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1 Nederlandse steden moeten kansen 
grijpen en kwesties te lijf gaan

Kernboodschap:  
het ontwikkelingstempo van de steden moet omhoog 

Nederlandse steden zijn relatief klein, althans vanuit internationaal  

perspectief bezien. Maar door te verbinden in stedennetwerken bundelen 

steden hun krachten. De beperkte schaal van onze steden is juist daarom 

ook niet het probleem, maar het vertrekpunt voor de oplossing. Het 

schaalvoordeel van de Nederlandse steden ligt niet in massa, maar in 

nabijheid en kleinschaligheid in een groter verband. Meerschaligheid  

en het slim koppelen van schaalniveaus kan Nederlandse stedelijke net

werken nog sterker maken; verbinding op Europees niveau met andere 

steden en regio’s en tussen steden en regio’s in Nederland, in slimme  

allianties van Rijk, Provincie en stedennetwerken. Dat is niet heel moeilijk, 

maar vereist wel voldoende urgentiebesef. Nederland heeft een goede uit

gangspositie, maar het tempo moet omhoog om die positie te behouden.

Rijke historie, onzekere toekomst
Nederlandse steden hebben een rijke en succesvolle historie. De welvaart 

en de leefkwaliteit zijn hoog. Maar Nederlandse steden zijn ieder voor zich 

te klein om echt een rol van betekenis op het wereldtoneel te kunnen blij

ven spelen. De bestuurlijke fragmentatie en het gebrek aan bestuurlijke 

ruimte voor maatwerk beperkt en remt de regionale en internationale 

slagkracht van steden. Innovaties blijven te veel steken in kleinschalige 

buurtexperimenten. De klimaatadaptatie en energietransitie in steden 

gaan langzaam en moeizaam. Er wordt onvoldoende geanticipeerd op 

nieuwe ontwikkelingen zoals die van de deeleconomie en de digitalisering. 

De nieuwe generatie jongeren in de steden is onvoldoende voorbereid op 
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de economie van morgen. We innoveren te traag en dreigen de aansluiting 

met de wereldwijde koplopers te verliezen en op achterstand te komen. 

Nederlandse steden zijn niet vanzelf klaar voor de toekomst. Er is urgen

tiebesef nodig voor vernieuwing. Nederlandse steden moeten meer, beter 

en anders.

Kleinere steden, sterkere netwerken
Nederlandse steden kennen een relatief beperkte omvang, althans vanuit 

internationaal perspectief. Een stedelijke agenda voor Nederland moet 

daarom eerst en vooral een strategie zijn om het gebrek aan massa van 

individuele steden te compenseren en tot kracht te maken. Dat gaat niet 

door steeds de stedelijke autonomie en bestuurlijke grenzen te benadruk

ken, maar kan alleen door stedelijke netwerken en stedelijke regio’s als 

kern te nemen. Functionele samenwerking tussen partijen is nodig. Tussen 

steden onderling, maar ook tussen stad en ommeland, en met het rijk en 

de provincies, in regionale netwerken die functioneren als een quadruple 

helix van bedrijfsleven, wetenschap, overheid én burgers. De agenda stad 

biedt een slimme strategie om via netwerken kwalitatief en kwantitatief 

de massa te maken waaraan het op zichzelf staande steden ontbreekt. 

Steden zijn overal in de wereld de motor van de economie. Stedelijke  

economieën zijn productiever en groeien sneller dan economieën buiten 

de stad. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad en   

het aantal neemt toe. Bedrijvigheid en innovatie concentreren zich in  

stedelijke gebieden. Cultuur en creativiteit vinden hun broedplaatsen  

in de rafels van steden. Kennis concentreert zich in steden, en in de  

confrontatie met nieuwe kennis, andere vakgebieden en toepassings

mogelijkheden ontstaat weer nieuwe kennis. Zo zijn steden niet alleen 

verzamelingen van mensen, bedrijvigheid, kennis en creativiteit, maar  

zijn steden ook een brandpunt van dynamiek. Door het samenkomen  

van al die elementen (mensen, bedrijvigheid, kennis en creativiteit) is er 

ruimte voor vernieuwing, ontstaat er beweging die niet alleen optelt maar 

ook zelf weer tot andere en vernieuwende stedelijke dynamieken leidt. 

Met de kansen van stedelijkheid komen ook kwesties kijken. In en rond 

steden concentreren problemen en opgaven zich. Steden zijn verzamel

plaatsen van sociale, culturele en economische kwesties. Opgaven van 

klimaatadaptatie, water en energie komen in steden samen. Die uitdagingen 

versterken elkaar bovendien. Waar het goed gaat, gaat het vaak steeds 

beter, maar waar het moeizaam gaat gaat het al snel steeds moeilijker.  

En waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Achterstandswijken kennen 

een spiraal van werkloosheid, armoede en ondermijnende criminaliteit en 
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jeugdproblematiek. Krimpgebieden worden minder aantrekkelijk, doordat 

het voorzieningenniveau afneemt, wat voor nog minder mensen en nog 

minder voorzieningen zorgt. Deze cyclische patronen zijn typerend voor 

stedelijke dynamiek. Stedelijk bestuur gaat over het geleiden, versterken 

en beïnvloeden van die cycli. Een stedelijke agenda vereist een strategie 

die opgaande cycli inzet en neergaande cycli stopt. 

Een goede uitgangspositie, maar ook een remmende voorsprong
Het stedenlandschap dat optelt tot ons land weet zich op tal van gebieden 

internationaal te onderscheiden. Zo is Nederland internationaal expert in 

watermanagement en deltabeheer, profileert Brainport Eindhoven zich als 

de slimste regio ter wereld en behoren alle Nederlandse universiteiten tot 

de tot 200 beste universiteiten van de wereld. Nederland blinkt uit op ver

schillende terreinen en vormt hiermee een interessant vestigingsklimaat.

Tegelijkertijd stelde de oecd in 2014 dat de Nederlandse Randstad in inter

nationaal perspectief massa, dichtheid en agglomeratiekracht mist om 

internationaal concurrerend te blijven. 

Nederlandse steden zijn in vergelijking met buitenlandse steden kleiner 

en leggen het qua verdienvermogen af tegen hun grotere internationale 

evenknieën. Onze grootte hoeft echter niet onze zwakte te zijn. De kleine 

schaal van Nederland heeft ook haar voordelen. Alle delen van de Rand

stad zijn bijvoorbeeld in 66 minuten bereikbaar, daar waar in buitenlandse 

steden het vaak niet eens mogelijk is om in diezelfde tijd van het oostelijk 

naar het westelijk deel van de stad te reizen. 

Steden profiteren echter nog te weinig van de schaalvoordelen. De moge

lijkheden om samen te werken tussen steden maar ook tussen de stad en 

het ommeland (die juist in wisselwerking het stedelijk weefsel vormen  

en de voedingsbodem voor ontwikkeling zijn) en tussen verschillende 

bestuursniveaus laten we nog te veel onbenut. Nationaal, regionaal en 

lokaal werken we aan dezelfde opgaven en uitdagingen. We moeten ons 

realiseren dat het functioneel samenwerken een noodzaak is om de ont

brekende massa te ondervangen en de voorsprong vast te houden die in 

de loop der tijd is opgebouwd. 

