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De toekomst van ruimtelijk Nederland 

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Wat 
betekent dit voor de toekomst van ruimtelijk Nederland? Op dinsdag 28 
februari 2017 debatteren politici in Groningen, City of Talent, over de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Aan de hand van actuele  
thema’s is het aan hen om de jonge kiezers te overtuigen van  hun visie en 
plannen voor de toekomst van ruimtelijk Nederland. 

Nederland uit de crisis, op weg naar een volgende? 
De files op de wegen bewijzen: Nederland is  uit de economische crisis. 
Maar, volgende crises dienen zich aan: de energiecrisis, de 
vluchtelingencrisis, een klimaatcrisis en bovenal een vertrouwenscrisis. 
De burger is mondiger geworden en er leeft wijdverbreid ongenoegen in 
de samenleving. Deze kwesties vragen om stevige beleidskeuzes, ten 
aanzien van onze ruimtelijke inrichting, maar ook over de rol en houding 

van de overheid. Hoe kan de politiek het landsbelang zo goed mogelijk 
dienen en ons land klaar te maken voor de toekomst? 

Focus van het debat 
Een nieuw kabinet wordt gedwongen keuzes te maken die consequenties 
zullen hebben voor alle inwoners van Nederland, maar zeker ook voor 
Groningen en omgeving. De energietransitie heeft een grote 
ruimtelijke impact. Iedereen is voor duurzame vormen maar niemand wil 
deze in de achtertuin. In de tussentijd trilt de grond in Groningen 
regelmatig door de gaswinning... Hoe gaan we om met de lusten en de 
lasten? De nieuwe Omgevingswet treedt tijdens het volgende kabinet 
in werking: wat gaat deze wet betekenen voor de samenleving?  
De woningmarkt staat onder grote druk; statushouders zorgen voor 
(nog) langere wachtlijsten bij sociale woningbouw, wonen in grote steden 
wordt onbetaalbaar en dorpen aan de rand van Nederland verkrotten. En 
dan de mondige burger, die er genoeg van heeft en zeggenschap 
opeist. Moeten deze beter worden betrokken bij besluitvorming, 
bijvoorbeeld door referenda, of moeten besluiten en plannen vooral beter 
worden uitgelegd? 

 
Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017 daagt politici  uit stelling  te nemen 
en het debat aan te gaan. 

Doelgroep 
Groningen is met afstand de jongste stad van Nederland, en daarmee een 
stad van de toekomst. Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat richt zich daarom 
primair op jonge mensen, studenten en recent afgestudeerden. Toegang 
tot het debat is met aanmelding en vrij voor iedereen. Het succesvolle 
Ruimtelijk Verkiezingsdebat werd zowel in 2010 als in 2012 door circa 
500 mensen bijgewoond. Tijdens deze debatten gingen onder meer Jesse 
Klaver, Farshad Bashir, Henk Nijboer, Betty de Boer met elkaar in 
gesprek. Meer informatie? www.ekistics.nl  

 
Organisatie 
Het Ruimtelijk Verkiezingsdebat 2017 wordt (wederom) georganiseerd 

door het Groninger Dispuut der Planologen Ekistics. Ekistics is een 
netwerk van studenten en afgestudeerde professionals die werken aan de 
ruimtelijke inrichting van Nederland. De organisatie wordt ondersteund 
door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen.  

  

 

 

 

 

Datum:  dinsdag 28 februari 2017 
Tijd:   19:00-22:00 
Locatie: Aula, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen 

Contactpersonen: 
Paul Steeneken    Jeppe de Vries 
06-51121853     06-48279622 
 
E-mail: ruimtelijkverkiezingsdebat@rug.nl 
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