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Hoe de stad de agenda

‘De one size fits all aanpak
past niet meer’

bestormde

Burgemeester Ferd Crone (Leeuwarden) over de City Deals

Steden maken verschil
Steden, of preciezer stedelijke regio’s, worden – zowel
wereldwijd als in ons land – steeds belangrijker economische motoren. Daar wordt het meeste geld verdiend,
daar zijn de meeste banen te vinden en daar trekken
mensen naar toe. De keerzijde hiervan is dat de sociale
en fysieke leefbaarheid er steeds meer onder druk
komt te staan. Steden staan hierbij voor de opgave
in te spelen op een aantal – op elkaar ingrijpende
– transities, onder meer op het gebied van klimaat
en energie, economie en technologie, demografie en
samenleving, verstedelijking en mobiliteit, veiligheid
en privacy etc. Een en ander doet een stevig beroep op
het innovatievermogen van en in steden.

Vanuit dit besef zijn een paar jaar geleden de interbestuurlijke/interdepartementale programma’s Agenda
Stad en Europese Agenda Stad gestart; beide gericht
op een versterking van de economie, de leefbaarheid en het innovatievermogen van ons land in het
algemeen en onze stedelijke regio’s in het bijzonder.
In het kader van beide programma’s is met het oog
hierop niet alleen de aandacht toegespitst op integrale
stedelijke transitie-opgaven; ook is ervoor gekozen
te werken met regio- en themaspecifieke City Deals
(Agenda Stad) en themaspecifieke Partnerschappen
(Europese Agenda Stad). Hierbij gaat het om coalities
(‘of the willing’), waarin publieke en private stedelijke
partijen, ministeries en – in Partnerschappen – de
Europese Commissie, gezamenlijk en op basis van
gelijkwaardigheid, concrete stedelijke transitie-opgaven analyseren en van – zonodig onorthodoxe –
handelingsperspectieven voorzien.

Sinds de Miljoenennota van 2015 is Agenda Stad officieel
van start gegaan. Maar daarvoor ging er al een heel proces
aan vooraf. Hoe begon het allemaal? Vier mensen van het
eerste uur vertellen.

H

et
startte
allemaal als een zoektocht, vertelt Mark
Frequin,
destijds
DG bij het ministerie van BZK,
nu bij IenM. Het was 2013 en in
de Haagse arena was niet veel
aandacht meer voor de stad.
Na eerder het Grote Stedenbeleid (GSB) was ook onlangs de
Kracht wijkenaanpak stopgezet.
Frequin: “De achter standswijken
zijn plekken waar maat schappelijke onrust ontstaat. Ik heb
een tijdje gezocht hoe we daarmee verder konden gaan. Het
was duidelijk dat het kabinet er
niet meer mee verder wilde.”
Maar daarmee was het vraagstuk
van concentratie van sociale problemen in de stad niet van tafel.
Er speelde van alles met betrekking tot nieuwe gemeentelijke
herindeling. “Wat toen bij mij
opkwam was dat de stad de plek
is waar het gebeurt – het hart
van de economie. Hier wordt
het geld grotendeels verdiend”,
aldus Frequin. “Toen ontstond
het idee om die dingen te combineren. Focus niet op de problemen die er zijn, maar op de
kansen. Begin niet met kijken
naar de grenzen van gemeenten,
maar kijk met welke partijen je
samen dingen kunt oppakken.

TIJDLIJN

Opgeteld is dat een beweging
geworden. Ik heb toen mensen
opgezocht, en mensen zochten
mij op, die er energie in willen
stoppen. Wat kunnen we doen
om de kracht van de stad beter te
benutten en daarmee impliciet
vraagstukken aan te pakken.”

Kracht van het netwerk
Een van de mensen die Frequin
opzocht, was Bernard ter Haar,
DG bij het ministerie van SZW en
later ook lid van de regiegroep.
Die reageerde niet meteen
enthousiast. “Bij ons heerste
eerst scepsis. We waren enorm
druk met de implementatie van
de decentralisatie en dit bracht
nog meer druk met zich mee.
Tegelijk was ik erg nieuwsgierig.
Aan de toekomst van de stad als
economische motor, zit ook een
sociale kant aan. De trek naar
de steden brengt ook een concentratie van sociale problemen
met zich mee. SZW moest er dus
wel bij.”
Ook Aldert de Vries, strategisch
adviseur bij BZK en nu werkzaam
bij de gemeente Utrecht werd
erbij gevraagd. “Wij sprongen
in het gat dat ontstond tussen
wetenschap en de stadmakers
aan de ene kant en de politiek
aan de andere kant. Waar de