Anderen komen vanuit achterstand, maar ontwikkelen zich sneller
Als competitieve economie scoort Nederland hoog, maar qua vestigings

klimaat voor ondernemers en talenten staat de positie onder druk. De 

Open Data ranking is een pijnlijk maar treffend voorbeeld: Nederland 

staat hoog op de ranking, maar de opstellers melden expliciet dat de  

positie een gevolg is van de vroege voorsprong die Nederland heeft geno
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men. De beweging gaat te langzaam en andere landen komen razendsnel 

dichterbij. Zo is het in veel vergelijkende rankings. Nederland staat hoog, 

maar de voorsprong is een resultaat uit het verleden. De snelheid nu is te 

traag. Andere landen ontwikkelen zich veel sneller. De Asian Tigers en 

briclanden ontwikkelen zich razendsnel en mengen zich op de markten 

van innovatie, vernieuwing en ontwikkeling, ver voorbij de goedkope en 

simpele productie. Nu is zeker niet alles wat daar speelt voor ons land 

nastrevenswaardig en zijn er natuurlijk vele verworvenheden waar Neder

land trots op kan zijn (democratische rechtsstaat, sociale waarborgen). 

Maar zelfgenoegzaamheid past ons niet en kan zelfs in de weg zitten. 

Nederland loopt voor, maar beweegt langzaam. Om voorsprong te houden 

moet het ontwikkeltempo omhoog.

Hetzelfde geldt binnen Europa. Omliggende landen weten hun groeicapa

citeiten beter te benutten. Dat is een risico voor Nederland. Veel innova

tieve bedrijvigheid is voldoende ‘footloose’ om zich in de relatieve nabij

heid van Europa elders te vestigen. Dat geldt voor hele bedrijven of inte

ressante bedrijfsonderdelen, maar ook voor de ‘talenten’ die hun werkge

vers vaak kunnen kiezen. De ‘war on talent’ is in volle gang en is bepalend 

voor de groei van de Nederlandse stedelijke economie. Zonder de beste 

designers is er geen gameindustrie in Amsterdam. Zonder de beste inge

nieurs is er geen Automotive Campus in Helmond. Zonder de beste biowe

tenschappers is er geen Bio Science Park in Leiden. Versnelling van groei 

draait op de kennis van talentvolle mensen. Dat Nederlandse talenten hier 

blijven is niet vanzelfsprekend, net zoals het al langer moeilijk is om bui

tenlands talent aan Nederland te binden. Dat leidt op korte termijn niet 

tot problemen, maar daarmee is het niet zonder gevaar. Op lange termijn 

heeft het verlies van kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid in

grijpende gevolgen voor concurrentiepositie en economisch potentieel.
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2 Nederland is meer dan de  
Randstad, kracht van het  
stedennetwerk beter benutten 

Kernboodschap:  
de kracht van het stedennetwerk vergroten

De Agenda Stad is in Nederland een agenda van en voor stedelijke net

werken. De verbindingen tussen steden moeten beter om gezamenlijk  

een sterk economisch blok te vormen. Regionaal en tussen bestuurslagen 

opgeknipt beleid is onvoldoende. Als we de stedelijke netwerken willen 

versterken om in de 21ste eeuw concurrerend en krachtig te blijven, dan 

zijn stedelijke netwerken het schaalniveau waarop we maatregelen  

moeten nemen. Het langetermijnperspectief voor de stad ligt op het 

niveau van de stedelijke netwerken. Inhoudelijk is dat allang zo, nu  

moeten we dat in bestuurlijke consequenties vertalen. Niet door een  

nieuwe bestuurslaag voor het stedennetwerk uit te vinden, maar door 

stedelijke dynamiek te besturen op een manier die het vernetwerkte 

karakter optimaal benut. 

Eén stedelijk netwerk voorbij de Randstad en de stadsmuur
Overal in de wereld richt zich het vizier op de steden, als brandpunt van 

groei en ankerpunt voor de ontwikkeling. Het ‘gebeurt’ in steden. Maar 

waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over de Nederlandse 

steden? Zijn het de Nederlandse gemeenten, en is elke gemeente dan  

ook een stad? Is het de stad, of ook het ommeland? Is het Eindhoven, de 

Brainport, Brabantstad, of toch de Provincie? De tu Delft en Wageningen 

University en Research Center zijn wereldberoemd, maar zijn Delft en 

Wageningen dan de stedelijke tegenpool van triple helix verbanden  

waarin die universiteiten opereren? Of het stedelijk lint langs de a2, van 

Amsterdam tot Maastricht. En misschien wel helemaal door richting Aken 
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en de Euregio die er achter ligt. In de Randstad hebben we Amsterdam,  

de Metropoolregio’s Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Maar ook de 

Drechtsteden, de Zuidvleugel, het Groene Hart, de Greenport en de  

Mainport Rotterdam. 

Zoveel is zeker: de stad is niet meer de klassieke ommuurde vesting,  

waarin het marktplein en het stadhuis het centrum vormen. De stad  

die in onze tijd de agenda bepaalt houdt niet op bij de grenzen van de 

gemeente en laat zich niet zomaar begrenzen tot een bestuurlijk gekozen 

territoriale afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Ook is de Randstad als het culturele en economische centrum van Neder

land voor de toekomst niet de maat der dingen. Als Nederland mee wil 

kunnen doen in wereldwijde concurrentie moet Nederland de variëteit  

en complementariteit van het hele Nederlandse stedennetwerk beter 

benutten. Regionaal economisch beleid is naar de toekomst toe niet meer 

genoeg. Bestuurders zullen het werken over de bestuurlijke grenzen van 

eigen gemeente en provincie heen nog veel meer tot uitgangspunt van 

denken en handelen moeten nemen dan nu het geval is. Kennisknoop

punten en kennisspelers verbinden, keuzes maken om onderdelen te  

versterken en te laten specialiseren, en dat als één geheel presenteren aan 

de buitenwereld. Nederland als netwerkstad en samenhangend stedelijk 

netwerk: the Dutch Urban Delta, of het Living Lab Nederland.

De kracht zit niet in wat steden hebben maar in wat ze delen
Wie vanuit het buitenland naar Nederland kijkt ziet een klein land, met 

veel groen, en heel veel stipjes die steden voorstellen. Althans, als de norm 

voor de stad klein genoeg is ingesteld, want veel van de Nederlandse steden 

passen qua inwoneraantallen amper in wat in het buitenland een stad 

genoemd wordt. Steden als Tokyo of Seoel zijn even groot als Nederland in 

zijn geheel en dus zijn de Nederlandse steden ook kleiner. Dus wat zegt 

schaal eigenlijk in deze? Een terechte vraag, bijvoorbeeld omdat ze ook 

door internationale organisaties als de oecd gesteld worden, als zij kijken 

naar het potentieel van de Nederlandse steden. Of door de eu, die vanuit 

de Urban Agenda inzet op het versterken van stedelijke dynamiek door 

het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving en het beter gebruik 

van financiële instrumenten zoals fondsen en meer kennisdeling, maar in 

Nederland voor de vraagt komt te staan waar die steden dan precies te 

vinden zijn. 

