Agenda
Stad
Steden maken
het verschil
Samenwerken aan de toekomst
van stedelijk Nederland

www.agendastad.nl
info@agendastad.nl
www.urbanagendaforthe.eu
oktober 2016

Steden maken het
verschil
Samenwerken aan de toekomst
van stedelijk Nederland

Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt
het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken
de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont
in een stedelijke omgeving en dit zal de komende decennia nog verder
toenemen.

Verstedelijking kent echter ook een keerzijde; de
sociale en fysieke leefbaarheid staat in de steden
stevig onder druk. Het is dan ook zaak de economi
sche potenties van de verstedelijking zo goed
mogelijk te benutten en de nadelen waar mogelijk
te ondervangen.
Wereldwijd staan steden voor een aantal flinke
nieuwe uitdagingen, zoals energietransitie,
klimaatverandering en gezond stedelijk leven.
Slimme steden, de winnaars van morgen, slagen
erin de economische voordelen van de stad op een
intelligente wijze te koppelen aan deze grote
maatschappelijke uitdagingen.
Steden zijn internationaal ook steeds scherper met
elkaar in concurrentie. Internationaal zal Nederland
alleen een rol van betekenis kunnen blijven spelen
als we de slagkracht van ons stedennetwerk, van
dicht bij elkaar gelegen kleinere steden, zo goed
mogelijk weten te versterken en benutten.
Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid
samen met maatschappelijke partners zich
gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie
in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te

bevorderen. Dit doen we door het sluiten van
City Deals rond concrete, stedelijke transitie
opgaven. Hierin werken ambitieuze partners uit de
steden, publiek en privaat, samen met de rijks
overheid aan nieuwe oplossingen, waarbij
bestaande praktijken en financieringsmodellen ter
discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke
regio’s is daarbij cruciaal.
Bij City Deals gaat het om het realiseren van
inhoudelijke resultaten en om het leren van de
manier waarop partijen samenwerken binnen City
Deals. Wat werkt goed en wat minder?
Voor veel opgaven is de EU een onmisbare speler,
bijvoorbeeld waar het gaat om energie vraagstuk
ken of de inclusie van migranten. Daarom zijn in
Europees verband de Partnerships in het leven
geroepen. Inmiddels zijn vier Partnerships gestart
met twintig betrokken Europese steden, waaronder
vier Nederlandse en onlangs is besloten tot de start
van nog eens vier Partnerships. Deze Partnerships
doen, vanuit het perspectief van de steden,
concrete voorstellen voor betere Europese
regelgeving, een betere toegang voor steden tot
Europese fondsen en betere kennisdeling. In het in
mei 2016 vastgestelde Pact van Amsterdam hebben

de Europese lidstaten afgesproken dat de Europese
Commissie ook daadwerkelijk iets doet met de
uitkomsten van de Partnerships.

Wat levert Agenda Stad
concreet op?
City Deals en Partnerships zorgen in algemene zin
voor een stevige impuls bij de aanpak van grote
maatschappelijke opgaven. Op stedelijk niveau
komen deze opgaven samen in concrete projecten,
én concentreert zich de kennis om innovaties te
ontwikkelen. Uniek aan samenwerking in City Deals
en Partnerships is dat tegelijkertijd wordt gewerkt
aan aanpassing van nationale en Europese kaders
(regelgeving, geld) om praktische oplossingen voor
transities mogelijk te maken.

Vooruitblik
Het komende jaar werken we met Agenda Stad aan
concrete resultaten in bestaande en nieuwe City
Deals en Partnerships en starten we nieuwe

coalities met steden. We werken toe naar geslaagde
praktijkvoorbeelden die de transitiekracht van
steden illustreren. We vergroten hun impact door
deze te verankeren in lokaal, nationaal en Europees
beleid. Waar mogelijk organiseren we innovatieve,
publiek-private financieringsconstructies om
vernieuwende projecten waar te kunnen maken.
Ook agenderen we in 2017 de kracht van steden
nadrukkelijker in het politieke debat. Dit doen we
onder andere met de organisatie van Agenda
Stadtafels, waar bestuurders van steden, departe
menten, bedrijven en wetenschap samen ambities
formuleren hoe steden beter in positie te brengen
om specifieke transities vorm te geven. Ook
verkennen we welk investeringsvragen deze
transities met zich meebrengen.
Kortom, een inhoudelijke Agenda voor de Stad
gebaseerd op praktische resultaten en gericht op
politieke impact, dat is Agenda Stad. Het beste
moet nog komen.

