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Steden zijn een hoogtepunt van menselijke cultuur, maar 
vooralsnog zeer verkwistend. Dak kan en moet anders. 
Column door Maarten Hajer.

Met deze Agenda, zowel binnen Nederland als binnen 
Europa, willen wij de slagkracht van de steden vergroten.  
Voorwoord door Mark Frequin.

Econoom Joseph Schumpeter sprak al over de noodzaak van 
innovaties voor verdere economische ontwikkeling. 
Door Maurice Cramers.

Tijd om volop te experimenteren met de locale slimme 
verbindingen en te leren van die experimenten. 
Column door Judith Lekkerkerker.

Tegenwoordig gaat het in Europese steden om diversiteit, 
differentiatie, evenwicht en effectiviteit, schrijft Oedzge 
Atzema.
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In oktober mocht ik in Rome in het Palazzo Senatorio op het Campidoglio 
de burgemeesters van de Europese hoofdsteden vertellen hoe wij met veel 
actieve betrokkenen een European Urban Agenda aan het maken zijn.

Het Campidoglio, ook wel Capitool, staat symbool voor het gezag van 
Rome als caput mundi, het hoofd van de wereld. Later heeft Michelangelo 
een prachtig geometrisch patroon op deze heuvel aangebracht, met in het 
midden het majestueuze beeld van Marcus Antonius. De stad Rome is altijd 
vanaf deze plek bestuurd. Deze historische plek was natuurlijk dé plaats 
om met de burgemeesters van de Europese hoofdsteden de afspraak te 
maken om samen werk te maken van De Stad. Voor de zomer mocht ik dit 
ook met de ministers voor cohesiebeleid en de Europese Commissaris Hahn 
doen aan de voet van de Akropolis in Athene. Helaas nog net niet op de 
Akropolis, maar vooruit aan de voet van de Akropolis is ook historisch. Het 
maakte de afspraak om samen te werken aan de Agenda Stad niet minder.

Waar mijn collega’s en ik het gesprek met stadmakers en stadbetrok-
kenen ook voeren, overal ontmoeten wij enthousiasme als het gaat om de 
Urban Agenda of Agenda Stad. Dat enthousiasme is zichtbaar in Europese 
steden van Vilnius tot Milaan en van Dublin tot Helsinki. Dezelfde energie 
ervaren wij ook in Nederland. Die energie benutten wij graag om tot een 
gezamenlijke Agenda voor de stad te komen.

Met deze Agenda, zowel binnen Nederland als binnen Europa, willen wij 
de slagkracht van de steden vergroten. Steden zijn dé plek van economische 
groei en van innovatie. Willen wij economische groei hebben dan moeten 
wij de potentie van steden beter benutten, zo houden organisaties als OESO 
en Wereldbank ons voor. Het Kabinet heeft dit onderkend en aangekondigd 
in 2015 een Agenda Stad te presenteren. Minister Ronald Plasterk zal dit 
samen met collega’s Melanie Schultz van Haegen en Henk Kamp doen. In 
deze ROm-special geeft Ronald Plasterk daarop zijn visie.

Uiteraard kan en moet deze agenda samen met steden worden ge-
maakt. En is ook aandacht voor de duurzaamheid en leefbaarheid van ste-
den cruciaal. De Agenda Stad is een samenspel van stadmakers. Dat kunnen 
burgers zijn, bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties of 
wetenschappers. Wat hen bindt: een gezamenlijke drive om aan de toe-
komst van de stad te werken.

Onze ervaringen in Nederland kunnen een geweldige inspiratie vormen 
voor andere landen in Europa. Tijdens het Nederlands voorzitterschap in 
2016 zal de European Urban Agenda dan opnieuw een prachtige ervaring 
zijn, op wederom een historische plek: hartje Amsterdam.

Mark Frequin

Van Campidoglio tot Amsterdam 
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De ervaring in de ruimtelijke ordening en stedenbouw 
leert dat we de toekomstige stad adaptief, gefaseerd en 
flexibel moeten plannen. Door Jan Schuur.

De cruciale vraag is wat de overheid moet doen en laten 
om de maatschappelijke energie te geleiden. 
Door Marcel Bayer.

Als een overheid stuurt vanuit visie en doelen en geen 
prestatieafspraken maakt dan is een andere sturing 
nodig, schrijven Pieter Hooimeijer, Henry Meijdam, 
Lianne van Duinen.

Het succes van de Agenda Stad hangt in sterke mate af 
van het overbruggen van de kloof tussen kansrijken en 
kansarmen, constateert Marcel Bayer, op basis van 
onder meer ervaringen in Rotterdam-Zuid. 

Juist omdat Nederland zo’n fijnmazig stedelijk netwerk 
heeft, liggen er kansen om tal van innovaties in wonen, 
werken en vervoer te stimuleren. Om te zorgen dat onze 
steden duurzamer worden en dat iedereen mee doet. 
Interview met ‘minister van Stad’ Ronald Plasterk.
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Daarnaast heeft zij te ‘dealen’ met initiatieven van vaak hoog-
opgeleide en mondige burgers, die ook nog eens zeggen het 
‘beter te weten’ en roepen om ‘loslaten’. 

Energie kanaliseren
Het Kabinet kondigde in de Miljoenennota onlangs aan in 
2015 een Agenda Stad te presenteren met maatregelen om 
de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te 
versterken. Voor dit soort ‘grote’ ambities zijn we van oudsher 
geneigd al snel te denken aan ‘groot’ bestuur. Dat ligt hier ech-
ter niet voor de hand. Steden zijn motoren van economische 
ontwikkeling en innovatie, en tegelijkertijd het decor van tal 
van maatschappelijke problemen. Dat is bepaald niet nieuw. 
Maar aard en verschijningsvorm van die kansen en problemen 
veranderen voortdurend. Dat gebeurt onder invloed van tech-
nologische, economische, demografische en sociaal-culturele 
ontwikkelingen, door fysieke veranderingen in de stad zelf, 

Vernieuwend verbinden van 
overheid, markt en burgers

Steden sterker maken in een breder samenspel

‘Suchen nach neuen 
Kombinationen’, was 
in 1912 de kern van het 
betoog van econoom 
Joseph Schumpeter, toen 
hij sprak over de nood-
zaak van innovaties voor 
verdere economische 
ontwikkeling. Ruim een 
eeuw later is deze bood-
schap onverminderd 
actueel voor de toekomst 
van onze steden en de rol 
die daarin is weggelegd 
voor de overheid.

Meewerken aan de transitie die 
in de samenleving gaande is

Skyline van Rotterdam. De kracht van de 
stad zal in de toekomst veel meer gezocht 
moeten worden in een nieuwe relatie van 
openbaar bestuur met burgers en bedrijven.
Beeld Gemeente Rotterdam

Een duurzame economische ontwikkeling, het waarborgen 
van een toegankelijke woningmarkt, het accommoderen 
van burgerinitiatieven rondom energiebesparing, innovatie 
in gebiedsontwikkeling, of de aanpak van achterstanden in 
Rotterdam-Zuid; het zijn maar enkele van de complexe ste-
delijke vraagstukken waar de overheid probeert grip op te 

krijgen. De oplossing bevindt zich echter steeds meer bui-
ten de reikwijdte van het openbaar bestuur. Het sturen met  
financiële prikkels en het opstellen van kostbare beleidsarran-
gementen is voorbij. Tegelijkertijd wordt diezelfde overheid 
wel aangesproken op de oplossing van dergelijke problemen. 

Agenda Stad
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van maatschappelijke vraagstukken naar een meer bottom up 
netwerksamenleving, waarbij burgers hun toekomst steeds 
meer zelf vormgeven. Van de overheid vraagt dit meer ‘naar 
buiten te gaan’ en aansluiting te zoeken bij de wensen en 
initiatieven die in de maatschappij leven.

Samenhang
De afgelopen decennia lieten belangrijke veranderingen zien: 
individualisering, europeanisering, democratisering, diversifi-
catie. In de jaren ’70 en ’80 domineerde het beeld van een 
overheid die op basis van politieke legitimatie besluiten nam 
en vooral stuurde door wet- en regelgeving. Daarna dienden 
zich alternatieven aan als meer marktwerking en horizontaal 
bestuur en een overheid die meer gericht was op prestatie en 
efficiency. Het Grotestedenbeleid, dat midden jaren ’90 zijn 
beslag kreeg, ademt de geest van beleid en uitvoering in af-
rekenbare resultaten. Ondanks de onmiskenbare bijdrage van 
dit beleid aan het succes van steden in de laatste twintig jaar 
is het – los van financiële overwegingen – zeer de vraag of dit 
denken nu nog tot adequate oplossingen zou leiden die pas-
sen bij de veranderde maatschappij, die steeds complexer en 
meer gefragmenteerd is geworden. Ook de grenzen van nog 
meer marktwerking als oplossing voor een minder efficiënt 
presterende overheid lijken langzamerhand in zicht.

Een wezenlijk andere aanpak van stedelijke vraagstukken 
is nodig. Eenvoudige oplossingen werken niet. Kennis over 
complexe vraagstukken is verdeeld over veel partijen en men-
sen. Oplossingen vergen een beter begrip van de samenhang 

tussen inhoudelijke problemen, bestaande manieren van or-
ganiseren en besturen, en onderliggende institutionele struc-
turen. Vergaderingen beleggen met steeds weer dezelfde 
mensen aan tafel leidt niet tot wenselijke doorbraken. 

‘Betrokken bescheiden’
‘De Agenda Stad maken we samen’ was de hoofdboodschap 
van Mark Frequin, DG Wonen en Bouwen van het ministe-
rie van BZK, bij de aftrap van de Agenda stad op 25 juni in 
Amersfoort; samen met steden, burgers, wetenschappers, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere de-
partementen. Een van de eerste acties was het bij elkaar 

De stad als ontmoetingsplek van steeds weer nieuwe mensen.
Beeld Mink

brengen van partijen, die ondanks gedeelde belangen niet 
uit zichzelf met elkaar in contact komen, of geen directe 
verbinding met elkaar hebben. Partijen komen elkaar niet 
‘vanzelf’ tegen. Blijkbaar bestaan er in de uitvoeringspraktijk 
van alledag onvoldoende prikkels om tot een ontmoeting 
te komen. Veel innovaties komen tot stand doordat actoren 
elkaar min of meer toevallig vinden en ontdekken dat ze 

Partijen komen elkaar niet 
‘vanzelf’ tegen

en als gevolg van politieke 
keuzes en gevoerd beleid. ‘De 
maatschappelijke dynamiek 
ontvouwt zich volgens een 
eigenstandige logica’, aldus  
Peeters e.a. (2011). 