De kern van de Nederlandse stad is dat hij niet te vinden is als stip op de 

kaart, maar als puntenwolk en web van verbindingslijnen. Mensen wonen 

in gemeente x, maar maken in hun denken, doen en voelen deel uit  
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van een onderliggend en verinnerlijkt stedelijk netwerk. Gewoon en dus 

impliciet voor onszelf, vreemd en op het eerste oog onzichtbaar voor de 

buitenlandse beschouwer; in analyse van economische, sociale en maat

schappelijke dynamiek eenvoudig aantoonbaar – bijvoorbeeld via begrip

pen als urban systems, in analyse van economische structuur, mobiliteits

patronen, en historische ontwikkeling. Vernetwerkte stedelijkheid is in 

Nederland verinnerlijkt en vanzelfsprekend – en misschien juist wel  

daarom soms omstreden, lastig bespreekbaar en impliciet.

Zo halen Nederlandse steden hun kracht niet uit wat ze hebben, maar uit 

wat ze delen. Eindhoven is niet Brainport, maar vormt met anderen samen 

de meest innovatieve regio in de wereld. Steden maken deel uit van stede

lijke netwerken; het zijn in de tijd door assemblage en evolutie gegroeide 

samenstelsels van kernen, ruimte, identiteit en dynamiek. De Nederlandse 

stad heeft geen centrum, maar verknoopt centra met elkaar. Knooppunten 

brengen verschillende kracht in, delen die met anderen, en hebben die 

anderen ook weer nodig voor eigen ontwikkeling. 

Hiermee heeft het begrip agglomeratie in Nederland een andere betekenis 

dan in bijvoorbeeld London, Parijs of New York: niet het centrum dat de 

randen aan zich bindt, maar diverse centra die zich onderling verbinden. 

Nederland is een netwerk van stedelijke agglomeraties, los van het 

bestuurlijk ‘grid’ of de eventuele planologische invulling die we er  

aan geven. 
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3 Accepteer variëteit en verschil:  
versterking van de top,  
zonder de rest te verliezen 

Kernboodschap:  
investeren in de top werkt niet zonder stevige basis

Het beter benutten van het stedennetwerk in ons land vraagt om scherper 

kiezen over waar te investeren en waar los te laten, om het accepteren van 

een grotere mate van variëteit en verschil zowel tussen steden, als binnen 

steden (tussen wijken). Dit betekent een breuk met het verleden van de 

verdelende rechtvaardigheid. Er moet gericht geïnvesteerd worden in de 

top woon en werkmilieus, in kansrijke ontwikkelingen en in wat er in de 

internationale positionering van het Nederlandse stedennetwerk echt toe 

doet. Niet overal hetzelfde, maar investeren in wat lokaal nodig is. 

Het gaat om investeren in de top, maar ook om het vergroten van de kansen 

voor achterblijvers. Groeiende ongelijkheid en een hardnekkige werkloze 

onderklasse ondermijnt de veiligheid, de leefkwaliteit en concurrentie

positie van het stedennetwerk. De economische agenda is ook een sociale 

agenda. De kracht van het netwerk is niet alleen een sterke top, maar ook 

een kansrijke basis. 

Investeren in opwaartse dynamiek
Krachtige netwerken ontstaan niet door er eenmalig extra middelen aan 

toe te voegen of een eenmalige impuls te geven. Het gaat om het ontwik

kelen van opwaartse dynamiek, van groei die nieuwe investeringen uitlokt 

en die daarmee elders weer nieuwe investeringen en ontwikkelingen brengt. 

Stedelijke netwerken zijn door hun hoge dichtheid bij uitstek de brand

punten van dit soort dynamiek. Soms positief (San Francisco), soms nega

tief (Detroit). Dichtheid is overigens een relatief begrip: nauwe kashba’s, 

smalle straten en eindeloze hoogbouw van Aziatische metropolen, de grids 

van Amerikaanse supersteden, de relatief ruime Europese binnensteden. 
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Overal is het druk, dicht en dynamisch, maar het werkt uit op een andere 

manier. 

Toch is de kern van stedelijke gebieden die opwaartse cycli weten op te 

wekken niet dat het er druk is met mensen en bedrijvigheid, met kennis 

en creativiteit, met interactie en mobiliteit, maar dat de stapeling en het 

samenpersen van al die elementen leidt tot dynamiek. Druk kan betekenen 

dat er productieve stedelijke dynamiek is, dat de drukte uitdaagt tot ver

betering en vernieuwing. Het kan ook betekenen dat de ontwikkeling vast

loopt, verdikking optreedt en dat de stad letterlijk stil staat of omlaag 

getrokken wordt. 

De krachtige stedelijke gebieden van onze tijd kenmerken zich door ver

dichting op een manier die de kracht groter maakt in plaats van kleiner. 

Problematisch zijn die stedelijke gebieden waarin de samenballing van al 

die elementen leidt tot verdikking en verstopping, de dynamiek tot stil

stand komt. Of de stad en het ommeland bloeit is niet zozeer een kwestie 

van de kwantitatieve groei, maar een vraag naar de ontwikkeling die in  

het gebied zichtbaar wordt: versterken elementen elkaar, is er productieve 

dynamiek, ontstaat vanuit de combinaties van factoren kracht in de stede

lijke netwerken. 

Kansen maar ook kwesties: over opgaande én neergaande cycli
Stedelijke dynamiek brengt niet alleen groei, leefbaarheid en innovatie. 

Waar het in delen van de stad steeds beter gaat, gaat het in andere delen 

slechter. De stad doet het goed, maar niet voor iedereen. Zo ontstaat een 

negatieve spiraal van werkloosheid, armoede en criminaliteit: waar het 

slecht gaat, gaat het slechter. 

Daarnaast kennen steden vaak problemen die een ongewenst gevolg zijn 

van een groeigerichte dynamiek, zoals luchtvervuiling, files en verontreini

ging. Veel steden kampen dagelijks met de problematische kant van groei: 

ze slibben dicht, produceren ongezonde concentraties van co2 en fijnstof, 

kampen met de gevolgen van lokale opwarming, kennen problemen met 

waterafvoer bij zware regenval, ondervinden een verlies aan biodiversiteit 

en een steeds verdere reductie van groene ruimte. 

