoren van de veehouderij.

Bron: Europa Decentraal Nieuws, 14 september 2009.
Download Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 (Pdf) via www.vrom.nl.

Bestellen: via de website www.kwin.nl Boek € 57,50 incl .btw of een digitaal abon-

Praktijkboek
gebiedsontwikkeling II
In vervolg op het praktijkboek uit 2006 is een nieuwe versie verschenen
met nog meer verdieping en verbreding m.b.t. leerervaringen uit vele
gebiedsontwikkelingsprojecten. Het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling
II is het resultaat van zes jaar ervaringen met praktijken, variërend van
Roombeek tot Groot Mijdrecht Noord.
Auteurs: Peter van Rooy met inbreng van 250 professionals; ISBN 978-90-806647-9-1,
200 pag, prijs d 55.

Ruimtelijke Kwaliteit in
gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke kwaliteit is een containerbegrip met vele betekenissen, variërend in tijd, plaats, belang en schaalniveau. Iedereen interpreteert het begrip anders, en daardoor heeft het weinig of geen bindende werking meer
in gebiedsontwikkelingsprocessen. Ook al worstelen we met het begrip,
het krijgt tegelijkertijd veel aandacht van ruimtelijke planners, niet in de
laatste plaats vanuit het normatieve uitgangspunt dat de kwaliteit moet
verbeteren. In dit boek wordt het begrip ruimtelijke kwaliteit opnieuw
gedefinieerd en hanteerbaar gemaakt voor toepassing in gebiedsontwikkeling. Het laat niet alleen zien dat ruimtelijke kwaliteit in processen
gemaakt wordt, maar ook welke hulpmiddelen beschikbaar zijn om in dat
proces tot een goede kwaliteit te komen.
Auteurs Erik-Hans Klijn, Paul Opdam, Leonie Janssen-Jansen.
Bron: Habiforum, 17 augustus 2009.

nement d 50,- incl. btw.

Pleidooi voor nieuwe
planning bedrijventerreinen
'Planning van bedrijventerreinen' is hét overzichstwerk op zijn gebied.
De auteurs pleiten voor een andere, 'nieuwe' planning van bedrijventerreinen. Onderlinge concurrentie tussen gemeenten en (daardoor) een gebrek aan samenwerking heeft geleid tot een fors aanbod aan goedkope,
bouwrijpe grond. Hiermee kunnen gemeenten nog jaren in de vraag
voorzien. Maar deze explosieve groei van het areaal bedrijven vormt niet
alleen een bedreiging voor de open ruimte, het belemmert ook de uitvoering van de herstructureringsoperatie.
Auteurs Erik Louw, Barrie Needham, Han Olden, Cees-Jan Pen, Sdu Uitgevers, Reeks
Planologie, ISBN 9789012128032 (geheel herziene editie), 248 blz., prijs d 44,95 incl.
btw.

Bouwrecht Monografie:
Water weren
De bescherming tegen wateroverlast en overstromingen is cruciaal
voor de leefbaarheid in Nederland en zal, gezien de verandering van het
klimaat, belangrijker worden. De publicatie 'Water weren' is een verslag
van het onderzoek naar de wijze waarop met behulp van het publiekrechtelijke instrumentarium watersystemen kunnen worden aangepast en
beheerd, zodat Nederland nu en in de toekomst in voldoende mate tegen
wateroverlast en overstromingen wordt beschermd.
Auteur mr. F.A.G. Groothuijse, Bouwrecht Monografie nr 28, te bestellen via het

De grote recessie
Het Centraal Planbureau (CPB) gaat in het boek 'De grote recessie' in op
het ontstaan en de gevolgen van de kredietcrisis. Hoe kon een relatief
kleine schok op de Amerikaanse woningmarkt de ineenstorting van de
wereldhandel veroorzaken? Gaat de recessie nog lang duren? En wat zijn
de economische gevolgen op langere termijn? Maar ook: wat moeten
we eraan doen? Hoe zinvol is de revival van het keynesiaanse denken?
Biedt een verbetering van het toezicht op de financiële markten soelaas?
En welke gevolgen heeft de crisis voor burgers wat betreft hun inkomen,
pensioen, huis, baan?
Auteurs: Casper van Ewijk en Coen Teulings, NUR 780, ISBN 978 94 600 3224 0,
prijs d 15,00.

Instituut voor Bouwrecht.

Subsidiememo 2009
In het 'Subsidiememo 2009' staan korte en bondige beschrijvingen van
de belangrijkste Nederlandse overheidsregelingen op het gebied van
subsidies en financieringssteun die direct of indirect van belang zijn voor
profit- en non-profit-organisaties.
Daarnaast is ruime aandacht besteed aan de subsidie- en financieringsregelingen van de Europese Unie en van de relevante adviesinstanties.
Auteurs: Maurice Hack, Ivo Buijs, Paul Stolte e.a., Kluwer 2009, ISBN-13: 9789013065299,
308 blz, d 35,95.
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