Daar past geen nieuw 
‘top down deltaplan’, of een 
decreet van het Rijk voor de 
steden bij. De kracht van de 
stad zal de komende jaren 
veel meer gezocht moeten 
worden in een nieuwe rela-
tie van het openbaar bestuur 
met burgers en bedrijven. Een 
overheid die zich inzet om de 
maatschappelijke energie in 
de juiste richting te kanalise-
ren. Meewerken aan de tran-
sitie van een hiërarchische 
top-down samenleving met 
een (welhaast) monopolie van 
de overheid op het aanpakken 
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elkaars activiteiten kunnen versterken. 
Op de bijeenkomst in Amersfoort is daar-
mee een start gemaakt. De insteek van 
de agenda is dat ‘kansrijke’ cases met 
commitment van andere deelnemende 
partijen worden opgepakt. Het kennis- 
en inspiratieplatform ‘Ruimtevolk’ ziet 
bijvoorbeeld perspectief om rondom het 
thema ‘de circulaire stad’ tot nieuwe mul-
tidisciplinaire verbindingen te komen. 
Niet als Rijk het initiatief overnemen, 
maar energie bij partijen ontketenen 
en de condities creëren, waarin partijen 
zich tot probleemeigenaar maken omdat 
ze er eigenbelang in zien. Een volgende 

Geraadpleegde literatuur:
Hajer, M., Huitzing, H. De energieke stad, in Bestuurskunde, 
jaargang 21, nr.1, Amsterdam, 2012.
Koffijberg, J., Wesseling, H. De kracht van de stad, in 
Bestuurskunde, jaargang 21, nr.1, Amsterdam, 2012.  
Ministerie van Financiën. Miljoenennota 2015, Den Haag, 2014.
Peeters. R., Schulz, M., Twist, M. van, Steen, M. van der. Beweging 
bestendigen. Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. 
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag, 2011.
Schumpeter, J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Berlin, 1912. 
Steen, M. van der, Scherpenisse, J., Hajer, M., Gerwen, O.J. van, 
Kruitwagen, S. Leren door doen. Overheidsparticipatie in een 
energieke samenleving. Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag, 2014.

Meer gebruik maken van de 
creativiteit en het leervermogen 
in de samenleving

stap is de verbinding leggen met een twintigtal ondernemers, 
bestuurders en creatieve denkers die met ‘de stad’ aan de slag 
willen. De Agenda Stad zet een koers uit, die anderen in het 
netwerk in beweging moet brengen, maar het is uiteindelijk 
aan die anderen om de beweging richting te geven. 

De directe overheidsinvloed zal in veel gevallen indirect 
zijn. De aanpak zal soms gericht zijn op het wegnemen van 
knelpunten in wet- en regelgeving. Daarvoor is het Rijk aan 
zet. Vaker zal de agenda onderdeel zijn van een breder krach-
tenspel. Peeters e.a. omschrijven de rol van de overheid in 

momenten in een systeem van vermaatschappelijking (cf. van 
der Steen e.a., 2014)? 

De rijksoverheid wil met de Agenda Stad meer gebruik 
maken van de creativiteit en het leervermogen van de sa-
menleving. Als de ambitie is ‘Leefbare, schone steden als 
kampioenen van de toekomst’, zoals Hajer e.a. het in 2012 
verwoordden, dan kan dit niet anders dan binnen een funda-
mentele verandering van hoe overheid, markt en burgers zich 
tot elkaar verhouden. Stedelijke innovatie anno 2014 is een 
zoektocht naar nieuwe coalities en onverwachte combinaties. 
Veel denkwerk over hoe dit kan worden georganiseerd heeft 
al plaatsgevonden. Het wordt tijd om Schumpeter weer eens 
af te stoffen.

Maurice Cramers
Senior beleidsadviseur directie Woon en Leefomgeving, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Position paper “Celebrate the city”, juni 2014
Beeld Ministerie van BZK

Versnelling van 
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Focus onderzoek stad
Podium internationale 

ambities

dit verband als ‘betrokken bescheiden’; niet aanvoeren, maar 
meebewegen. Het gaat om het detecteren van koplopers en 
innovaties die doorbreken, welke technologieën zich bewij-
zen, en deze vervolgens ondersteunen. Een rijksoverheid die 
helpt om goede initiatieven op te schalen en bredere ingang 
doet vinden.

Zoektocht
Dat klinkt simpeler dan het is. Allereerst is het cruciaal of 
partijen de overheid zullen herkennen als relevante partner, 
en als organisatie die actief is in het veld waarin zij zich be-
wegen. De (bottom up) initiatieven tellen bij elkaar nog niet 
op tot een oplossing van grote problemen als bijvoorbeeld 
klimaatverandering. Wel zijn ze een onmisbare component 
in een herijking van de economie en het denken over wel-
vaart en welzijn. Maar achter het in co-productie creëren van 
publieke waarde komen nieuwe vragen voor het openbaar 
bestuur. Mag het wel zo? Ontstaat er geen uitsluiting, levert 
het geen tekorten of ongelijkheden op? Wat zijn de politieke 

Agenda Stad
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Al eerder heb ik in ROm gepleit voor meer aandacht voor de 
toekomst van steden. Mijn punt daarbij was dat steden op 
een onduurzame, zelfs risicovolle koers liggen. Steden zijn 
een hoogtepunt van menselijke cultuur maar vooralsnog ook 
zeer verkwistend. Die koers moet nu verlaten worden. 

De piekbuien van deze zomer zijn een kleine waarschu-
wing: de opwarming van de aarde manifesteert zich lokaal. 
Menig kelder stond blank, auto’s en gebouwen raakten be-
schadigd. Wie weet hoe we onze steden ‘klimaatneutraal’ 
kunnen maken? Hoe gaan we onze huizen isoleren, ons ver-
voer aanpassen, ons voedsel minder belastend maken (25 
procent van de CO2 emissies komen mondiaal uit de land-
bouw)? We hebben allemaal wel een beetje het besef dat 
er iets moet veranderen maar nog geen gedeeld idee van 
wat kan. 

We ‘handelen en denken vanuit de routine en gevestigde 
belangen’ die een eerlijke competitie tussen ‘oude’ en ‘nieu-
we’ ideeën in de weg staan. Maar daarmee doen we onszelf 
ook tekort. Er zijn wel degelijk interessante initiatieven die 
laten zien hoe de stad er in de toekomst aantrekkelijk uit kan 
zien. De energiesprong bijvoorbeeld: gewone oude rijtjeshui-
zen kunnen tot een ‘nul-op-de-meter’ woning worden omge-
bouwd. In Amsterdam Noord denken ze over een aanpassing 
van het stratenprofiel zodat water bij hoosbuien over de straat 
weg kan en riolen niet overbelast raken. In het Westland staat 
al een prototype van een kas die geen energie gebruikt maar 
produceert. En hoe lang zal het nog duren voor we via onze 
smartphone een elektrisch autootje zonder bestuurder laten 
voorrijden? We gaan het nog meemaken. 

Maarten Hajer

Wissels om durven zetten
Het beleid moet helpen om deze ontwikkeling naar een 

schone en leefbare stad op gang te brengen. Via financie-
ringsconstructies, via visievorming en meer ruimte te laten 
voor experiment. Maar vooral door wissels durven om te zet-
ten en bestaande routines te durven doorbreken. Ik geef een 

‘We handelen en denken 
vanuit de routine en 
gevestigde belangen’

gedachte in overweging. Tot nu toe is de fiets alleen popu-
lair als het werk binnen een straal van acht kilometer van de 
woning ligt. Nu de e-bike steeds goedkoper wordt verschuift 
die grens naar 15 kilometer. Als we mensen willen stimule-
ren met de fiets of e-bike naar het werk te komen, dan zal 
de straat moeten worden aangepast. Elektrisch vervoer is in 
opkomst. Is het voorstelbaar dat dit een andere behandeling 
krijgt dan vervoer met verbrandingsmotor, van scooter tot 
auto? In de jaren zeventig ontwikkelden we de fietspaden en 
busbanen. Wordt het tijd voor de volgende stap? 

Maarten Hajer
Directeur Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Agenda Stad
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ROm2

Agglomeratievoordelen bepalen de economische vitaliteit van 
steden. Door de verschuivingen in de economie is de aard van 
deze stedelijke voordelen veranderd. Tegenwoordig bieden 
steden goede contacten, vroeger veel van hetzelfde. Niet zo-
zeer specialisatie, maar vooral diversiteit aan toeleveranciers, 
arbeidskrachten en diensten zorgen in de huidige stad voor 
lagere operationele en transportkosten. De stedelijke econo-
mie van nu is vooral een creatieve kenniseconomie en die is 
gebaat met lage zoek-, contact- en contractkosten, want deze 
transactiekosten maken een belangrijk deel uit van de totale 
productiekosten. 

Economische vitaliteit
Dienstverlening is mensenwerk. Het gaat de dienstverlener 
niet alleen om de prijs maar ook om de kwaliteit van arbeid. 
Vandaar dat de aanwezigheid in steden van creatieve mensen 

Aanpassing en innovatie minstens zo belangrijk als productiviteit

Verschuivende panelen 
De stad staat weer op de beleidsagenda, ook op die 
van de rijksoverheid. Initiatiefnemers vanuit drie mi-
nisteries willen economische vitaliteit, kwaliteit van 
de leefomgeving en actief burgerschap in steden aan 
elkaar koppelen en er vervolgens een Europese dimen-
sie aan geven. Dat is hard nodig, want wereldwijd zijn 
het niet alleen meer specialisatie, schaalvergroting en 
efficiëntie die het verschil maken. Tegenwoordig gaat 
het in Europese steden om diversiteit, differentiatie, 
evenwicht en effectiviteit.

en kenniswerkers voor hen aantrekkelijk is. De stad profiteert 
daar ook van, want in steden wordt meer verdiend dan daar-
buiten. Dat komt omdat in steden zich veel hoogproductieve 
banen bevinden. Dat zie je ook in de regionale loonverschil-
len in Nederland. Deze verschillen worden voor meer dan de 
helft verklaard door persoonskenmerken (vooral opleiding, 
leeftijd, werktijd), maar voor de andere helft door de dicht-
heid en de aard van de economische activiteiten in steden (de 
Groot et al., 2013). 