Met de groei en het potentieel is stedelijke ruimte veel geld waard. Van wie 

is die ruimte eigenlijk en wie maakt er de keuzes? Ontwikkelaars hebben 

posities en bouwrechten, stedelijke planners hebben hun plannen met de 

stad, maar actieve burgers en stedelijke ondernemers denken er vaak 

anders over. De stedelijke groei gaat gepaard met vragen over eigenaar

schap en tegenstrijdige belangen.
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Zo zijn de kansen en kwesties van stedelijke netwerken te typeren als een 

zichzelf versterkend patroon: wat goed is gaat beter, wat groeit wordt groter, 

maar ook waar het moeizaam is wordt het moeilijker. Stedelijk bestuur en 

ontwikkeling gaan over het geleiden, versterken en beïnvloeden van die 

cycli. 
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4 Van vooruit gaan naar verder  
komen: meer, beter of toch vooral 
anders?

Kernboodschap:  
investeren in innovatie en invalshoeken die anders zijn

Krachtige netwerken en sterke steden worden vaak begrepen in termen 

van wat ze meer en beter doen. Maar de echte oplossingen voor veel  

uit dagingen van deze tijd liggen niet in het vergroten van bestaande  

capaciteit of zelfs het verbeteren van kwaliteit binnen de bestaande 

kaders, maar juist in het zoeken daarbuiten naar innovatieve oplossingen. 

In het anders denken en doen. Allereerst om in Nederlandse stedelijke 

netwerken kwesties op te lossen en kansen te benutten, maar vervolgens 

ook om de innovaties die we zo tot stand brengen te exporteren. Om dat  

te doen en om écht goed met de uitdagingen om te gaan moeten we  

oplossingen eerder denken in termen van anders dan door te gaan op  

de weg van nog weer wat meer, of op punten nog een beetje beter. 

Groei, leefbaarheid en innovatie: meer, beter, anders
De drieslag van groei, leefbaarheid en innovatie is leidend is voor de Agenda 

Stad. Groei is een toename in volume: meer inwoners, meer bedrijvigheid, 

meer welvaart, grotere output. Leefbaarheid voegt daar een aspect van  

kwaliteit aan toe: niet alleen meer bedrijvigheid, maar ook van het goede 

soort. Economische groei alleen is niet de maat voor succes, het gaat om 

goede groei. Innovatie voegt daar een laag aan toe: niet alleen meer en beter, 

maar op een innovatieve manier. Zodat de groei en welvaart niet alleen 

toenemen, maar ook op langere termijn houdbaar zijn in een snel ver

anderende samenleving en economie. 
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Daarin zitten dus elementen van wat Rik Maes ooit benoemde als:  

meer, beter en anders. Voor een deel liggen meer, beter en anders in elkaars  

verlengde. Veel van de goede groei leunt sterk op innovatie: cleantech, ict, 

creatieve industrie en kennisintensieve arbeid zijn schoon, relatief winst

gevend en leven van voortgaande en versnellende innovatie. Silicon Valley 

is het voorbeeld van een gebied waarin meer, beter en anders bijna als 

vanzelf samengaan. Toch zitten groei, leefbaarheid en innovatie elkaar 

soms ook in de weg. Meer is niet altijd beter, en investeren in beter staat 

vaak echte innovatie in de weg.

Van vooruit gaan naar verder komen 
Vooruit gaan en verder komen zijn niet één en hetzelfde ding: meer, beter 

en anders zijn verschillende manieren om vooruit te gaan. Meer is meer 

van hetzelfde, beter is hetzelfde in kwalitatief verbeterde vorm, anders 

bedient dezelfde bedoeling en achterliggende waarde – maar op een andere, 

nieuwe, innovatieve manier. Elk van de drie kan, maar de vraag is steeds 

– voor elke kwestie – welke van de drie gewenst is; wat levert op de langere 

termijn de beste opbrengsten op voor de stedelijke dynamiek? 

Meer en beter leveren op korte termijn snelle en goedkope winst op – niet 

omdat ze snel, goed en goedkoop zijn, maar omdat veel van de leadtime 

en vroege kosten al genomen zijn én omdat veel negatieve kosten verdeeld 

zijn naar de langere termijn. Vanuit bestaande paden en gevestigde belan

gen is meer en beter vaak handig, voorbij die paden en vanuit de achter

liggende bedoelingen – en de langere termijn – is dat meestal niet zo. 

De inzet op anders kost op korte termijn veel: door bestaande patronen  

te verleggen en ingesleten paden te doorbreken ontstaat een andere en 

zichzelf versterkende dynamiek: niet de overheid ‘stimuleert’ mensen, dat 

gaat “vanzelf” als de randvoorwaarden daar voor aanwezig zijn. Maar daar 

gaat creatieve destructie aan vooraf, die bijvoorbeeld leidt tot problemen 

(en verzet) van partijen die geïnvesteerd hebben in – en grote belangen 

hebben bij – het meer en beter continueren van het bestaande pad.

Een gezonde economie vereist investeringen en ondernemingen die het 

bestaande verder brengen en de fundamenten voor groei en ontwikkeling 

leggen. Maar het is ook nodig dat er uitbijters zijn die het anders doen, die 

de bestaande paden en fundamenten juist omkeren en willen doorbreken. 

Gezonde en vooral ook productieve dynamiek ontstaat in de combinatie 

van beiden. Daarin ligt de rol van de overheid in stedelijke dynamiek:  

het bewaken, hoeden, versterken, geleiden en zo nodig aanjagen van de 

dynamiek: deels het bestaande verder brengen – meer, beter – maar deels 

ook het vernieuwende en creatiefdestructieve de kansen bieden – anders. 
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Het ongemak en de pijn van ‘anders’
‘Meer’ en ‘beter’ redeneren vanuit het bestaande, ‘anders’ vanuit het 

mogelijke en nieuwe. Bij meer en beter gaat het wel vooruit, maar binnen 

het bestaande pad. Dat pad bestaat uit technologische elementen, maar 

ook uit institutionele capaciteit, gevestigde belangen, ruimtelijke inrich

ting, en gestapeld kapitaal. Met meer of beter is overigens in principe niets 

mis. Dat wil zeggen, het is steeds de vraag wat nu nodig en gewenst is: 

soms loont het om verder te bouwen op de ingeslagen weg en het bestaan

de verder uit te nutten, te perfectioneren, en krachtiger te maken. 

Tegelijkertijd liggen de gevaren van padafhankelijkheid en ‘lockin’ op de 

loer. Keuzes uit het verleden bepalen de toekomst, of fungeren als krach

tige argumenten om vooral te volharden in de bestaande technologie en 

verdeling. Allerlei verzonken kosten en ingebouwde structuren maken 

doorgaan in het bestaande op het eerste gezicht aantrekkelijk en logisch, 

maar onttrekken keerzijden of negatieve opbrengsten aan het zicht. 

Duurzame energie lijkt ‘duur’, maar alleen omdat de hoge kosten van co2

uitstoot amper worden meegewogen. Het denken over mobiliteit gebeurt 

vanuit de bestaande situatie waarin er nu eenmaal auto’s en toevoerwe

gen zijn, met infrastructuurfondsen voor wegen en knooppunten, en een 

sector die wegen aanlegt. De vraag is of we kiezen voor het bestaande pad 

omdat die optie de beste is, of omdat deze in het verlengde ligt van wat we al 

doen, wat we kennen, waar belangen liggen, en wat gebruikelijk of zelfs de 

standaard is. 

