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Reiswijzer voor
gebiedsontwikkeling

Woningwet en aanverwante
wetgeving (editie 2009)

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.

Teksten en commentaar, inclusief vooruitblik op de Wabo.

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

Handreiking voor
gemeentelijke
monumentencommissies
Niet alle gemeentelijke monumentencommissies blijken toegerust voor
de eisen die de gewijzigde Monumentenwet aan hen stelt. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Welstand
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een handreiking uitgebracht.
Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed, 1 oktober 2009.

Nieuwe landbouwatlas van
Nederland
De Landbouwatlas van Nederland uit 1959 krijgt eindelijk een opvolger. Rogge en ruilverkaveling maken plaats voor grutto's. (...) Vanaf 4
november ligt er een update in de winkel met een uitgebreid overzicht
in woord en kaart van wat de agrarische sector aangaat, van klimaat,
grondgebruik, productiviteit tot economische randvoorwaarden. Wie oud
en nieuw vergelijkt, stuit op een wereld van verschil. Van de 155 duizend
boerenbedrijven uit 1959 is meer dan de helft verdwenen. De melkproductie explodeerde, maar van de 700 melkfabrieken die de kaartenmaker
vijftig jaar terug intekende, zijn er slechts 50 over. Rogge is inmiddels, net
als vlas, nagenoeg van de akker verdwenen. Daarentegen is het aantal
varkens in Nederland meer dan vervijfvoudigd.
Bron: Persbericht Wageningen UR, 29 oktober 2009,150 blz, prijs d 49,95.

Groen Goed
In de publicatie wordt uiteengezet welke waarden aan groen kunnen
worden toegekend, hoe je dat meet en hoe je er beleid op kunt voeren.
Ieder perspectief wordt uitgediept in een tiental essays uit de academische wereld.
Groen Goed is een bruikbare handreiking voor groene beleidsmakers die
zoeken naar een gedegen kader voor hun beslissingen.
Redactie Rob van der Ham, Sdu, isbn 9789012132992.

Auteurs: drs. J. in ’t Hout en mr. Ing. B. Rademaker, De Haag, Sdu Uitgevers b.v. 2009,
ISBN 978-90-1213-206-0.

Stedenbouwkundige regels
voor het bouwen
In deze uitgave wordt de relatie tussen stedenbouwkundige planvorming
en regels voor het bouwen door de tijd heen beschreven en geanalyseerd.
Amsterdam, Uitgeverij SUN 2009, ISBN 978-90-6506-4247.

Aanbestedingsrecht voor
overheden
In deze geheel herziene druk worden het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht behandeld. Vrijwel de volledige rechtspraak vanaf 2000
tot medio 2009 en de daarin behandelde praktijkvoorbeelden zijn in het
boek verwerkt.
Mr. M.J.J.M. Essers, Amsterdam, Reed Business 2009, ISBN 978-90-3524-365-1.
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