Door de verschuivingen in de aard van de stedelijke 
voordelen is de relatie tussen de omvang van steden en die 
voordelen minder sterk geworden. Steden behoeven niet de 
grootste te zijn om de meeste voordelen te hebben. Wereld-
wijd blijkt dat middelgrote steden qua productiviteit vaak het 
beste scoren (OECD, 2006). Recent onderzoek laat zien dat 
Nederlandse steden op dat punt overigens slechter scoren 
dan steden van vergelijkbare omvang in Europa (OECD, 2014). 
Bovendien neemt de productiviteit buiten de Randstad meer 
toe dan daarbuiten. 

Middelgrote steden scoren 
qua productiviteit beter

Niet de omvang en de dichtheid van de bevolking of 
de productie maar de kwaliteit van de leefomgeving en de 
connectiviteit van steden maken tegenwoordig het verschil. 
Daarom gaat het niet alleen om wat steden in huis hebben, 

Agenda Stad
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maar ook om hoe gemakkelijk mensen vanuit andere delen 
van de wereld toegang hebben tot de stad. Connectiviteit be-
paalt de concurrentiekracht en de economische vitaliteit van 
steden (McCann, 2013). Steden vormen per definitie netwer-
ken. Steden in landen met een historisch poly-centrische ste-
delijke structuur zijn in dit opzicht in het voordeel . 

De economische vitaliteit van steden wordt vooral gevoed 
door activiteiten die een versnelde groei doormaken. Zo maar 
activiteiten in steden bij elkaar zetten levert betrekkelijk wei-
nig extra groei op. Steden moeten het hebben van emergente 
activiteiten die aan het begin van marktgroei staan, van el-
kaar profiteren en elkaar opstuwen. De non-lineaire groei die 
deze activiteiten veroorzaken, vormt de hoeksteen van de vi-
tale economie. Groei alleen is daarbij niet alles zaligmakend; 

en Maastricht echter minder, want zij kampen met een gerin-
gere bereikbaarheid van banen, vooral van kennisintensieve 
banen. In dit soort steden is de goed opgeleide, creatieve 
bevolking vaak de motor van de stedelijke economie. Ruimte-
lijke investeringen vinden plaats in voldoende hoogwaardige 
(koop) woonruimte, aantrekkelijke voorzieningen specifieke 
werkruimte zoals science parks. Interactiemilieus zijn van 
groot strategisch belang (de Hoog, 2012).

De Emmasingel en Lichttoren in Eindhoven Smart City, waar het 
wonen nog steeds het werken volgt. Dergelijke steden hebben be-
hoefte aan ruimtelijke investeringen in hoogwaardig woonaanbod. 
Zonder dat lopen deze steden welvaartsverlies op. 
Beeld Nick Bookelaar 

Connectiviteit bepaalt de concurrentiekracht en de economische 
vitaliteit van steden. Stationsgebied Utrecht.
Beeld Gemeente Utrecht

het gaat ook om responsiviteit (WRR, 2013).  

Kwaliteit van leefomgeving
Steden hebben te maken met een verschui-
ving van productie naar consumptie. De aan-
trekkingskracht voor mensen is verschoven 
van het feit dat men in steden meer kan 
verdienen naar dat men goedkoper gebruik 
kan maken van publieke voorzieningen. De 
woonkwaliteit van steden is daarmee van 
steeds meer strategische betekenis, boven dat 
van het werkklimaat. Dit geldt in het bijzon-
der voor de creatieve klasse. Ook in Nederland 
blijkt dit op te gaan, al staat bereikbaarheid 
van werk nog steeds op de eerste plaats bij 
de woonvoorkeuren (Marlet, G.). Waar steden 
voor bedrijven belangrijk zijn vanwege hun 
connectiviteit naar markten geldt dat voor de bevolking van-
wege de bereikbaarheid en keuzemogelijkheden van banen 
en voorzieningen. Het is opmerkelijk dat de bereidheid om 
een bepaalde afstand af te leggen voor het gebruik van cultu-
rele en commerciële voorzieningen tegenwoordig korter is dan 
voor het werk (de Groot et al., 2013). Ook de reisbereidheid 
voor het bezoeken van natuur is groter dan die voor voorzie-
ningen in de stad. Vanuit de optiek van ruimtegebruik ontstaat 
er steeds meer zelfvoorziening in de Nederlandse steden. 

Dit zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen leiden dat 
‘werken’ het ‘wonen’ volgt. Dat is zeker niet voor alle steden 
het geval (van Oort , 2013). 

Gedifferentieerd beeld
Steden die een gunstige bereikbaarheid van banen kennen en 
een instelling voor hoger onderwijs in huis hebben, zoals Lei-
den, Utrecht en Nijmegen, voldoen aan dit beeld. Groningen 

Woonkwaliteit van steeds 
meer strategische betekenis

In andere steden volgt het wonen nog steeds het wer-
ken. Dit zijn steden, zoals Eindhoven en Den Haag die alleen 
al door de omvang van een moderne industrie of diensten 

goede carrièremogelijkheden bieden. Deze steden hebben 
behoefte aan ruimtelijke investeringen in hoogwaardig woon-
aanbod. Zonder dat lopen deze steden welvaartsverlies op.  

Het aloude ‘werken volgt werken’ gaat ook nog steeds op, 
zeker in steden met een sterke internationale concurrentiepo-
sitie, zoals de Rotterdamse haven en de Amsterdamse Zuidas, 
of in ‘voedingsstad’ Wageningen. Zulke steden moeten het 
hebben van clustering van en cross-overs tussen bedrijven 
in verwante sectoren. Dit moet vliegwieleffecten opleveren. 
Ruimtelijke investeringen in deze steden zijn eveneens ge-
richt op interactiemilieus. 

Tenslotte vindt ‘wonen volgt wonen’ plaats, onder meer in 
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voormalige groeikernen. In deze ‘nieuwe’ steden sluit het aan-
bod van woningen en woonomgeving steeds minder aan op 
de vraag van de voor de stedelijke economie belangrijke groe-
pen in de beroepsbevolking. Bovendien is de reisafstand naar 
de stedelijke centra van werkgelegenheid voor hen te lang. 

Actief burgerschap
Stadsbestuurders zijn er meestal als de kippen bij om te be-
weren dat stedelijke ontwikkeling om leiderschap vraagt. 
Toch is dat nog maar de vraag. In de politiek institutionele 
context van steden tekent zich een dubbele verschuiving af, 

Overheid leunt sterk op 
actieve burger
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reden heeft een plannende overheid betrekkelijk weinig zin 
meer. Steden ontwikkelen zich steeds meer tot een complex 
adaptief systeem; complex omdat betrokken burgers met 
elkaar interacteren, adaptief omdat ze interacteren met de 
mogelijkheden en beperkingen die de ruimtelijke en instituti-
onele omgeving hen bieden. 

Transitie van steden
Steden staan voor de opgave om een werkelijk duurzame 
economie te bewerkstelligen. Dat betekent een economie 
waarin korte termijn doelstellingen (winstmaximalisatie, 
kostenminimalisatie) worden ingeruild voor de lange termijn 
doelstellingen. Naast het in steden op elkaar betrekken van 
economie, samenleving en ecologie (de welbekende triple P) 
zal het aloude stedelijk economische principe van versnelde 
groei moeten worden toegepast op het vinden van duurzame 
oplossingen. Dit is de kern van de transitieopgave. 

Het zou mooi zijn als de Agenda Stad een aanzet geeft 
tot een transitie waarbij de stedelijke economie niet meer 
gebaseerd is op specialisatie, schaalvergroting en efficiëntie 
maar op diversiteit, differentiatie, evenwicht en effectiviteit. 
Aanpassing en innovatie zijn in zo’n economie minstens zo 
belangrijk als productiviteitsverhoging. De ecologische ‘foot-
print’ van steden wordt daardoor kleiner en het welzijn voor 
alle stedelingen groter. Europese steden hebben op dit punt 
een voorbeeldfunctie die kan leiden tot versterking van de 
mondiale concurrentiepositie van Europa.  

Oedzge Atzema
hoogleraar economische geografie in Utrecht 

Utrecht vernieuwt want de 
aanwezigheid in steden van 
creatieve mensen en kennis-
werkers is voor ondernemingen 
aantrekkelijk.
Beeld Gemeente Utrecht

en willen direct invloed uit-
oefenen op hun ruimtelijke 
omgeving. Voor de stad be-
tekent dit dat de mate van 
zelforganisatie toeneemt en 
er een dynamische interactie 
ontstaat tussen burgerinitia-
tieven en stedelijke contexten 
(WRR, 2014). 

Steden zijn zowel oorzaak 
als gevolg van deze interactie. 
Hoe snel dit proces van zelfor-
ganisatie plaatsvindt, valt niet 
te voorspellen. Juist om die 

namelijk die van overheidssturing naar marktsturing en daar-
binnen van aanbodsturing naar vraagsturing (WRR, 2012). 
Daarbij leunt de overheid sterk op de actieve burger, al is het 
nog maar de vraag of de burger daar altijd op zit te wachten. 
Ook op dit punt is er veel variatie in steden. De nadruk op de 
capabele burger (‘de bakfietsburger’) mag bij de overheid niet 
leiden tot een verschraling van de professionele zorg voor wie 
niet daartoe in staat is.    

Desalniettemin is het politieke en culturele klimaat in 
steden de afgelopen jaren duidelijk meer ondernemend ge-
worden (van den Brink & de Ruyter, 2013). Bovendien bestaat 
daar bij actieve burgers een wijdverbreid sentiment dat zij 
niet langer zitten te wachten op de overheid om hun idealen 
te realiseren. Burgers organiseren zich met geestverwanten 
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Van Facebook’s Mark Zuckerberg tot de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR), iedereen roept dat de wereld nog 
complexer en dynamischer wordt. Aanjagers daarvan zijn techno-
logische innovatie en het feit dat iedereen met een digitale klik in 
verbinding kan komen met een ander, waar ook ter wereld. Wie 
wat met wie uitwisselt of onderneemt is bijna niet te controleren. 
De onvoorspelbaarheid neemt enorm toe. Big data kunnen ons hel-
pen inzicht te krijgen in deze complexiteit en applicaties kunnen 
ons helpen de complexiteit te managen. Maar alleen met internet 
en internettoepassingen redden we het niet. Als controlesystemen 
uiteindelijk net zo complex worden als het systeem dat je probeert 
te managen, dan kan je het systeem eigenlijk niet meer managen. 
Laat staan daar nog iets van democratische sturing op uitoefenen. 
Het is ingewikkeld.

omgaan met toenemende complexiteit door deze te decentralise-
ren naar het schaalniveau van de mens. Daar kunnen namelijk de 
menselijke capaciteiten worden benut die ons onderscheiden van 
andere levende soorten: fantasie, flexibiliteit en aanpassingsver-
mogen. Op dat schaalniveau is het mogelijk om in een continu pro-
ces te innoveren en aan te passen. Daar waar mensen problemen 
ervaren kunnen mensen samenwerken en gezamenlijk oplossingen 
aandragen en is het mogelijk alle belanghebbenden te betrekken. 