 ‘Anders’ klinkt spannend en verleidelijk: wie is er nu tegen innovatie, wat 

is er nu leuker dan een nieuwe gadget of een verrassende nieuwe metho

de? Toch is innovatie – anders – vaak destructief: leuk voor wie het anders 

doet, bedreigend voor wie aan het bestaande vast zit. Anders werken 

brengt transitiepijn met zich mee. Innovaties, anders produceren, radicale 

vernieuwing klinken goed, maar doen ook ergens pijn. 

Andere oplossingen hebben immers implicaties voor gevestigde partijen 

en belangen. ‘Uber’ en ‘Airbnb’ zetten de taxi en hotelmarkt op zijn kop. 

Ook hier geldt dat vernieuwing een prijs heeft, die tijdens het transitie

proces niet duidelijk is. Het is geen simpele tradeoff tussen wat er is en 

wat er gaat komen – en wat daarbij verdwijnt; het is een grillig proces, met 

onzekere uitkomsten, met grote belangen, die zich uit lijfsbehoud roeren. 

Dat vereist niet alleen de intentie tot ruimte voor anders, maar ook het ver

mogen om die grillige transitieprocessen te doorlopen, te kanaliseren en 

tot een goed einde te brengen. Dat gaat over vernieuwen, maar ook over 

beschermen, verdelen, compenseren, loslaten of radicaal doorduwen. 
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5 Kracht versterken:  
coalities bouwen voor stedelijke 
innovatie van wereldklasse

Kernboodschap:  
inzetten op vijf kerndomeinen, via Nederland, naar de wereld 

Nederlandse steden kunnen door te investeren in de oplossingen van  

morgen voor de grote maatschappelijke uitdagingen in steden een sterke 

wereldwijde positie verwerven. Nederlandse steden kunnen op tenminste 

vijf belangrijke maatschappelijke domeinen een positie in de wereldtop 

verwerven: (1) in slim en duurzaam stedelijk vervoer, (2) in een gezonde en 

groene stad, (3) in de stedelijke energietransitie, (4) in de klimaatadaptatie 

van steden, en (5) in data en slimme technologie voor stedelijke innovatie 

en het management van stedelijke stromen. 

Door op deze grote maatschappelijke opgaven voor steden via het netwerk 

te investeren, en daar ook binnen steden mee te experimenteren en te 

innoveren, kan Nederland zich profileren als een living lab voor stedelijke 

innovatie dat ook voor buitenlandse bedrijven, kenniswerkers en inves

teerders interessant is en nieuwe bedrijvigheid kan aantrekken. De  

uitgangspositie van Nederland daartoe is goed. Coalities van steden, 

bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners zijn de basis 

voor deze steden van wereldklasse. Samen kunnen ze werken aan Dutch 

solutions for global urban challenges. Die maken Nederland beter en sterker. 

En ze zorgen voor sterke nieuwe exportproducten van Nederlands ‘design’ 

voor vergelijkbare internationale problematiek. 

Slim en duurzaam stedelijk vervoer
Steden zijn knooppunten van allerlei vervoersstromen die bijdragen aan 

een productieve stedelijke dynamiek, maar die leiden ook tot ongewenste 

effecten, zoals lange files, verstopping van de binnenstad, uitstoot en ver
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vuiling. Een optie is dan om bijvoorbeeld meer rijstroken of extra spoor

verbindingen aan te leggen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld via toege

spitste reisinformatie bestaande verbindingen beter te benutten, waardoor 

reistijdverlies is terug te dringen. Maar slim en duurzaam vervoer draait 

volgens de Denktank Agenda Stad echter niet slechts om uitbreiding of 

verbetering van het bestaande repertoire, maar juist ook om een benade

ring die anders is. 

Een voorbeeld daarvan is mobiliteit langs de lijn van zelfrijdende auto’s. 

Tot voor kort slechts een futuristisch idee, maar inmiddels worden de  

eerste modellen al getest. De zelfrijdende auto geeft geen emissie en levert 

tijdsbesparing op doordat tijdens het rijden de inzittenden kunnen bellen, 

televisiekijken of het nieuws lezen. Daarnaast verhoogt de zelfrijdende 

auto de doorstroming en vergroot het de veiligheid van het verkeer. En  

zijn daarmee zowel slim áls duurzaam. Ruimte voor zelfrijdende auto is 

echter niet vanzelfsprekend omdat bestaande (infra)structuren hiervoor 

ingrijpend moeten veranderen. Zelfrijdende auto’s en door personen 

bestuurde voertuigen gaan niet zondermeer samen en daarnaast is de  

huidige wet en regelgeving (aansprakelijkheid, rijvaardigheidseisen en 

privacy) niet voorbereid op zelfrijdende auto’s. Het moet radicaal anders, 

maar dat doet (soms) pijn en vraagt om bestuurlijke ruimte voor vallen en 

opstaan.

Groene en gezonde stad
Stedelijke dynamiek kan productief zijn maar ondertussen ook druk zet

ten op voorzieningen en een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid 

in de stad en het ommeland. De bouw van wegen, huizen en gebouwen 

kan de stad langzaam maar zeker veranderen in een synthese van asfalt, 

beton, staal, kunststof en glas waarin voor groen en open ruimtes geen 

plaats meer is. Luchtvervuiling, geluidsoverlast en opwarming kunnen van 

steden een ongezond leefmilieu maken. Nederland blijft achter op landen 

als Duitsland en Denemarken als het gaat om de ‘vergroening’ van de stad 

en ‘healthy aging’.

Om steden ‘gezonder’ en ‘groener’ te maken kan worden ingezet op meer: 

het uitbreiden van parken bijvoorbeeld of het fiets en voetgangersvrien

delijk inrichten van de openbare ruimte, waardoor een gezonde levensstijl 

wordt aangemoedigd. Soms vormt evenwel een betere benutting van het 

bestaande een passender keuze. Denk daarbij aan het toewijzen of her

bestemmen van panden aan nieuwe partijen die door beter passende 

bedrijvigheid of woonconcepten de leefbaarheid vergroten. 

De snelheid waarmee de stad verandert in een ongezond leefmilieu vergt 
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echter naar de opvatting van de Denktank Agenda Stad een aanpak die 

verder gaat dan alleen maar meer en beter hetzelfde blijven doen. Het 

gezonder en groener maken van de stad vraagt om een grootschalige 

beweging, maar dan wel door juist op kleine schaal het verschil te make. 

Dat kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij energieke initiatieven van  

burgers en bedrijven die zelf het heft in handen nemen en zo samen 

publieke waarde creëren. Vergroenen hoeft verdienen daarbij niet uit  

te sluiten. In Den Haag wordt het grootste stadslandbouw complex van  

Europa gerealiseerd in een voormalig Philips fabriek. Idee is dat dergelijke 

duurzame initiatieven een vliegwieleffect hebben voor meer ‘Grean Deals’ 

en zo leiden tot een groene(re) en gezonde(re) stad. 