2014

politiek geen aandacht voor
de stad had, onderstreepte de
wetenschap steeds meer het
belang van de stad. In de steden
groeide een zelfbewustzijn, dat
vorm kreeg in de beweging van
stadmakers. Omdat voorzieningen door de crisis onder druk
stonden, zijn toen mensen opgestaan die zelf vormgaven aan
de stad. Denk aan de Stadlabs
en bewegingen als Pakhuis De
Zwijger.”
Die bewegingen werden ingezet in het netwerk dat ont stond
rond Frequin. “De kracht zat in
het begin vooral in dat netwerk.
Mensen als Maarten Schurink
en Sadik Harchaoui hebben er
veel energie in gestoken. De
gedachte erachter was dat we
vraagstukken van de stad op
de agenda zetten, en tegelijk
nieuwe manieren ont wikkelden
om hier mee aan de slag te gaan.”
Maarten Schurink, die toen als
gemeentesecretaris van Utrecht
betrokken was, vertelt. “Ik ben
erbij gehaald door Mark Frequin.
Net als hij geloofde ik in multi-level governance en het redeneren vanuit publieke waarden
om mooie resultaten te bereiken, waar we eerder niet slaagden. Traditioneel werken we aan

Tegen deze achtergrond onderstreept het kabinet
Rutte III in zijn regeerakkoord dat voor stedelijke
regio’s de systematiek met City Deals als onderdeel
van de Agenda Stad wordt voortgezet. Waar het nu om
gaat zijn inhoudelijke resultaten en een ‘doorontwikkeling’ van de beproefde nieuwe vormen van interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking.
Vanuit het ministerie van BZK blijven we hier graag een
stimulerende bijdrage aan leveren!

Agenda van de stad
En zo ontstond de naam ‘Agenda
Stad’. Frequin: “Het woord
agenda is een relatief sterk
woord dat duidelijk maakt dat
het gaat om iets belangrijks.
Tegelijk is het een woord waaraan mensen zich niet storen
als je iets op de agenda zet.” De
naam paste ook bij het contact
dat Frequin had met collega’s in
Europa. Meerdere landen bleken
met deze vraagstukken rond te
lopen. Overal was men bezig
met de stad. “Het kwam goed
uit om dit te delen met Europese
Commissie. Zo kwam er ook in
Europa steeds meer aandacht
voor regio’s en steden.”
In eigen land was de politieke aandacht nog beperkt.
Afgesproken werd een European
Urban Agenda te maken.
Minister Blok was nog niet heel
enthousiast. De stad is immers
niet van het Rijk. “Maar juist in
de stad komen krachten samen,
juist daar zoeken we samen naar
oplossingen”, vertelt Frequin.
“Ik kreeg daarom wel ruimte van
de minister om ermee aan de

slag te gaan. De beweging werd
steeds groter. En toen ineens,
in september 2014, kwamen
we op de politieke agenda in de
Miljoenennota 2015. Van een
zoektocht met gelijkgestemden kwam Agenda Stad nu in
een fase dat er ook geleverd
moest worden.”
Het belangrijkste argument
om in die Miljoenennota te
komen was de wetenschappelijke onderbouwing, stelt De
Vries. “We schakelden studies
in, zoals die van het planbureau, om de discussie over
het economisch belang van de
stad aan te zwengelen.”

Multidisciplinaire aanpak
Na de Miljoenennota werd
Agenda Stad politieker en
bestuurlijker, waar het daarvoor meer een stadmakersbeweging was, aldus De
Vries. “Na de publicatie van
de Miljoenennota ging het
kabinet vraagstukken adresseren en ontstond een politiek
frame. We hebben toen verschillende allianties gesmeed
met de wetenschap, maatschappelijke initiatieven en
bestuurders. Dat leidde uiteindelijk tot de uitvraag die we
vanuit BZK deden richting de
steden. En zo verschoof de aandacht steeds meer richting dat
derde spoor.”
In de loop van 2015 kregen de
allianties tussen steden, Rijk
en andere partners een naam:
City Deals. De Vries was de
bedenker van deze term en
haalde zijn inspiratie op in

Engeland. “Er was de indruk
ontstaan dat Agenda Stad
toch weer vooral van bovenaf
plaatsvond, terwijl het juist de
bedoeling was dat de steden
het zelf doen. Daar moesten we
een samenwerkingsvorm voor
bedenken. Ik vond ‘City Deal’
een aansprekende term voor
wat we aan het doen waren. Het
impliceert dat we een nieuwe
overeenkomst aangaan, het
past tegelijk een beetje bij de
werkwijze van Green Deals,
en appelleert aan de Engelse
variant waarin verantwoordelijkheden aan steden worden
overgedragen.”
Het multidisciplinaire model
van de City Deals om stedelijke knelpunten bottom-up
te benaderen, sprak Ter Haar
meteen aan. “We maken te veel
beleid vanuit Den Haag. In het
veld worden de knelpunten
gesignaleerd, dus daar is ook
de beste kennis voor oplossingen. Groot nadeel is dat iedereen zijn eigen wiel uitvindt.
Daarom is het van belang dat
deze aanpak een gezamenlijke
aanpak wordt. Dat dit werkt,
zie je nu bijvoorbeeld in de City
Deal Inclusieve Stad.”

