
Speech Frank ten Have  

Geachte aanwezigen, Ernerst Pelders, allereerst wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de 

gelegenheid die mij als juryvoorzitter wordt geboden om hier vandaag te mogen staan. Wij 

als jury hadden de lastige doch eervolle taak om alle scriptie-inzenders van de MCD 5 te 

beoordelen. De onderwerpen waren uiteenlopend maar allemaal erg van deze tijd. 

Onderwerpen als de nieuwe grondexploitatiewet, en zelfs duurzaamheid.  

Gebiedsontwikkeling in tijden van crisis. De huidige spelers in de gebiedsontwikkeling, of 

het nu wethouders, gebiedsontwikkelaars of adviseurs zijn, laten wij ons vandaag voor het 

gemak maar even „wij‟ noemen, zijn groot geworden met de gedachte dat alles te managen 

moet zijn en dus ook de gebiedsontwikkelingsopgaven van vandaag. In mijn economische 

opleiding hier in Rotterdam leerden we nog in de jaren zeventig : “Planning is making the 

future happen!”. Inderdaad er is een ongelofelijke innovatieslag gemaakt, veel is te managen, 

veel is te plannen, zeker in de stedenbouw. Ruimtelijke ontwikkelingen laten zich echter 

moeilijk plannen met een deadline (misschien is dat wel onze grootste opgave als we als 

Nederland weer een keer de Olympische Spelen hier willen organiseren, maar dat terzijde).  

Urgentie laat zich bij gebiedsontwikkelingen helaas slechts moeilijk plannen.  

Urgentie, wat is dat eigenlijk? Een ingrediënt? Een gevoel? Urgentie is onmisbaar voor het 

aanpakken van de problematiek van de achterstand die wij als land ontegenzeglijk hebben 

opgelopen waar het gaat om daadkracht bij ontwikkelingsopgaven. Urgentie laat zich niet 

plannen, maar je kunt het wel helpen organiseren. Dat kan met focus en samenwerking: de 

noodzaak te focussen op de belanghebbenden, de noodzaak te focussen op de problematiek, 

de noodzaak om te focus op waarvoor we het doen, de noodzaak om samenwerking af te 

dwingen en te stimuleren. 

Ernest Pelders heeft het onderwerp Urgentie handen en voeten gegeven. En daardoor 

prachtige bijgedragen geleverd  aan een beter begrip van Urgentie. Als jury waren wij dan 

ook unaniem in ons oordeel. Graag geef ik het woord aan Ernest zelf om een kleine 

toelichting te geven op zijn scriptie.  

 