Stedelijke energietransitie
Een sterke economie vereist zuinig omgaan met grondstoffen en benutting 

van duurzame energiebronnen. Onze stedelijke netwerken dragen bij aan 

‘clean tech’ ontwikkeling, maar vormen ook een bron van vervuiling.  

Steden kunnen schoner en duurzamer worden door nog meer in te zetten 

op duurzame energie, bijvoorbeeld door zoals in Maastricht meer diesel

bussen te vervangen door bussen die rijden op elektriciteit en ook door 

verder te werken aan een betere benutting van duurzame energiebronnen 

zoals de stadsverwarming in Amsterdam. 

De energietransitie gaat op die manier echter te traag. Stedelijke energie

transitie vereist bijvoorbeeld in het licht van de discussie over gaswinning 

in Groningen niet zozeer meer of beter, maar eigenlijk vooral anders. Door 

bijvoorbeeld hele wijken energieneutraal te maken via lokale energie

opwekking, zoals in Utrecht met ‘Lomboxnet’ waar lokaal zonneenergie 

wordt opgewekt om een glasvezelnet te laten draaien en de wijk van 

stroom wordt voorzien, als onderdeel van een smart grid project. Of denk 

aan ‘SolaRoad’ in Zaanstad; een weg die zonlicht omzet in elektriciteit.

Klimaatadaptie van stedelijke netwerken
Tot 2050 daalt de Nederlandse bodem, door de opwarming van de aarde 

stijgt de zeespiegel, en klimaatverandering zorgt voor meer extreem weer, 

bijvoorbeeld met overvloedige regenval. Steden zijn daar nog onvoldoende 

op berekend. Riolen, wegen, leidingen, huizen en gebouwen zijn niet 

klimaat bestendig. En het gaat hier niet alleen om waterveiligheid, ook  

het behoud van cultureel erfgoed bijvoorbeeld hangt samen met klimaat

adaptatie. Het gaat daarom niet om het aanleggen van noodverbanden 

bovenop de bestaande stad, maar om klimaatbestendig design. Adaptatie 

als principe, niet als noodmaatregel of ‘addon’. 
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Dat kan door meer ruimte te maken voor water of zaken net wat beter in te 

richten, bijvoorbeeld door dijken te verhogen, rivieren uit te diepen of te 

verbreden, rioolcapaciteit te vergroten en door bufferzones te creëren. 

Meer en beter zijn voor de klimaatopgave echter onvoldoende, het moet op 

veel terreinen echt anders. Denk aan het principe van de stad als ‘spons’: 

regenwater vasthouden waar het valt, bergen en vertraagd afvoeren. In 

Rotterdam ontlasten waterpleinen de riolering en op Eindhoven airport 

wordt regenwater opgevangen om de toiletten op het vliegveld te spoelen. 

Ook vinden experimenten plaats met voorzieningen die innovatief omgaan 

water, zoals drijvende hotels of dijken als multifunctionele plekken te 

gebruiken, waarbij de noodzaak tot meer veiligheid wordt gecombineerd 

met (economische) activiteiten zoals horeca en attracties. Zo verandert  

de nood in een must. Het zijn kleinschalige interventies die veelvuldig 

toegepast de kwetsbaarheid van steden verkleinen en tegelijkertijd de 

leefbaarheid van de stad vergroten.

Data en slimme technologie
Steden ontwikkelen zich tot ‘smart cities’: steden waarbij niet slimme 

mensen, maar de fysieke elementen in de stad (ruimte, objecten, plaatsen) 

die zelf denken en handelen centraal staan. Nederland behoorde lange  

tijd tot de wereldtop op het gebied van technologische innovatie, maar  

is inmiddels voorbij gestreefd door andere landen. In een wereld waarin 

technologie steeds belangrijker wordt, ook voor de groei van steden, is het 

van essentieel belang om de aansluiting niet te verliezen. 

Dat kan door meer te investeren in waar de stad al goed in is: sterke sectoren 

groter maken, kwaliteiten die er zijn vermenigvuldigen en stimuleren in 

de sectoren die nu sterk zijn en het al goed doen. Door bijvoorbeeld te 

investeren in de productie en het gebruik van meer data of meer digitaal 

te werken. Een andere mogelijkheid is het beter maken van wat al goed  

en sterk is, zodat de opbrengsten groter worden. Bijvoorbeeld door schaal

voordelen te benutten en vernieuwing binnen de sterke sectoren alle 

ruimte te bieden. Slimme combinaties van bestaande functies kunnen 

bijvoorbeeld positieve opbrengsten vergroten, zoals Groningen dat het 

datacentrum van Google heeft weten te strikken door het slim benutten 

van de geografische positie als NoordEuropees dataknooppunt. 

Om in de toekomst echter daadwerkelijk onderscheidend te zijn moet er 

voorbij meer en beter gekeken worden naar de mogelijke opbrengsten van 

een andere benadering ten aanzien van de voorgenomen investeringen  

en bestaande economische structuren. Showcases die ook al in ons land 

voorhanden zijn kunnen juist hier ook anderen inspireren en verder bren
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gen. Denk aan Brainport in Eindhoven, maar ook aan de Startup Delta in 

Amsterdam en de Cambridge Innovation Centre (cic) in Rotterdam of aan 

het initiatief om in ’sHertogenbosch een ‘Graduate School voor Big Data 

Science’ te starten. Innovatieve initiatieven die op dit punt in de diverse 

steden ondernomen worden en die laten zien hoe het ook anders kan, 

zoals bijvoorbeeld almeresmartsociety, zouden meer en beter kunnen 

worden gedeeld.
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6 Richting geven en ruimte maken: 
innovatie opschalen 

Kernboodschap:  
innovatie is de eerste stap, opschaling is de échte sprong

De basis voor nieuwe stedelijke bloei ligt in steden zelf, maar kan alleen 

afdoende tot stand komen bij het opschalen van maatschappelijke  

innovatie. Daartoe hebben steden ruimte nodig: financiële en bestuurlijke 

ruimte om maatwerk te realiseren, ruimte om te experimenteren en om 

eigen keuzes te maken. Tijdelijk afwijken van landelijke regels moet vaker 

en eenvoudiger mogelijk worden om nieuwe ontwikkelingen kans te geven 

en innovaties te kunnen uitproberen en testen. Veel maatschappelijke 

ontwikkelingen en innovaties lopen vast in bureaucratie. Daardoor blijven 

experimenten in kleinschaligheid steken. Zorg daarom dat betekenisvolle 

ontwikkelingen versneld mainstream worden en verbeter de condities  

voor investeerders. Haal noodzakelijke investeringen naar voren en breng 

ondernemerschap en maatschappelijk initiatief bij elkaar indien nodig. 

Speel in op de kansen die de nieuwe deeleconomie en digitalisering biedt; 

ook als dat botst met de op eigenaarschap en reële economie gebaseerde 

structuren en kaders. 