Agenda Stad in cijfers
Agenda Stad
Circa 10 ondertekende City Deals

Gemiddeld 5 steden per City Deal
betrokken

In totaal ruim 40 Nederlandse steden
betrokken

40% van de betrokken steden
participeert in meer dan 1 City Deal.

Van de G32 participeert 3/4de in een
City Deal

Meerdere departementen per City Deal

Elke G4 zit in diverse City Deals

6 Agenda Stadtafels

1 Agenda voor de Stad in 2017

12 prioritaire thema’s

1 Urban Envoy

1 Pact van Amsterdam

Aangenomen Raadsconclusies

8 Partnerships

11 deelnemende DG’s van de Europese
Commissie

26 deelnemende Europese steden/
stedelijke regio’s

3 deelnemende Nederlandse steden,
2 betrokken Nederlandse steden

5

Stedelijke veiligheid

Samenhangende en
innovatieve aanpak van
complexe stedelijke
veiligheidsuitdagingen,
met als doel het behalen
van maatschappelijk
(veiligheid) en econo
misch rendement

Den Haag,
Eindhoven, Tilburg,
Enschede,
Zoetermeer, Delft

EZ, V&J, OCW

3 regionale
veiligheidsclusters

6

Binnenstedelijk
Bouwen

Nieuwe allianties en
business cases om
binnenstedelijk bouwen
een impuls te geven

Zuid vleugel
(Leiden, Rotterdam,
Den Haag, Gouda,
Dordrecht,
Schiedam, Alphen
aan den Rijn)

BZK, IenM

Bouwend Neder
land, Vastgoed
Belang, Vereniging
Deltametropool,
Neprom, IVBN,
Watertorenberaad
en BNG Bank

7

Warm welkom
voor talent

Ruim baan bieden aan
elke hoogwaardige
ondernemer, die in
Nederland wil starten

Amsterdam,
Eindhoven, Den
Haag, Groningen

EZ, SZW, V&J,
OCW

Expatcenter
Amsterdam Area,
Startup Amsterdam,
Startup Delta,
VNO-NCW, ONL,
KvK, MKB
Nederland, UWV,
RVO, IND, NFIA e.a.

8

Health Hub

Stimuleren van gezond
(stedelijk) leven door
innovatieve en
samenhangende aanpak
van complexe gezond
heidsvraagstukken en
versterking van
Utrechtse (en Neder
landse) gezondheids
gerelateerde economie.

Utrecht e.o. (De Bilt,
Zeist, Nieuwegein,
Woerden)

EZ, VWS, OCW,
IenM

Utrecht Science Park
partners, Economic
Board Utrecht,
Utrecht-Zorg,
European Center for
Self-management

9

Waarden van groen
en blauw in de stad

Uitrollen stadtool ‘The
Economics of Ecosys
tems end Biodiversity’
(TEEB) stad tool en
nature based solutions

Rotterdam, Den
Haag, Dordrecht,
Haarlem Apeldoorn, Amersfoort

EZ, IenM

VHG (branche
ondernemers in ‘t
groen), RUGroningen,
Hogeschool van
Amsterdam, RIVM

Digitale woon
omgeving

Grootschalig digitaal in
kaart brengen van
woningen om kosten
effectieve ontwikkeling
van woon- en zorg
diensten mogelijk te
maken

Brabantstad
(Eindhoven, Tilburg,
Den Bosch,
Helmond, Breda),
G4

EZ, BZK, IenM

Woonconnect, KPN

Europese Agenda Stad

City Deals
City Deal in
uitvoering

Inhoud

Steden

Departementen

Overige partijen

1

Roadmap next
economy

Regionale ontwikkel
strategie die anticipeert
op nieuwe economische
dragers en vereiste
vaardigheden

MRDH (Rotterdam,
Den Haag, 21
omliggende
gemeenten)

EZ, BZK

Provincie
Zuid-Holland, EPZ

2

Klimaatadaptatie

Leer-, experimenteer- en
innovatietraject om de
kansen die klimaat
verandering biedt te
benutten

Zwolle, Dordrecht,
Rotterdam, Den
Haag, Gouda

IenM

Unie van Water
schappen en
3 individuele
waterschappen

Aansluiting verbeteren
van de arrangementen
op de domeinen werk,
inkomen, schulden, zorg
op de leefwereld van de
huishoudens.