En juist dat laatste lijkt mij geen onbelangrijk element. Want 
in een wereld van toegenomen complexiteit kan niet iedereen 
daarmee omgaan en zal bij een deel van de bevolking onzekerheid 
en angst groeien. En daarmee groeit het gevaar van een sociale 
tweedeling.

Hoogste tijd dus om een volgende stap te zetten. Tijd om volop 
te experimenteren met die lokale slimme verbindingen en te leren 
van die experimenten!

Met de agendering van De Circulaire Stad zal RUIMTEVOLK hier 
een bijdrage aan leveren. Door slimme verbindingen in de schijn-
werpers te zetten en het debat aan te zwengelen over wat deze 
betekenen voor hoe we met onze steden en regio’s omgaan.

Judith Lekkerkerker
hoofdredacteur en onderzoeker bij RUIMTEVOLK
judith@ruimtevolk.nl

Judith Lekkerkerker 

Continu innoveren en aanpassen

Judith Lekkerkerker: ‘Om de complexiteit van de wereld het hoofd te 
bieden en te streven naar duurzame oplossingen moeten we kijken naar 
de lokale schaal en daar slimme verbindingen aangaan.’

Decentraliseren naar het 
schaalniveau van de mens

Grote vraag is hoe we in deze steeds complexere en dynami-
sche context moeten werken aan de lange weg die we nog te gaan 
hebben in het verduurzamen van ons leven op aarde en aan sociale 
opgaven als een groeiende tweedeling in de samenleving. Het ant-
woord daarop ligt in de kleinere schaal, daar ben ik van overtuigd. 
En ik sta daar zeker niet alleen in. 

In 2010 was Maarten Hajer met zijn essay De energieke samen-
leving nog een pionier in de discussie. Maar afgelopen jaar zijn de 
oproepen in stroomversnelling gekomen. Denk aan de IABR die met 
het thema Urban by Nature het statement maakte dat de oplossing 
voor klimaatproblemen in de eerste plaats in de stad moet worden 
gezocht. Of aan het WRR-rapport Naar een lerende economie dat 
decentralisatie en het toestaan van verschillen als belangrijke in-
grediënten noemt voor de responsiviteit die we in deze tijden van 
onzekerheid nodig hebben.

Van alle oproepen sprak het pleidooi dat macrohistoricus Jo-
sephine Green onlangs hield bij de presentatie van de Amsterdamse 
Staat van de Stad mij bijzonder aan. Volgens haar kunnen we alleen 
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Wat is voor u als minister van BZK het voornaamste motief om 
met de Agenda Stad te komen?

‘De economie en de bestuurlijke uitdaging. De productivi-
teit van de Nederlandse steden blijft de laatste vijf jaar achter 
bij die van concurrerende steden, toont de OESO aan in hun 
laatste Territorial Review voor Nederland, begin dit jaar. En dat 
terwijl de stad de economische groeimotor van onze samen-
leving is. Als mogelijke oorzaken voor achterblijvende con-
currentiekracht wordt gewezen op de relatief kleine omvang 
van Nederlandse steden en de bestuurlijke fragmentatie. Dat 
roept vragen op over de noodzaak en voorwaarden voor sa-
menwerking over bestuurlijke grenzen heen, zowel binnen 
stedelijke regio’s als tussen stedelijke regio’s.’ 

Fijnmazig
U gaat de bestuurlijke herindeling toch niet opnieuw op de 
agenda zetten?

‘Nee. We moeten met de Agenda Stad ver weg blijven 
van discussies over wie er over gaat. De grote opgaven waar 
steden voor staan, zijn niet alleen met publieke middelen of 

Samen de 
Agenda Stad 
maken!

Ronald Plasterk

Minister Ronald Plasterk, van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
wil met de Agenda Stad het voortouw 
nemen in Europa. Juist omdat Nederland 
zo’n fijnmazig stedelijk netwerk heeft 
en er dus kansen liggen om tal van 
innovaties in wonen, werken en vervoer 
te stimuleren. Om te zorgen dat onze 
steden duurzamer worden en dat 
iedereen mee doet. 

Minister Ronald Plasterk: ‘We moeten met de Agenda Stad ver weg 
blijven van discussies over wie er over gaat.’
Beeld Ministerie BZK

‘Doe mee of doe een stap 
opzij, de dynamiek in de 
stad gaat door’

met overheidshandelen te realiseren. Dat roept vragen op 
over nieuwe vormen van bestuur en publiek-private samen-
werking, over het organiseren en beter benutten van maat-
schappelijk initiatief. Wij kunnen daar als rijksoverheid een 
faciliterende en stimulerende rol bij spelen. Het gaat om ons 
land. Als wij onze steden goed kunnen ondersteunen bij het 
versterken van de positie op de wereldkaart, dan hebben ze 
daar in Giethoorn ook wat aan.’

De minister loopt naar de grote kaart van Nederland aan 
de wand in zijn werkkamer. ‘Moet je kijken wat een fijnma-
zig stedelijk netwerk we hier hebben. We hebben een heel 
compact land gemaakt, zonder een aaneengesloten stad te 
zijn. Met drie kwartier in de trein zit je in Brabant, Gelderland, 
Overijssel. Tegelijkertijd is de waarde van de groene ruimten 
in en tussen de steden een van de grote krachten van ons 
stedennetwerk. Met een kwartier ben je vanuit het centrum 
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in het groen. We moeten die polycentrische structuur koeste-
ren en ons richten op het functioneren van netwerkstad NL 
als geheel. Als je daar de volle potentie van kunt benutten, 
wordt het geheel ook sterker. Dan profiteert iedereen er van.’

Experimenteren
‘We gaan als rijk niet aan de steden vertellen wat ze beter 
moeten doen. Dat is verticaal denken waar niemand beter 
van wordt. We kunnen ze wel ondersteunen, samen met hen 
signaleren waar de knelpunten liggen en proberen daar wat 
aan te doen. Zoals het terugdringen van regels, waar ze onder 
aanvoering van het Ministerie van IenM al mee experimente-
ren. Juist met zo’n policentrisch stedelijk netwerk en relatief 
lage dichtheden hebben we een uitgelezen kans om te expe-
rimenteren met nieuwe vormen van stedelijk vervoer.

We zien al een land van fietsers en leggen daar al uiterst 
luxe voorzieningen voor aan. Nieuwe vormen van schoon en 
gedeeld gemotoriseerd vervoer dienen zich aan.

Op het gebied van wonen zullen we veel vernieuwen-
der moeten zijn om in te spelen op de toenemende vraag in 
de steden van specifieke groepen. Door voor starters meer 
mogelijkheden te creëren, door leegstaande kantoren om 
te vormen tot woningen, door het ontwikkelen van speciale 
woon-zorgarrangementen waardoor mensen langer in hun 
eigen woning kunnen blijven wonen.’

Dynamiek
U denkt dus niet aan een nieuwe grote stedenbeleid? 

‘Nee, dat is iets van het verleden en was voornamelijk 
gericht op het wegwerken van achterstanden op de plekken 
waar het niet goed ging. Vanzelfsprekend doen we er alles 
aan om de tweedeling in de stad te voorkomen, maar nu ligt 
de nadruk op de kansen die steden bieden. Steden hebben 
de dynamiek voor een groot deel in zichzelf. De belangrijkste 
beweging vormen de mensen die met de voeten stemmen. 
De jongeren, de ondernemers, de mensen met ambitie, die 
naar de stad trekken om echt iets te gaan doen. Daar moet 
de stad het vanouds van hebben. Het voortouw moet bij de 
steden liggen. En laten we eerlijk zijn, als er dingen moe-
ten gebeuren, gebeuren die toch wel. Je ziet in de regio Den 
Haag-Rotterdam hoe het openbaar vervoer in 23 gemeenten 
is opgepakt, zonder dat daar een bestuurlijk arrangement 
aan ten grondslag lag en van boven af is opgelegd. Hetzelfde 
geldt voor de Metropoolregio Amsterdam.’

Slagkracht
Waar gaat u dan wel op sturen met deze agenda?

‘Enerzijds willen we meer ruimte bieden voor die organi-
sche bestuurlijke samenwerking. Steden moeten doen waar 
ze goed in zijn, en waar het rijk kan helpen, moeten we dat 
doen.

‘De polycentrische structuur 
koesteren en focussen op 
netwerkstad NL als geheel’

Anderzijds wil ik duidelijk maken aan bestuurders overal 
in het land en bij alle bestuurslagen dat de tijd van niets doen 
voorbij is. Doe mee of doe een stap opzij, de dynamiek in de 
stad gaat door. Your old road is rapidly agin’ Please get out of 
the new one if you can’t lend your hand. For the times they 
are a-changin, zingt Bob Dylan. Probeer er het jouwe aan bij 
te dragen. Bekijk wat je kunt betekenen, zonder de discussie 
aan te gaan over wie waar voor verantwoordelijk is. Daar help 
je de stad niet mee.’

Als u die samenwerking zo belangrijk vindt, waarom bent 
u dan niet meteen in gesprek gegaan met de burgemeesters 
op de conferentie die onlangs in Amsterdam plaatsvond en 
waar ze spraken over het Global Parliament of Mayors?

‘Ja, dergelijke kansen moeten we in het vervolg pakken. 
Voor deze conferentie was ik niet uitgenodigd, maar we zijn 
uiteraard al wel in gesprek met de steden, de burgermeesters 
en gemeentesecretarissen over de Agenda Stad, en hoe we 
die samen kunnen gaan maken.’

Hier en daar hoor je de kritiek dat de Agenda Stad nog 
vaag en erg leeg is, en de vraag wat je kunt doen zonder 
extra geld in de steden te stoppen. 

‘Ik zeg tegen die critici: dat komt dan mooi uit, dan kun 
je meehelpen invullen. Iedereen ziet waarom het nuttig en 
nodig is en ons een stuk verder kan helpen. De basis voor 
het programma is gelegd met de Groeibrief van het kabinet. 
Daar bouwen we op voort. Doe dan mee om samen te bekij-
ken wat we kunnen doen en af te spreken hoe we het gaan 
aanpakken. 