De overheid kan als launching customer duurzame ontwikkeling op gang 

brengen of als medeinvesteerder in de eerste fase van innovatie risico’s 

mee dragen. De overheid kan zorgen voor de publieke borging van toe

gankelijkheid, voor een level playing field, het openbreken van bestaande 

sectoren, en het voorkomen van private monopolisering van data en nieuwe 

digitale diensten. Met een early warning systeem voor risico’s, uitsluiting 

en externe effecten. We weten dat innovatie gepaard gaat met onverwachte 

en onbedoelde gevolgen: er is onvermijdelijke onzekerheid. Die onzeker

heid treden we met open ogen actief tegemoet, in plaats van af te wachten 

hoe het zal lopen of totdat we zekerheid hebben over hoe het wordt. 
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Meebewegen in de stedelijke dynamiek: vooruitgang versnellen
Wat is nu nodig om groei, leefbaarheid en innovatie van de Nederlandse 

steden in 2030 te versterken? Allereerst gaat het om autonomie: de (rijks)

overheid kan steden niet bloeiend maken, dat is een proces van autonome 

groei in stedelijke netwerken zelf. Stedelijke netwerken groeien op eigen 

kracht, vanuit de eigen unieke combinatie van bronnen en kansen, inge

bed in eigen beperkingen en belemmeringen. 

De groei van de stad is autonoom en gebeurt op eigen kracht, maar dat 

neemt niet weg dat de bestuurlijke inrichting de groei kan versterken en 

versnellen. Door anders te doen, te denken en andere randvoorwaarden te 

stellen kan de overheid stedelijke dynamiek aanjagen en versterken en 

ongewenste neveneffecten bestrijden zodra ze manifest worden.

Coalities en allianties: alleen gaat het sneller, samen komen we verder 
Kwesties overstijgen de grenzen van de stad. Steden maken daarom in 

coalities en allianties met (lokale) partijen afspraken voor de aanpak van 

gedeelde opgaven: ze ontwikkelen Nederlandse oplossingen voor oplos

singen die overal in de wereld – en ook in Nederland – spelen. ‘City deals’ 

zijn een voorbeeld van hoe steden gedifferentieerd én toch onderling  

gelieerd met andere partijen aan lokale opgaven werken. Elke keer anders, 

maar op maat en passend op de oplossing die dan speelt. 

Vanuit verschillende identiteiten en uiteenlopende prioriteiten werken de 

steden aan grote opgaves, om oplossingen te vinden die lokaal het verschil 

maken. Soms komt het initiatief voor een City Deal van een stad, soms  

uit de samenwerking met of vanuit (maatschappelijke) organisaties. Een 

project kan binnen een stad tot stand komen, maar ook op grotere schaal 

binnen meerdere steden of op (inter)nationaal niveau. De opgave bepaalt 

het netwerk, niet de vooraf opgebouwde structuur. Soms is de samen

werking regionaal, met partijen in de directe nabijheid. Maar evengoed 

gaat het om samenwerking met andere niveaus, andere Europese steden, 

Ministeries, regio’s elders in het land, of internationale netwerken. 

Steden als living labs: optimaliseren van randvoorwaarden
De stad verwordt een ‘living lab’: een ‘real time’ en ‘real life’ test en ont

wikkelingsomgeving, buiten het traditionele laboratorium. Het lab is dan 

een realistische en échte situatie. In het living lab hebben steden de ruim

te om te experimenteren met nieuwe beleidsopties. Zo worden andere 

opties uitgeprobeerd, zonder dat deze in de bestaande kaders en systemen 

hoeven te passen. Het biedt mogelijkheden voor innovatie en ‘andere’ 

oplossingen. In deze experimenteerruimte kan de overheid leren. Op  
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kleine schaal, maar met reële gevolgen, zodat de lessen ook meteen echt 

en toepasbaar zijn. Soms zal het mislukken, als het lukt biedt het meteen 

kansen. 

Experimenteren heeft alleen zin als er ook een strategie voor snel en goed 

opschalen is. Als het kan door een goed idee meteen landelijk in te voeren, 

maar veel vaker zal het gaan via de weg van bottomup, met steden, wijken 

en netwerken die van elkaar leren. 

Dit aftasten, zoeken, experimenteren en meegaan met de stroom vraagt 

om een omgeving waarin het nemen van kleine risico’s een normale 

manier is om vooruit te komen. Dat vraagt om een cultuur waarin het 

nemen risico’s wordt gestimuleerd in plaats van afgestraft. Ook vraagt  

het om een cultuur van ‘early warning’, het op tijd aanvoelen van nieuwe 

ontwikkelingen en kansen, maar ook opgaven. Experimenteren is geen 

vorm van roekeloosheid, maar om het doordacht en professioneel aan

gaan van de onzekerheid. 

Hiervoor zijn randvoorwaarden nodig. Ruimte voor samenwerking is nood

zakelijk. Netwerken treden doorgaans buiten de bestaande institutionele 

kaders. Dat is de normaaltoestand van stedelijke netwerken, maar de 

randvoorwaarden maken het nog niet goed mogelijk. Randvoorwaarden 

van financiële aard zijn er ook. De ontwikkeling van de stad kost geld, 

soms zelfs forse investeringen. Ook wet en regelgeving speelt een belang

rijke rol. Bestemmingsplannen, verordeningen en vergunningen vormen 

veelal belemmeringen voor (startende) ondernemers. Zeker als het gaat 

om ondernemingen waarbij meerdere economische functies zijn versmol

ten – ‘geblend’ – zoals bijvoorbeeld leisure, horeca en retail die niet in te 

delen zijn binnen een bepaalde sector. Als overheid moet dan de afweging 

gemaakt worden in hoeverre mee wordt gegaan in het aanpassen van de 

regels van het spel. 

Tegelijkertijd gaat het nooit alleen om mogelijk maken. Ruimte voor de 

één betekent vaak dat de ander iets inlevert. Risico’s nemen betekent niet 

dat de ander er steeds voor moet betalen. Ook de stedelijke netwerken 

zullen op zoek moeten naar democratisch geborgde balans tussen ver

nieuwing en bestendiging van het bestaande, tussen verschillende domei

nen en de waarden die daarin besloten liggen. Meer dan ooit zullen er 

verschillen ontstaan, die vragen om verantwoording en democratische 

controle. De uitdaging is om dat goed te organiseren, zonder dat het  

vermogen tot beweging en innovatie ermee verloren gaat. 
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7 Versterking van het adaptief  
vermogen: je doet mee of niet, 
soms wel en soms niet

Kernboodschap:  
stedelijke netwerken organiseren rond maatschappelijke opgaven

‘Je gaat er over of niet’ was jarenlang het uitgangspunt in het openbaar 

bestuur. Dat gaat uit van een strikte scheiding van verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden. Dat uitgangspunt past niet meer bij de complexe en 

dynamische wereld van nu, laat staan bij de uitdagingen van de toekomst. 

