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Melissa Dokter 

Actief Burgerschap in het gaswinningsgebied 

Welke factoren spelen er bij het realiseren van actief burgerschap op basis van de 

Omgevingswet, zowel aan de kant van de burger als bij de lokale overheid, in het 

gaswinningsgebied in Groningen? Relevantie, kan aanknopingspunte geven voor verder 

onderzoek naar factoren die actief burgerschap faciliteren of tegenhouden in een gebied met 

een specifieke problematiek 

Jos Wiegman 

Self-governance in the city: the role of local initiatives in organic area development 

The concept of self-governance is gaining more attention as a reaction to traditional top-

down planning. The main idea is that self-governance can cope better with an increasingly 

complex and changing society. Concrete concepts that emerge from this are local initiatives 

and organic area development. In this thesis it is investigated how they relate to each other. 

It is analyzed how local initiatives influence organic area development. In turn, it is predicted 

if organic area development is an effective planning approach in urban development. 

Jorne Visser 

Groningen's Foodprint: Researching the complex relationship between social capital and 

grassroot urban agriculture. 

This research analyses the interplay between grassroot urban agriculture (GRUA) and social 

capital within the neighborhood. Several factors influence the probability of social capital and 

the set-up of an initiative in the city. The thesis gives insight in the influence of the variables 

on the success and spread of the projects throughout Groningen. Based on this overview an 

analysis on the interaction between social capital and GRUA is performed. The overall 

impact of the gardens on the social capital within the community is positive, but there is more 

to this comprehensive relationship. 

Guido Musch 

De invloed van tijdelijke gebiedsontwikkeling op lange termijnplannen 

Lange termijnplannen lopen tegenwoordig steeds vaker niet volgens de geplande 

tijdsplanning. In plaats van braakliggend terreinen waar niets gebeurt komt steeds vaker 

tijdelijke ontwikkeling voor. Tijdelijke ontwikkeling kan bij het verbreden van de 

mogelijkheden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor een transparanter verloop. Dit kan 

zorgen voor minder of juist meer spanning op de ruimtelijke structuur. Door middel van case 

study onderzoek wordt bekeken of de literatuur het bij het rechte eind heeft of dat tijdelijke 

ontwikkeling minder of andere functies heeft. 

 