Ik vind het een zegen dat we nu niet een pot geld gaan 
verdelen. Dan verzand je binnen de kortste tijd in de discussie 
wie er wel en niet bij horen en schiet je de facto niets op. Via 
de economie van de steden lopen al voldoende geldstromen. 
We maken die steden niet sterker door er nog een bedrag 
bovenop te leggen. Belangrijker is dat we elkaar vinden, pro-
blemen oplossen waar die zich voordoen en ons realiseren 
dat het er niet meer toe doet waar je precies woont. Je leven 
speelt zich altijd op de een of andere manier af in het stede-
lijke netwerk.’

Marcel Bayer
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De participerende overheid

Van inspraak, naar meedenken 
en mee vormgeven

De samenleving is fundamenteel aan het veranderen, 
en dat is zeker zichtbaar in onze steden. Overheden 
moeten leren omgaan met actief participerende 
burgers en ondernemers. Dat behelst meer dan 
terugtreden en ruimte bieden aan initiatieven, en 
vraagt zeker ook visie en sturing. Maar wel in de 
rol van participerende overheid, en niet meer als 
almachtig regisserende. Dat moet je leren.

Van Alkmaar tot Kerkrade en van Pieterburen tot Groede, 
in het hele land bloeien er de initiatieven op voor de lokale 
opwekking van energie. In totaal zijn het er al zo’n 500, blijkt 
uit een inventarisatie van de natuur- en milieufederaties. In 
de steden zijn het meestal betrokken burgers die zich op 
verduurzamen van het wonen richten. Al dan niet onder-
steund door installatie- en bouwbedrijven beginnen ze als 
huurders of vereniging van eigenaren in collectief verband 
met een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen of iso-
latiemaatregelen. Soms loopt dat uit op de oprichting van 
coöperatief energiebedrijfje. Ze genereren eigen productie-
capaciteit, waar ze zelf van profiteren en leveren de overtol-
lige energie aan het net.

Hybride
Het zijn slechts een paar voorbeelden die laten zien hoe de 
samenleving stapje voor stapje verandert. Waar voorheen 
de overheid en institutionele partijen vrijwel het exclusieve 
recht hadden om burgers en ondernemers van een gepaste 
plek te voorzien voor wonen of werken, krijgen zij steeds 
meer te maken met initiatieven en investeringen van die 
burgers en ondernemers zelf. Dan hebben we het alleen nog 

Zelfbouwers in Havenkwartier Deventer
Beeld Gemeente Deventer en Marcel Bayer

Aspirant kopers die dagenlang bivakkeren tot ze een kavel 
kunnen kopen waar ze hun droomhuis kunnen bouwen. De 
zelfbouwmarkt waar 750 geïnteresseerden op af komen en 
meteen al driekwart van de beschikbare 117 kavels op meer-
dere locaties in optie zijn genomen. Zelfbouw in Amsterdam 
is populair. Het is een fractie van het totaal aantal woningen 
dat nodig is om de gestaag groeiende bevolking op te vangen, 
maar toch. En ook in andere steden groeit de belangstelling 
voor zelfbouw, individueel of in collectief verband. 

Initiatieven van burgers en ondernemers hebben sinds de 
financiële crisis van 2008 recessie leven gebracht in leegstaan-
de gebouwen en op braakliggende terreinen. Nu de markt zich 
voorzichtig herstelt en er weer commerciële perspectieven 
gloren, blijken ze waardevolle kwartiermakers te zijn geweest. 
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maar over het ruimtelijke en economische domein. Ook op 
cultureel en sociaal gebied zijn dergelijke trends zichtbaar. 
Zo zal de zorg door politieke afwegingen bij gemeenten een 
hybrieder karakter krijgen met tal van lokale initiatieven, 
commercieel of niet. We zullen er aan moeten wennen, en 
dat geldt zeker voor de overheid. 

gaat de Omgevingswet die beweging verder faciliteren. 
Want die ‘andere overheid’ hoort bij een ‘andere samenle-
ving’. Eén waar het initiatief veel meer bij burgers en be-
drijfsleven ligt en de overheid faciliteert. Dat vraagt om een 
gezamenlijke ambitie en het vertrouwen dat je die ambitie 
ook werkelijk met elkaar deelt.’ Behalve nieuwe instrumen-
ten als kookboeken en handreikingen geeft de Gemeente 
Apeldoorn het reguliere juridische instrumentarium zo vorm 
dat de ruimtelijke inrichting daadwerkelijk integraal en met 
grote betrokkenheid van de samenleving vorm krijgt. Zo is 
in de bestemmingsplanprocedure en bij het bepalen van het 
beeldkwaliteitsplan (BKP) veel ruimte voor inbreng van bur-
gers, ondernemers en betrokken organisaties. ‘Dat gebieds-
gerichte beeldkwaliteitsplan bijvoorbeeld is een vertaling 
van de ambities uit bovenstaande ambitiekookboeken en 
bestaat uit twee delen’ legt Petra Kuijlaars, senior steden-
bouwkundige, uit. ‘Het eerste deel, de Handreikingen geven 
op een enthousiasmerende en inspirerende manier aanbe-
velingen en tips voor de bebouwing, de openbare ruimte en 
de kavel. Het tweede deel is een formeel welstandkader, de 
regels op basis waarvan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
toetst. Dit laatste deel is zo beperkt mogelijk gehouden.’

Steeds meer initiatieven en 
investeringen van burgers 
en ondernemers zelf

Motiverend 
Maarten Hajer schrijft in De energieke samenleving. Op 
zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie, 
(PBL. Den Haag 2011) dat de cruciale vraag is wat de over-
heid moet doen en laten om de maatschappelijke energie 
te geleiden. De condities zullen moeten veranderen om het 
voor burgers en bedrijven mogelijk te maken om hun dro-
men en ambities te realiseren. ‘Subsidie’ als term komt in 
het PBL-rapport slechts één keer voor. Het is eindig (de pot 
raakt op), en het stamt uit de tijd waarin de overheid nog 
dacht de maatschappij te kunnen besturen als een piloot 
zijn vliegtuig: vanuit de cockpit. Maarten Hajer vindt andere 
instrumenten kansrijker. De overheid moet allereerst een 
motiverend langetermijnperspectief uitdragen dat mensen 
stimuleert. Vervolgens moet ze met dynamische regelgeving 
komen die innovatie beloont en storende regels schrapt. Ze 
moet ook continu willen leren van de maatschappij en van 
de vele ideeën daarin.

Marcel Bayer 

De overheid moet een motiverend 
langetermijnperspectief uitdragen 
dat mensen stimuleert

‘Het is belangrijk dat overheden zich realiseren dat ze 
lokale initiatieven nodig hebben om de doelen van het 
Energieakkoord te halen’, stelt Sible Schöne, programma di-
recteur van HIER Klimaatbureau, kennisplatform voor lokale 
duurzame energie-initiatieven. Hij ziet de honderden initia-
tieven als een signaal dat de samenleving echt aan het ver-
anderen is. ‘Burgers en ondernemers willen zelf aan de slag 
met een duurzame energievoorziening. Het sluit aan bij het 
bredere streven de lokale economie te versterken. Het kan 
ook omdat zonne-energie en woningen met nul op de meter 
haalbaar worden.’ Schöne ziet al vormen van samenwerking 
tussen overheden en initiatiefnemers, zoals het overnemen 
van een deel van de taken van het energieloket of onder-
steuning bij de realisatie van een windpark. ‘De ontwikke-
ling van het windpark Nijmegen is een mooi voorbeeld. De 
realisatie van een windpark is complex en de aanloopkosten 
zijn hoog. Alles wijst erop dat het park er gaat komen en dat 
is mede aan de gemeente te danken.’ In veel gemeenten 
staan lokale initiatieven dicht bij de bevolking waardoor de 
– cruciale – deelname van burgers verbetert, signaleert hij. 
‘Maar er is nog een wereld te winnen de komende jaren. Wij 
werken daar met HIER opgewekt en het Klimaatstraatfeest 
graag aan mee.’

Kookboeken
De Apeldoornse kookboeken zijn samen met de handreikin-
gen die de Gemeente Apeldoorn heeft gemaakt bij uitstek 
een middel om de inbreng van burgers en ondernemers in 
de eigen leefomgeving te vergroten. Ze hebben betrekking 
op de dorpskernen en de landschappen rond het stadscen-
trum, maar de gedachtegang is illustratief voor de omslag 
in het denken. Apeldoorn werkt sinds 2005 aan een ‘andere 
overheid’. ‘De essentie daarvan is het terugleggen van ver-
antwoordelijkheid naar de samenleving’, legt Evert Leusink 
uit, strategisch adviseur bij de gemeente. ‘Dat is deels finan-
cieel ingegeven, maar ook politiek. In het sociale domein 
is de WMO daar het voorbeeld van. In het fysieke domein 



november 2014 | 16

Londen 2011, Stockholm 2013, Rio 2013, Parijs 2014, St.Louis 
2014; een willekeurige greep uit plaatsen waar de afgelopen 
tijd rellen uitbraken. Soms met totaal verschillende achter-
gronden en ook uiteenlopend qua omvang, motief en bete-
kenis; maar illustratief voor de explosieve maatschappelijke 
conflicten die onder de oppervlakte in de stedelijke samen-
leving spelen. Het scenario van een om zich heen grijpend 
oproer is een nachtmerrie voor elk stadsbestuur, ook in Ne-
derland. Natuurlijk is Nederland geen Zweden of Engeland, 
en al helemaal niet te vergelijken met Frankrijk, de Verenig-
de Staten of Brazilië. Toch had de onrust in de Haagse Schil-
derswijk, afgelopen zomer, gemakkelijk uit de hand kunnen 
lopen. 

Inclusief
Terecht stellen politici, wetenschappers en journalisten als het 
ergens in een buitenlandse stad uit de hand loopt de vraag: 
“Kan dat hier ook?” We zijn allang de onschuld voorbij om die 
vraag met een volmondig “Nee” te beantwoorden. Los van 
de vraag of de rellende groepen daadwerkelijk uit protest 
handelen of primair uit zijn op geweld en plunderingen, de 
onderliggende maatschappelijke problemen hebben inmid-
dels in de meeste steden de volle aandacht van bestuur en 

politiek. Menig stadsbestuur heeft ‘de sociale kwestie’ hoog 
op de agenda staan. Er lopen al talrijke programma’s en pro-
jecten gericht op verbetering van de perspectieven voor ach-
terstandsgroepen. Met wisselend succes. 