Zaanstad,
Leeuwarden,
Enschede, Utrecht,
Eindhoven

SZW, VWS,
OCW, BZK

Samenhangende aanpak
van de grensoverschrij
dende arbeidsmarkt,
kennisinfrastructuur en
economie in de Euregio
Maas-Rijn versneld
realiseren

Maastricht, Sittard,
Geleen,
Heerlen

BZK, EZ, SZW,
OCW

3

4

De Inclusieve Stad

Eurolab Grensover
schrijdend werken
en ondernemen

10
Provincie
Zuid-Limburg,
stichting LED,
Universiteit
Maastricht

City Deals met voorziene start eind 2016 - medio 2017
• Circulaire Stad
• Woningabonnement

• Cleantech
• Smart energy, food
and health

• Stedelijke bereikbaarheid
• Ontwikkelplatform Smart
cities

• Voedselbeleid op de
stedelijke agenda
• Social return of investment

Partnerships

1

2

3

4

Partnership
in uitvoering

Inhoud

Coördinatie

Steden

Lidstaten, EU-instellingen en overige
partijen

Stedelijke
armoede

Achter
standswijken
en kinderar
moede

Frankrijk en
België

Birmingham
(VK)
Kortrijk (BE)
Lille (FR)
Daugavpils
(LV)
Timisoara
(RO)
Lodz (PL)
Keratsini (GR)

Duitsland
Griekenland
Spanje
European Commission (DG REGIO, DG
EMPL)
Regio Brussels
Regio Ile de France (FR)
EUROCITIES
EUKN
URBACT
European Anti-poverty Network (EAPN)

Riga
Scottish City
Alliance
Lissabon
Poznan

Letland
Luxemburg
Nederland
European Commission (DG REGIO, DG
ENER, DG EMPL)
AEDES
EUROCITIES
Europese Investeringsbank (EIB)
Housing Europe
International Union of Tenants (IUT)
URBACT

Utrecht
Helsinki (FI)
Londen (VK)
Milaan (IT)
Constanta

Kroatië
Polen
Tsjechië
Europese Commissie (DG Region,
DG Energy, DG Research, DG Agriculture,
DG Grow, DG Move, DG Environment,
DG Connect, DG JRC)
Urbact
EUROCITIES
Health and Environment Alliance (HEAL)
Consortium Healthy Air Ruhr Area

Barcelona
metropool
regio (SP)
Berlijn (DE)
Athene (GR)
Helsinki (FI)

Italië
Portugal
Denemarken
Griekenland
European Commission (DG REGIO, DG
EMPL)
CEMR
EIB
EUROCITIES
European Council for Refugees and Exiles
Migration Policy Group
URBACT

Huisvesting

Betaalbare
huisvesting

Slowakije en
Wenen (OO)

Lucht
kwaliteit

Realiseren
van systemen
en beleid
(technisch/
juridisch)
gericht op
een goede,
gezonde
luchtkwaliteit
in steden

IenM (NL)

Inclusie van
migranten en
vluchtelingen

Huisvesting,
onderwijs,
integratie,
werkgelegen
heid,
acceptatie,
kwetsbare
groepen

Amsterdam
en de
Europese
Commissie
(DG Home)

Partnership start
1 januari 2017

Voorlopige inhoud

5

Banen en
vaardigheden in de
lokale economie

Verbeteren match
van aanbod van
vaardigheden en
vraag naar werk in
de stad

Roemenië,
Rotterdam en
Jelgava (LV)

December 2016
bekend

December 2016
bekend

6

Circulaire economie

Verhoging van het
hergebruik,
reparatie, renovatie
en hergebruik van
bestaande
materialen in de
stad

Oslo (NO)

December 2016
bekend

December 2016
bekend

7

Stedelijke
mobiliteit

Duurzaam en
efficiënt stedelijke
mobiliteit

Tsjechië en
Karlsruhe (DU)

December 2016
bekend

December 2016
bekend

8

Digitale transitie

Transitie naar
duurzame
energiebruik en
energie-efficiëntie
in de stad

Estland, Sofia(BG)
en Oulu (FI)

December 2016
bekend

December 2016
bekend

Coördinator

Partnerships met voorziene start medio 2017
• Energietransitie
• Duurzaam gebruik van land en op natuur
gebaseerde oplossingen

• Klimaatadaptatie
• Innovatief en verantwoord aanbesteden door de overheid