Grootste successen
Anno 2017 staat Agenda Stad
goed op de kaart. Achttien City
Deals zijn gesloten, waarvan
twee al succesvol zijn afgerond. Meer dan 100 steden zijn
betrokken, samen met acht
ministeries, waterschappen en
provincies en talloze partners
uit maatschappelijke organisa-

ties, bedrijfsleven, wetenschap
en onderwijs. De werkwijze van
de City Deals staat bovendien
in het nieuwe regeerakkoord.
Ter Haar had in het begin nog
zijn twijfels of het zou lukken.
“Kunnen gemeenten echt zelf
met thema’s komen om aan
te werken? Worden het geen
claimlijstjes richting Den
Haag? Het was de bedoeling
dat de molen ging draaien en
ze vanuit eigen verantwoordelijkheid samen met kennis en
expertise uit Den Haag de thema’s door ontwikkelen. Als ik
nu kijk is dat grosso modo bij
de City Deals gelukt. Het model
is echt opgepikt.”
De Vries noemt het zelfbewustzijn dat is ontstaan bij steden
het grootste succes van Agenda
Stad. “Op sommige fronten
is veel meer begrip gekomen
tussen Rijk en steden. Een goed
voorbeeld is te zien in de City
Deal De Inclusieve Stad. Nadat
in het begin de twee partijen
tegenover elkaar stonden,
wordt er nu samengewerkt om
zaken in het sociaal domein te
verbeteren.”
Frequin zelf vindt juist het feit
dat mensen uit verschillende
organisaties en bedrijven
elkaar opzoeken en vraagstukken oppakken de grootste
winst. “Je begint niet met wat
niet kan maar met wat je wilt
aanpakken. Niet lullen maar
poetsen. Het is een manier van
werken die past bij deze tijd.
We komen elkaar in de stad
tegen. Die is van ons allemaal.”

Met de vermelding in het
regeerakkoord 2018-2022
‘Vertrouwen in de Toekomst’
is bewezen dat de werkwijze
van de City Deals en Agenda
Stad een goede methode
is, stelt Ferd Crone, voorzitter van de G32. ‘We hebben
elkaar nu eenmaal nodig om
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.’
Crone is als voorzitter van het
stedennetwerk van (middel-)
grote steden en burgemeester
van Leeuwarden al vanaf het
begin betrokken bij Agenda
Stad. “Als vertegenwoordiger
van inmiddels 38 stedelijke
regio’ zijn we een partner
bij uitstek. Juist deze steden
en hun buren hebben deze
nieuwe vorm van samenwerking met het Rijk nodig
om samen met de kleinere
gemeenten en hun buurgemeenten vraagstukken aan
te pakken.”

Maatschappelijke vraagstukken
De ambities van Agenda Stad
passen helemaal bij een tijd
waarin het Rijk steeds meer de
samenwerking opzoekt met
andere partijen. “Het besef
groeide dat steden een steeds
belangrijkere rol spelen bij
de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zo hebben we Nederland opgedeeld
in Veiligheidsregio’s om ons
land beter te beschermen. Die
regio’s bestaan uit stedelijke
gebieden. Dit is later uitgebreid met Veiligheidshuizen,
eveneens gericht op grote

2015
JANUARI

Inmiddels zijn achttien City Deals gesloten en twaalf
Partnerschappen gestart. Recent uitgevoerde ‘ex
durante evaluaties’ laten -hoewel het nog te vroeg is
voor een evaluatie van inhoudelijke resultaten- zien
dat het hier gaat om twee veelbelovende nieuwe
vormen van besturen (in goed beleidschinees ‘multilevel governance’), waarbij de inhoud centraal staat
en in plaats van ‘verticaal’ (top-down of bottom-up)
‘horizontaal‘en ontkokerd wordt samengewerkt tussen
overheden onderling en met private partijen. Dat deze
bestuurlijke vernieuwing aanslaat blijkt ook uit het
grote aantal publieke en private partijen, die actief in
de City Deals en Partnerschappen participeren.

maatschappelijke opgaven met
de scheiding van provincies, Rijk
en gemeenten. Dat moet anders.
In plaats van dat iedereen zijn
eigen agenda bepaalt, en deze
agenda’s dan vanuit ieders eigen
belang bij elkaar moeten komen,
halen we de agenda samen op.
Het doel was om het anders
aan te pakken: een nieuwe
samenwerking te vormen en de
bestaande verkokering van Rijk
en steden te doorbreken.”