De overheid moet zich organiseren op een manier die past bij de horizon

tale wereld waarin internationale, regionale, intersectorale en publiek

private samenwerking onontkoombaar is. Het motto is dan: ‘je doet mee  

of niet’. Soms wel, en soms niet. 

Netwerken organiseren zich rondom een maatschappelijke opgave; het 

gaat om wat partijen daarvoor kunnen inbrengen en toevoegen. Die 

samenwerking beweegt zich bijna per definitie over schaalniveaus heen. 

Niet meer óf centrale sturing óf decentralisatie, maar combinaties van 

centraal en decentraal, overheid en samenleving, bestuur en bedrijfsleven. 

De overheid opereert daarin adaptief en flexibel, zonder zich vast te leggen 

in meerjarige investeringsprogramma’s of dichtgetimmerde convenanten. 

Als de toekomst onzeker is moet het leervermogen optimaal zijn. Dat  

vereist snelle leerprocessen en feedbackloops om op de échte uitkomsten 

van beleid te reageren. En een overheid die kan schakelen tussen niveaus, 

die spelers verbindt, en het vak van cocreatie met bedrijven en burgers 

verstaat.

Adaptief werken vanuit ambitie
Adaptief werken sluit aan bij het principe van ‘go-with-the flow’. Daarbij 

wordt ingezet op het beleidsmatig meebewegen in plaats van het vooraf
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gaand aan de beweging eerst zelf kiezen (voor een sector, een cluster, of 

een stad). Het gaat dus om het faciliteren van (of investeren in) ontwikke

lingen die al plaatsvinden en het wegnemen van belemmeringen. Het gaat 

om veerkracht, aanpassingsvermogen en deels om improvisatie. Niet door 

met alle winden mee te waaien, maar door de veelbelovende ontwikkelin

gen er snel uit te lichten en te versterken, met de achterliggende ambities 

als kompas. Ook een adaptieve overheid stelt doelen en heeft ambities, 

grote ambities zelfs. Adaptief werken is een strategie om die te bereiken, 

waarin de nadruk niet ligt op het vooraf helemaal uitzetten van de koers 

en het terugtrekken op alleen de eigen verantwoordelijkheid onder het 

motto ‘Je gaat erover of niet’, maar op het slim en constructief meebe

wegen met wat je onderweg tegenkomt. 

Inzetten van katalysators en zoeken naar multipliers 
Inspelend op stedelijke dynamieken die toch al bestaan hoeven niet alle 

stappen in de toekomst omvangrijk te zijn, qua investeringen van tijd  

en geld. Juist ook relatief kleine, maar iconische projecten, kunnen een 

katalyserend effect hebben op bewegingen die toch al in gang zijn gezet. 

Steden kunnen bijvoorbeeld inzetten op innovatieve en ‘andere’ oplossin

gen om daarmee aandacht te genereren en daarmee steden op de kaart  

te zetten. Neem bijvoorbeeld Giethoorn dat zich wist te positioneren als 

toeristische attractie van wereldklasse, en zo juist ook internationaal veel 

aandacht genereerde. Het realiseren van dergelijke katalysatorprojecten is 

voor stadsbesturen een aantrekkelijke manier om ontwikkeling van de 

regio te stimuleren. Zeker in tijden van financiële krapte. De investering in 

één project kan ontwikkeling en groei op een veel breder terrein bewerk

stelligen, verdere werkgelegenheid creëren en toeristen en bedrijven naar 

de regio trekken. Zo stimuleerde de vestiging van Hotel New York in de 

oude vertrekhal en het hoofdkantoor van de Holland Amerikalijn op de 

Kop van Zuid de herontwikkeling van de Wilhelminapier in Rotterdam. 

Niet alleen de projecten zelf kunnen als katalysator fungeren. Ook kunnen 

de gebouwen – zoals de markthal in Rotterdam – dienen als een nieuwe 

publieke ruimte, waar mensen en dynamieken samenkomen er nieuwe 

verbanden ontstaan. De publieke ruimte is en blijft belangrijk binnen de 

stad. Ook evenementen– zoals Lowlands in Biddinghuizen of the Dutch 

Design Week in Eindhoven, hebben een katalyserende functie voor de stad. 

Deze evenementen zetten de gemeente op de kaart, sluiten aan bij het 

idee van de stad als podium, creëren ontmoetingen én leveren als spinoff 

onder meer werkgelegenheid.
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8 Stedelijke netwerken versterken 
hun positie door samen te werken 
in Europa

Kernboodschap:  
het stedelijke netwerk in Nederland is diep verbonden met Europa

Steden die samenwerken in het kader van de Agenda Stad kunnen zo  

de positie van het Nederlandse stedennetwerk ten opzichte van andere 

landen krachtiger maken. Maar Nederland kan niet zonder Europa en dus 

ook niet zonder de Europese Urban Agenda, die de positie van steden en 

de samenwerking in Europa tussen steden versterkt. Europa heeft een 

schitterend gevarieerd en hoogwaardig leefklimaat te bieden, het is de 

kunst die gezamenlijke kwaliteit en economische potentie nog veel beter 

te benutten. Daar moeten ook de Europese regelgeving, besluitvorming  

en financiering beter op ingericht worden. De Nederlandse stedelijke  

netwerken zijn diep verbonden met Europa en moeten zich op dat niveau 

actief laten gelden. 

Steden als landingsplaats van Europese regelgeving
Steden zijn de plek waar beleid en regels vanuit Europa hun concrete, 

soms ook tegenstrijdige uitwerking krijgen. Die stedelijke dimensie van 

Europa moet steviger verankerd worden in het beleid van de Unie. Dat is 

overigens geen kwestie van nieuwe bevoegdheden ten aanzien van stede

lijk beleid of iets dergelijks, want daaraan bestaat in ons land geen behoef

te. Maar wel van een nieuwe en andere werkwijze binnen de Europese 

Unie die meer recht doet aan de sleutelpositie van stedelijke netwerken  

en het belang van stedelijke dynamiek. 

Europa kan de ontwikkeling van Nederlandse en Europese steden onder

steunen met betere regelgeving, beter werkbare financiële instrumenten 

en door een Europees podium te bieden voor stedelijke verbeeldingskracht 

en kennisuitwisseling. 
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Steden als vindplaats van innovatieve praktijken
In het Nederlandse stedennetwerk zijn diverse innovatieve praktijken 

ontwikkeld voor de aanpak van belangrijke ingewikkelde maatschappe

lijke kwesties. Door hieraan, vooral tijdens het Europees voorzitterschap, 

een podium te bieden, is een positieve invulling te geven aan betogen in 

Europees verband voor economische groei en dynamiek en is de Europese 

positie van onze steden als kraamkamer van innovatie te versterken. 

Bovendien laten dergelijke innovatieve praktijken de verbindingen en  

verbeeldingskracht in Europa zien, wat het mogelijk maakt voor onze 

eigen stedelijke netwerken om daar zelf lering uit te trekken en andere 

Europese steden te laten zien wat er gebeurt.
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