Binnenstedelijk bouwen
en ontwikkelen
Steden zijn tegenwoordig onmiskenbaar weer in trek als woon
gebied. Het rijksbeleid gaat uit van bouwen in hoge dichtheden in
bestaand binnenstedelijk gebied. Door middel van binnenstedelijk
bouwen kunnen oude industrie- en bedrijventerreinen, spoorzones
en voormalige havengebieden worden gebruikt als woon- en
werkgebied. Het aantal toepassingen, het gebruik en het aantal
gebruikers van de ondergrond in binnenstedelijk gebied neemt
sterk toe. De landelijke regelgeving legt daarnaast steeds meer
verantwoordelijkheden bij de ontwikkelaars van binnenstedelijk
gebied.
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