De Europese Commissie heeft inclusiviteit, naast duur-
zaamheid en innovatie, uitgeroepen tot een van de drie 
hoofddoelen van haar beleid. Iedereen moet mee kunnen 
doen om de Europese economie en de samenleving vitaal, 
concurrerend en leefbaar te houden. Daar hoort zeker het ver-
kleinen van de sociale en economische tegenstellingen bij.

Urgentie
De trends zijn verontrustend, ook voor Nederlandse steden. 
De Sociale Staat van Nederland van het Sociaal Cultureel Plan-
bureau (SCP) in 2013 laat zien dat de armoede in Nederland 
na 2008 fors is toegenomen; van 5 naar 7 procent van de 
bevolking. Uit de Armoedemonitor van datzelfde SCP blijkt 
dat bijna een kwart van alle huishoudens met een laag in-
komen zich in de vier grote steden bevindt. In Amsterdam 

Met vereende krachten aan de opgaven werken

Meedoen in de stad
Als we praten over de kracht en kansen van steden, 
en hoe die bewoners, werkers en bezoekers kunnen 
inspireren, gaan we er meestal van uit dat iedereen 
meedoet. Toch is dat nog niet zo vanzelfsprekend. 
Een fors deel van de stadsbevolking blijft achter bij 
de economische en sociale ontwikkeling. De perspec-
tieven zijn niet gunstig. Het succes van Agenda Stad 
hangt in sterke mate af van het overbruggen van de 
kloof tussen kansrijken en kansarmen.

De trend is verontrustend, 
ook voor Nederlandse steden

is het aandeel van die sociaaleconomische groep het hoogst 
(15,4 procent), maar in Rotterdam en Den Haag neemt die 
groep sneller toe dan in Amsterdam. De Maasstad heeft de 
meeste arme postcodegebieden in de top-20. Ook steden als 
Groningen, Heerlen, Kerkrade en Vaals hebben relatief veel 
mensen met een laag inkomen binnen de grenzen. De post-
codegebieden met de meeste armoede liggen in Leeuwarden 
en Den Haag.

Platform31 onderzocht in de studie Steden in onzekere 
en turbulente tijden (oktober 2013) mede op verzoek van 

Agenda Stad
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een groot aantal Nederlandse steden de trends en ontwik-
kelingen van de laatste jaren en de verwachtingen voor de 
komende tijd. De recessie heeft hard toegeslagen bij uitke-
ringsgerechtigden, eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 
jaar en niet-westerse migranten. Juist de groepen die al in 
de verdrukking zaten. De verwachting is dat dit aandeel niet 
zal teruglopen met de op handen zijnde decentralisatie van 
rijksbeleid op het gebied van zorg, werk en participatie. De 
lastenverhogingen en ombuigingen lopen van 2011 tot 2017 
op tot meer dan 50 miljard euro oftewel cumulatief ruim 7 
procent van het bruto nationaal product.

‘Aflopende subsidies, minder middelen en meer eigen 
verantwoordelijkheid voor de burger, een structureel lagere 
economische groei en een geringe toename van de gemeen-
telijke inkomsten; de gevolgen hiervan zullen met name hard 
aan komen bij mensen met sociale-, gezondheid- en financi-
ele problemen. Ook die groepen zijn oververtegenwoordigd 
in de middelgrote en grote steden’, aldus de onderzoekers.

Pareltjes
Rotterdam heeft van de grote steden de meeste wijken met 
een negatieve score op gemiddeld opleidingsniveau, werkge-
legenheid, aantal uitkeringen en kwaliteit van de woningen. 
Met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid probeert een 
coalitie van de rijksoverheid, de Gemeente Rotterdam, on-
dernemers, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen 

geprobeerd de leerlingen in het mbo een betere positie op de 
arbeidsmarkt te geven. Verschillende bedrijven in de haven 
en Defensie hebben samen al voor honderden scholieren 
startgaranties beloofd. 

Door intensieve samenwerking van gemeentelijke dien-
sten wordt geprobeerd werklozen en mensen in de bijstand 
te activeren, en tegelijkertijd de huisvesting te controleren. 
Maar als het werk er niet is, blijft dat een moeilijke op-
gave. Inmiddels is het aantal wijken op Zuid die onder de 

het tij te keren. De uitvoering van 
het programma is in de zomer van 
2012 van start gegaan. De drie pij-
lers zijn school, werk en wonen. 
De resultaten tot dusver geven al 
aardig inzicht in de succesfactoren, 
maar ook de beperkingen van ach-
terstandsbeleid. ‘Pareltjes zijn nu al 
de basisscholen’, vindt Marco Pas-
tors, directeur van het programma. 
‘30 van de 33 basisscholen doen 
mee door de kinderen 10 uur per 
week extra les te geven. Twee uur 
per dag. Een deel daarvan krijgen 
de leerlingen extra taal en rekenen, 
de rest vullen ze met cultuur, be-
roepsoriëntatie en sport.’  

Met gerichte beroepskeuzepro-
gramma’s en de focus op zorg en 
techniek, gekoppeld aan startga-
ranties bij bedrijven op Zuid wordt 

Markt in Den Haag. ‘Het is juist goed dat er met vereende krachten 
aan de vraagstukken en de opgaven in onze steden wordt gewerkt.’
Beeld Rick Keus

Agenda Stad is er om stedelijke vraagstukken te inventariseren, 
oplossingsrichtingen te bespreken en vervolgens beleid te maken.
Beeld Nathalie van den Heuvel

Rotterdam heeft de meeste arme 
postcodegebieden in de top-20

Rotterdamwet vallen uitgebreid en wordt gewerkt aan aan-
scherping van de criteria om in aanmerking te komen voor 
een woning. Pastors vindt dat vooral op dat vlak de Agenda 
Stad voor meer samenhang in het beleid van de nationale 
overheid en de Europese Unie moet zorgen. ‘Als je arbeids-
migratie stimuleert, prima, dat kan in het belang zijn van ons 
allemaal; maar denk dan ook aan de sociale vraagstukken 
die ermee gepaard gaan, zowel voor de betreffende huishou-
dens en voor de voorzieningen op de plek waar ze naartoe 
komen. Voor de ontvangende overheid en de ontvangende 
wijken werkt het beslist kostenverhogend. Als je het ene re-
gelt, moet je het andere ook regelen.’
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Handtekening
Om stijgers op de maatschappelijke ladder vast te houden in 
de wijken van Rotterdam-Zuid zou Pastors graag meer huur-
woningen in het middensegment en grondgebonden wonin-
gen willen, maar nu de corporaties op hun kerntaak moeten 
focussen en ontwikkelaars weinig interesse hebben om in 
deze tijd in dat segment op Zuid te investeren, lijkt dat wens-
denken. ‘De kunst is om het zo te regelen dat corporaties toch 
die taak krijgen op plekken waar de markt z’n neus voor op 
haalt. Als het ergens nodig is, is het hier.’ Hij verwacht dat het 
kabinet daar wel oog voor heeft. ‘Ook de handtekening van 
het kabinet staat onder het nationaal programma.’

in kaart te brengen, zowel in Europa als Nederland. We gaan 
verzamelen, agenderen, in het veld toetsen, er kennis over 
samenbrengen, zodat we in 2016 als Nederland voorzitter van 
de EU is, kunnen aangeven wat er nodig is om op die vraag-
stukken in te spelen.’

Verantwoordelijkheid
Agenda Stad is er om stedelijke vraagstukken te inventarise-
ren, oplossingsrichtingen te bespreken en vervolgens beleid 
te maken. Daar horen investeringen bij, zeker als het gaat om 
ervoor te zorgen dat iedereen mee gaat doen. De stad doet al 
wat het kan, maar kan niet alles alleen, vinden zowel Marco 
Pastors als Jooske Baris. Over de wijze waarop de rijksover-
heid moet ondersteunen lopen de meningen uiteen. Pastors 
denkt aan het faciliteren, mogelijk maken en vooral herverde-
len van middelen. ‘Extra middelen is voor mij niet de kwestie. 
Er zijn nog zoveel middelen die zoveel beter kunnen worden 
aangewend. Neem het welzijnswerk. Voor 50.000 euro kan ik 
een jongerenwerker, die niet te oud is, een jaar aan het werk 
zetten. Die kan dan met 10-15 jongeren iets doen wat voor 
hen betekenis heeft. Als ik datzelfde bedrag aan een voetbal-
vereniging geef, kunnen ze misschien wel 50-100 jongeren op 
een goede manier begeleiden, met hun vrijwilligersstructuur, 
met hun dynamiek die je er gratis bij krijgt. Dat bedoel ik met 
de kaders verschuiven.’

Baris is ervan overtuigd dat de rijksoverheid opnieuw 
haar bemoeienis met de stad moet vormgeven. ‘Er is een roep 
gaande voor meer geld en macht naar de stad omdat stads-
bestuurders veel dichter op de problemen zitten, weten wat 
er speelt en ook de sleutel tot de oplossing in handen heb-
ben. Zeker nu steden door gedecentraliseerd beleid meer ver-
antwoordelijkheden krijgen, horen daar ook bevoegdheden 
bij. Maar we moeten voorkomen dat de discussie gaat over 
wie zich met de stad mag bemoeien. Het is juist goed dat er 
met vereende krachten aan de vraagstukken en de opgaven 
in onze steden wordt gewerkt. Kijk naar een Schilderswijk in 
Den Haag of Rotterdam-Zuid; dat zijn wijken waar zoveel pro-
blemen zijn dat ze de stad ontstijgen. Daar heeft de rijksover-
heid zeker iets te bieden. Het Rijk zou steden meer moeten 
faciliteren om zelf lokaal of regionaal ingrepen te doen en ze 
in staat moeten stellen om zelf de bijbehorende financiering 
te regelen. En wat wordt eigenlijk de rol van provincies en 
regio’s in dit geheel? De zoektocht naar nieuwe rollen voor de 
verschillende overheden is pas net begonnen’. 

Marcel Bayer

Faciliteren, mogelijk maken en 
herverdelen van middelen

Perspectief
Platform31 is door het ministerie van BZK gevraagd om mede 
vorm te geven aan de Agenda Stad. Van oudsher heeft deze 
organisatie een belangrijke band met de steden samenwer-
kend in de G4 en de G32. ‘Steden economisch sterker, sociaal 
vitaler en zo toekomstbestendiger maken, dat is voor ons de 
grote ambitie’, stelt Jooske Baris, coördinator Agenda Stad 
bij Platform31. Ook Baris ziet de groeiende tweedeling in 
de stad als een van de grotere opgaven van de toekomst. 
’Er zijn verschillende onderzoeken die uitwijzen dat de stad 
z’n rafelrandjes en groepen aan de onderkant van de sa-
menleving nodig heeft om die functie van economische en 
maatschappelijke motor waar te maken. Deze zogenoem-
de Arrival Cities fungeren als doorstroomwijken, voor veel 
nieuwkomers in de stad een eerste stap naar groei. Maar 
dan moeten die kansen voor groei er wel zijn: betere aan-
sluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een van be-
langrijke thema’s, waar we al langer onderzoek naar doen 
en experimenten voor hebben lopen.’

Onderzoek van Platform31 bevestigt dat er steeds meer 
aandacht is voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op 
de arbeidsmarkt, en de relatie tussen verschillende wijken 
en de economie in die wijken. Recente cijfers over hoe al-
lochtone jongeren scoren in het onderwijs zijn bemoedigend. 
Steeds meer halen er een startkwalificatie. Onder jongeren 
van niet-westerse afkomst stijgt het opleidingsniveau sneller 
dan onder autochtonen jongeren, wat wijst op een inhaalbe-
weging. Vooral het aantal Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse 
en Surinaamse jongeren met een zeer laag opleidingsniveau 
loopt terug, terwijl ze steeds vaker een hogere opleiding suc-
cesvol afronden. ‘Dat biedt perspectief’, vindt Baris. Ze geeft 
aan dat Platform31 gaat meehelpen om de stedelijke vraag-
stukken en voorbeelden van een succesvolle aanpak ervan 
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In 1966 verscheen de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Or-
dening van Nederland. Er moest dringend een oplossing 
komen voor de snel groeiende bevolking. Nederland telde 
12! miljoen inwoners, maar men voorzag dat de bevolking 
voor het jaar 2000 nog met 8 miljoen zou toenemen. Voorko-
men moest worden dat Nederlandse steden net zo onleefbaar 
zouden worden als Londen en Parijs. Men ontwierp nieuwe 
steden als Zoetermeer, Nieuwegein, Spijkenisse en Purme-
rend om de bevolkingsaanwas op te vangen: de zogenaamde 
groeikernen. Ook elders in het land schiep men ruimte. Be-
staande steden als Groningen, Zwolle, Breda en Amersfoort 
werden fors uitgebreid.

Onvoorziene omstandigheden
Kort na deze Nota veranderden de opvattingen over het 
gezin en over de verhouding tussen man en vrouw. Voor- 

behoedmiddelen werden populair, veel vrouwen gingen een 
baan zoeken en het kindertal daalde spectaculair. De mid-
deninkomens trokken weg uit de vier grote steden naar de 
nieuwe woningen in de groeikernen. In de grote steden 
dreigde verpaupering. Het bedrijfsleven volgde de trek naar 
de groeikernen niet, zodat ook in sommige van de nieuwe 
steden veel werkeloosheid en criminaliteit heerste. De wegen 
rond de steden vulden zich met de files van forensen. Uitein-
delijk telde Nederland in 2000 slechts 16 miljoen inwoners en 
een deel van de groei bestond bovendien uit immigranten die 
in 1966 niet waren voorzien.

Leren van de lessen uit het verleden

Werken aan de onbekende 
stad van morgen
Een halve eeuw ervaring met ons 
economische en ruimtelijke beleid leert 
ons twee schijnbaar tegenstrijdige les-
sen. Eén: kijk bij ruimtelijke ordening 
en stedenbouw goed naar de toekomst. 
Niet alleen naar demografische en 
economische trends, maar ook naar 
de onderliggende sociale, culturele en 
technologische ontwikkelingen. Twee: 
accepteer onvoorspelbaarheid. De toe-
komst wordt voor een deel bepaald door 
‘unknown unknowns’, zaken waarvan we 
niet eens weten dat we ze niet weten. 
Wees dus bescheiden en plan flexibel, 
adaptief en gefaseerd, zodat je zonder 
veel kosten wendbaar kunt reageren op 
onvoorziene ontwikkelingen. Een schets 
van de waarschijnlijke toekomst. Maar 
wees gewaarschuwd: de ervaring leert 
dat het zo niet gaat gebeuren.

Veel ontwikkelingen in de stad 
hebben ons overvallen

De grote investeringen die volgden op de Tweede Nota 
waren gebaseerd op het vooruitzicht van groei. Nederland 
kende immers al 20 jaar een flinke economische en demogra-
fische groei. Het plotselinge einde van de economische voor-
spoed werd niet voorzien, evenmin als de snelle emancipatie 

Internet, social media en smart phones zullen de stedelijke 
samenleving veranderen.
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met kennisintensieve bedrijvigheid. Denk daarbij aan werk-
zaamheden als ontwerp, productontwikkeling, strategie, or-
ganisatie, logistiek en marketing. Voor deze werkzaamheden 
is een intensieve samenwerking nodig van mensen met veel 
creativiteit, kennis en ondernemingszin. Steden vormen daar-
voor een natuurlijke omgeving. In de grote, geconcentreerde 
stedelijke arbeidsmarkt kunnen jonge mensen zich makkelij-
ker specialiseren en komen zulke specialisten elkaar sneller 
tegen. Zij zijn daardoor productiever dan elders en kunnen 
hier meer geld verdienen. 

Door deze ‘kenniseconomie’ zal de groei van steden door-
zetten. In Nederland, waar de bevolking nauwelijks meer 
toeneemt en ook de groei van het aantal huishoudens daalt, 
gaat dat ten koste gaan van het platteland en van de perifere 
regio’s. De verschillen worden groter. In geval van wereldwij-
de technologische doorbraken zal die groei zich zelfs vooral 
concentreren in de grootste steden, omdat de behoefte aan 
uitwisseling van kennis en ideeën dan extra groot is. 

Zo’n doorbraak is het meest waarschijnlijk in het grensge-
bied tussen de nanotechnologie, biologie en de ICT. Dan zullen 
grote sprongen worden gemaakt in de medische zorg en pre-
ventie. Steden zullen versneld vergrijzen, maar ouderen zullen 
langer in gezondheid leven en op zichzelf blijven wonen. 

Robotisering kan er toe leiden dat productieactiviteiten 
die vroeger zijn verplaatst naar lagelonenlanden nu in de 
vorm van volledig geautomatiseerde hightech bedrijven weer 
terugkeren naar de Nederlandse stad, omdat ze hoogopgelei-
de specialisten nodig hebben voor beheer en ontwerp (resho-
ring). 3D-printers maken het mogelijk om allerlei producten 
in je eigen buurt op maat te laten fabriceren, gebruik makend 
van een internationale markt voor digitale ontwerpen. 

Automatisering zal vooral 
middenklasse treffen. 
Tegenstellingen verscherpen.

Zaken en Infrastructuur en Milieu als met de sociale departe-
menten. En uiteraard met de steden en andere stakeholders. 
De Agenda Stad is niet een agenda van het rijk voor de ste-
den, maar een agenda van rijk met de steden. 

Licher: “Het is onmiskenbaar dat het om een brede agen-
da gaat die raakt aan vele departementen en beleidsterrei-
nen. En dat het niet gaat om de focus op enkele kwetsbare 
steden of wijken. Het gaat om de kansen voor groei, inno-
vatie en leefbaarheid in het Nederlandse stedennetwerk als 
geheel, en gaat dus ook over de versterking van samen-
werking tussen rijk en steden, tussen steden en binnenste-
delijke regio’s. Het wordt een open proces en een agenda 
die we samen gaan maken. In de komende periode, tot het 
einde van het jaar, gaan we dit proces samen met de steden 
inrichten. Hoe we dat precies gaan doen ligt dus nog niet 
vast. Wat wel duidelijk is, is dat we breed input willen op-
halen van verschillende kanten: de planbureaus, de steden, 
de stadsmakers en stadsambassades en ook online. En dat 
we boegbeelden uit bedrijfsleven, bestuur, kenniswereld en 
samenleving een rol willen laten spelen bij de vorming en 
vulling van agenda. Het streven is medio 2015 een eerste 
Agenda Stad aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.” 

Ferdi Licher, 
programmadirecteur Agenda Stad

Ferdi Licher, directeur Kennis en 
Verkenningen bij het DG Wonen 
en Bouwen van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, zal de komende periode 
optreden als programmadirecteur 
Agenda Stad. In die rol werkt hij 
nauw samen met de directeuren 
van andere departementen, zowel 
met de ministeries van Economische 

van de vrouw en de daarmee samenhangende daling van het 
kindertal. Ook andere ontwikkelingen in de stad hebben ons 
overvallen, zoals het verdwijnen van de industrie en de blij-
vende vestiging van grote aantallen niet-westerse immigran-
ten. Het duurde bijna drie decennia voordat de grote steden 
weer populair werden. 

Groeiende steden
Nederland zal zijn toekomstige welvaart vooral verdienen 

Tegenstellingen
Routinematige taken zullen steeds meer worden geau-
tomatiseerd. Vooral de banen in het middensegment als 
bankbedienden, lassers en reisconsulenten verdwijnen. De 
laagopgeleide bevolking wordt minder getroffen, omdat 
taken die menselijk contact vereisen in de verzorging, be-
diening en huishouding zich moeilijker laten automatiseren. 
Dit ‘verdwijnen van de middenklasse’ zal de verhoudingen in 
de stad veranderen. De sociale tegenstelling tussen hoogop-
geleide en laagopgeleide burgers in inkomensniveau, beste-
dingspatroon, levensstijl, gedrag, gezondheid, levensduur en 

Agenda Stad
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Nog meer groei grootste steden 
dankzij technologische doorbraken

politieke voorkeur, zal scherper worden. De ruimtelijke segre-
gatie in de stad en het verschil tussen huur en koop kunnen 
daardoor ook toenemen. De toenemende mogelijkheden om 
thuis te werken zullen het voor de hoger opgeleiden makkelij-
ker maken hun woonvoorkeur te volgen. Door de aard van hun 
werkzaamheden hebben lager opgeleiden die flexibiliteit niet. 

Gezinsverhoudingen wijzigen zich. Kinderen hebben een 
meer zelfstandige positie en maken daardoor gemakkelijker 
gebruik van de woonruimte en de voorzieningen die hun ou-
derlijk huis biedt. Het is niet vreemd om op latere leeftijd 
weer bij je ouders te komen wonen. Ouderen houden hun 
grote woning langer vast. De grote, relatief welvarende ba-
byboomgeneratie zal de doorstroming in het dure segment 
van de woningmarkt aanvankelijk blokkeren, maar op langere 
termijn komt er een groot aanbod vrij. 

De individualisering zet door. Eenpersoonshuishoudens 
domineren gaandeweg het stadsbeeld. Winkels, culturele 
voorzieningen en publieke ruimten zullen zich daaraan aan-
passen. Niettemin zal de huishoudensgroei minder worden en 
in sommige steden omslaan in krimp. Overal zal het accent 
verschuiven van nieuwbouw naar transformatie van het be-
staande vastgoed. 

Digitalisering
Internet, social media en smart phones zullen de stedelijke 
samenleving verder veranderen. Burgers richten zich meer op 
hun eigen netwerken en de activiteiten en locaties die daarbij 
horen. De publieke ruimte in de stad verbrokkelt. In deze so-
ciale netwerken zullen burgers ook vaker initiatieven nemen, 
bijvoorbeeld om zorg of energie te organiseren of zich politiek 
te uiten. Overheden en bedrijven zullen de toevloed van digi-
tale gegevens over het gedrag van burgers gebruiken om hen 

normaal gaat worden. Als dat samengaat met de verde-
re opmars van de elektrische auto, wordt het vervoer in de 
stad een stuk veiliger en stiller en een heel andere beleving 
voor de reiziger. Elektrische aandrijving kan kleinere vervoer- 
middelen populair maken in de stad, als opvolgers van de 
elektrische fiets en de scootmobiel. 

Tenslotte wordt de toekomst van de Nederlandse stad 
ook in het buitenland gemaakt. Opkomende economieën in 
Azië en Zuid-Amerika brengen nieuwe producten, markten 
en culturen naar de Nederlandse steden. Ook uit de landen 
langs de buitengrenzen van Europa zullen migranten komen. 
Toenemende droogte, bevolkingsdruk en politieke instabiliteit 
zullen hen naar de grote steden in het relatief welvarende Eu-
ropa drijven. Al deze nieuwkomers zullen hun stempel druk-
ken op de stad van morgen. 

Tot zover de toekomst die we enigszins voorspelbaar 
achten. De spannende vraag is natuurlijk welke ‘unknowns’ 
ons gaan verrassen. Zal energie over twintig jaar gratis zijn? 
Worden we 120 jaar oud? De toekomst zal het zeggen. Steden 
zullen hun veerkracht moeten tonen. Ze zullen voorbereid 
moeten zijn op de te verwachten en onverwachte veranderin-
gen die hen te wachten staan. De Agenda Stad kan daaraan 
een belangrijke bijdrage leveren. 

Jan Schuur, 
Ministerie van Economische Zaken

te bedienen en te controleren.
Webshops nemen een deel van 

de bestaande winkelfunctie over. De 
detailhandel in binnensteden groeit 
toe naar een voorziening voor ‘look 
and feel’, waarbij beleving een grote 
rol zal spelen. Aankopen worden ver-
volgens per smart phone gedaan. In 
de woonwijken zal het accent liggen 
op de directe levensbehoeften en op 
het afhalen of repareren van digitaal 
bestelde goederen. 

Het is goed mogelijk dat voertuig-
geleiding in de komende decennia 

Technologische ontwikkelingen zetten de 
tegenstellingen in steden op scherp. Be-
zoekers aan Dutch Technology Week 2013.
Beeld Nick Bookelaar
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plaats is een stad een knooppunt van interactie in een stede-
lijk systeem (Van Engelsdorp Gastelaars & Hamers, 2006). In 
dat stedelijk systeem zijn steden niet alleen verbonden met 
hun ommeland, maar ook – en in sterke mate – met andere 
steden in binnen- en buitenland. De omvangrijke forensen-
stromen tussen de grote steden onderstrepen dit (PBL, 2013). 
In de ogen van de Rli betekenen de relaties en onderlinge 
afhankelijkheid dat steden van de toekomst elkaar nodig heb-
ben. Door samenwerking en complementariteit kunnen ze hun 
kracht versterken. Hieronder wordt dat uitgewerkt. 

Internationale concurrentie
Terwijl wereldwijd steden steeds belangrijker worden in de 
economie, dreigen ze in Nederland achter te blijven door 
een gebrek aan agglomeratiekracht. Door de polycentri-
sche structuur van overwegend middelgrote steden zijn Ne-
derlandse steden, in termen van dichtheid en massa, een 
maatje te klein. Dat geldt overigens niet alleen voor onze 

De stad van de toekomst 
kan het niet alleen

Duidelijke politieke keuzes over doelen en opgaven noodzakelijk

Het initiatief om te komen tot een Agenda Stad sluit 
goed aan bij een recent advies van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur (Rli) over de toekomst 
van de stad. Net als de Agenda Stad benadrukt het 
advies het belang van steden en stedelijke innovatie. 
In dit artikel stippen de auteurs drie elementen aan 
die in hun ogen niet mogen ontbreken in de Agenda 
Stad. Het gaat om internationale concurrentie, actief 
burgerschap, verbinding en samenwerking. 

Steden en stedelijke regio’s zijn dynamische plekken. Het zijn 
gebieden waar mensen, goederen en informatie samenkomen 
en waar, meer dan elders, rechtstreekse intermenselijke ont-
moetingen, confrontaties en transacties plaatsvinden. Deze 
dynamiek in stedelijke gebieden is een belangrijke constate-
ring voor het debat over de stad. Meer dan een af te bakenen 

Agenda Stad
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steden afzonderlijk, maar – zoals de OECD recentelijk heeft 
betoogd – zelfs voor de metropolitane regio’s in ons land 
(OECD, 2014). De OECD gaat uit van functionele urbane regio’s 
(Functional Urban Areas, FUAs) en komt dan bijvoorbeeld voor  
Amsterdam uit op 2,4 miljoen inwoners. In het advies over de 
toekomst van de stad pleit de raad daarom voor complemen-
tariteit op een hoger niveau dan binnen de regio’s – bijvoor-
beeld Amsterdam, Utrecht, Eindhoven – en voor borrowed size 

De uitdaging ligt in de complementariteit 
op regionaal niveau
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Aantrekkelijke en dynamische steden vragen om een actieve 
overheid die keuze s maakt. Limbopad Eindhoven
Beeld Jaap Bouwens

beschikbare capaciteit kunnen grotere, gevestigde instellingen 
vaak makkelijker aan de eisen in aanbestedingen voldoen, 
zoals omzetvereisten of eisen aan het percentage werklozen 
dat in dienst wordt genomen.  

Verbinding en samenwerking
Om optimaal in te kunnen spelen op de kracht van de stad is 
een actieve overheid nodig. Daarbij zijn verschillende soorten 
sturing denkbaar, variërend van meer topdown, monocen-
trische sturing, naar multi-levelsturing en naar interactieve 
en adaptieve vormen van sturing. Deze drie sturingsvormen 
bestaan in Nederland momenteel naast elkaar (Dewulf & 

and borrowed qualities op een hoger 
schaalniveau. Bij deze strategieën 
wordt het gebrek aan eigen massa 
gecompenseerd door voorzieningen 
of kwaliteiten in andere regio’s te 
gebruiken (Raspe & Van Dongen, 2013). Te denken valt aan 
een elders aanwezige kennisinfrastructuur of een haven: de 
zeehaven van Amsterdam ligt (ook) in Rijnmond, de lucht-
haven van Rotterdam (ook) in de Haarlemmermeer. Juist op 
deze hogere schaal ligt in Nederland de uitdaging. Stedelijke 
regio’s zouden niet zozeer moeten inzetten op de eigen ‘regi-
onale’ massa, maar op betere verbindingen en goede samen-
werking met andere regio’s. 

Actief burgerschap
Zoals het er nu naar uitziet is actief burgerschap een belangrijk 
thema in de discussies rond Agenda Stad. Ook in het advies 
De toekomst van de stad toont de raad zich bewust van het 
belang daarvan. Twee zaken vragen daarbij aandacht. Ten eer-
ste gaat het niet alleen om inwoners van stedelijke gemeen-
ten, maar ook om forensen, ondernemers en werknemers van 
kennisinstellingen van elders. Triple helix overlegstructuren en 
economic boards zijn per definitie bovenlokale netwerken. Ten 
tweede is zelforganisatie geen panacee voor alle kwalen. Het 
is onjuist te veronderstellen dat burgers automatisch het gat 
vullen dat de overheden en de markt laten vallen. Burgers 
kunnen wel eens heel andere dingen gaan ‘zelforganiseren’ 
dan gemeentelijke overheden hopen. Zelforganisatie vraagt 
om een betrokken openbaar bestuur. Visievorming is nodig 
om een beredeneerde en democratisch gelegitimeerde keuze 
te kunnen maken welke initiatieven gewenst en welke onge-
wenst zijn. Investeerders (sociaal ondernemers, corporaties) 
moeten ruimte krijgen en niet gedwongen worden tot scherp 
begrensde core-business. De huidige regels voor aanbesteding 
– die kunnen werken als belemmering voor maatschappelijke 
initiatieven – moeten op de helling. Immers, initiatieven voor 
verbetering van de leefomgeving moeten gelijke kansen heb-
ben, of ze nu van kleinere collectieven of grote bestaande par-
tijen afkomstig zijn. Dat is nu nog niet zo. Door hun omvang en 

Termeer, 2011). Afhankelijk van de maatschappelijke opgave 
moet het type sturing gekozen worden dat het beste past. 
Met name op het gebied van zelforganisatie geldt daarbij een 
zekere spanning tussen adaptiviteit en continuïteit, het weten 
waar men aan toe is. Maatschappelijke initiatieven vergen 
van de betrokkenen immers grote inspanningen vooraf. Dat 
doen zij alleen als er redelijkerwijs verwacht kan worden dat 
hun initiatief tot bloei kan komen. De samenleving mag daar-
over duidelijkheid van de overheid verwachten. Dat vraagt 
democratisch gelegitimeerde kaderstelling, in de vorm van 
duidelijke politieke keuzes over doelen en opgaven, over wat 
men wel en niet wil toelaten, en over spelregels en financi-
ele randvoorwaarden. Als een overheid stuurt vanuit visie en 
doelen en geen prestatieafspraken maakt dan is een andere 
sturing nodig: niet op basis van georganiseerd wantrouwen 
maar gericht op het samen bereiken van doelen. 

Pieter Hooimeijer, Henry Meijdam, Lianne van Duinen 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Het advies ‘De toekomst van de stad’ (met bijbehorende info-
graphics) van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 
(Rli) is te downloaden via de site www.rli.nl. 

Pieter Hooimeijer is raadslid en voorzitter van de commissie die 
het advies heeft voorbereid. Henry Meijdam is voorzitter van de Rli. 
Lianne van Duinen is medewerker van deze raad.