steden en hun omgeving.
Ook in het sociaal domein zie
je steeds meer de stap naar
decentraal. En ook met de
energietransitie gaat het die
kant op.”
Het gedachtegoed van de City
Deals, niet meer werken vanuit
maar met Den Haag, in samenwerkings verbanden
tussen
steden, Rijk, bedrijfsleven en
andere partners, is inmiddels
een wijdverbreide methode.
“Het besef dat steden meer
moeten samenwerken met
andere partijen om maatschappelijke uitdagingen aan
te pakken wordt inmiddels
door veel andere bestuurders
gedeeld, zowel bij gemeenten
als het Rijk.”
Ook Den Haag ziet nu volgens
Crone steeds meer dat ze meer
moet samenwerken met steden en regio’s. “De one size fits
all aanpak past niet meer. Dat
City Deals nu de waardering
krijgen in het regeerakkoord

2016
APRIL

MEI

MILJOENENNOTA 2015

REGIEGROEP EN DENKTANK

WERKCONFERENTIE AGENDA STAD

PROPOSITIES

De Agenda Stad trapt in September 2014
officieel af met de aankondiging van het
kabinet om de ‘concurrentiekracht en leefbaarheid van Nederlandse steden verder
te versterken’. Daarvoor zet het kabinet
in 2015 een Agenda Stad op. “Deze is er
mede op gericht om bestemmingsplannen,
bouwprocedures en bestaande investeringsprogramma’s beter bij stedelijke
groei aan te laten sluiten. Uiteraard doet
het kabinet dit samen met de steden,
bedrijven en kennisinstellingen”, aldus het
kabinet in de bijbehorende Kamerbrief.

In januari 2015 werd de Regiegroep opgericht. Deze bestond uit de DirecteurenGeneraal van de betrokken ministeries,
de programmadirecteur, ambtelijke
vertegenwoordigers van de steden
en stakeholders. Deelnemers van de
regiegroep werd gevraagd om op hoofdlijnen onvolkomenheden in de aanpak
te signaleren. Daarnaast vervulden de
regiegroepleden een ambassadeursrol
voor Agenda Stad. Het gaat om het actief
ondersteunen van Agenda Stad in publicaties van de organisaties waar de leden van
de regiegroep werkzaam zijn.
Naast de Regiegroep werd ook een
Denktank opgericht met dertig personen
uit het bedrijfsleven, de overheid en de
wetenschap. Zij werkten aan de ontwikkeling van een langetermijnperspectief
voor de stad. De Denktank stond onder
voorzitterschap van de burgemeester van
Amsterdam, wijlen Eberhard van der Laan.

Op de werkconferentie in april 2015
kwamen ruim vijfhonderd bestuurders, beleidsmakers, bedrijven, sociale
ondernemers, wetenschappers en pioniers
uit de stedelijke praktijk bij elkaar in
Utrecht. Het ging niet alleen meer over de
economische kracht van de van Agenda
Stad. Ook leefbaarheid was een belangrijk
onderwerp. Minister Ronald Plasterk
van BZK benadrukte dat steden met
elkaar moeten samenwerken, in plaats
van elkaar te beconcurreren. Ook de
burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen
benadrukte dit: “We kunnen het niet
alleen, maar moeten met partners uit de
regio samenwerken.”

In mei 2015 hebben stedelijke regio’s uit
het land proposities gepresenteerd om
coalities te vormen die mogelijk tot City
Deals leiden, waaronder het stedennetwerk G32, Gelrestad, BrabantStad en de
Kennissteden. Na de totstandkoming
van de stedenproposities en de publicatie
van de Kamerbrieven was het zaak om te
komen tot een effectieve samenwerking
rond concrete City Deals. Agenda Stad
identificeerde daarvoor 11 thema’s die
door steden zijn aangedragen. Agenda
Stad organiseert per thema het gesprek
tussen experts uit een aantal steden en
relevante vakdepartementen.

NOVEMBER

TWEEDE WERKCONFERENTIE
AGENDA STAD
In november 2015 organiseerden de G4,
de G32 en betrokken departementen de
werkconferentie ‘Doorbouwen aan City
Deals’. De werkconferentie was bedoeld
om samen met het Rijk en andere partijen
verdere stappen te zetten om op korte termijn tot getekende City Deals te komen.
Dat deden ze door kennis en ervaringen
uit te wisselen in interactieve sessies en
elkaar aan te spreken op ambities, voortgang en resultaat.

DECEMBER

EERSTE CITY DEAL ONDERTEKEND
In december 2015 werd de eerste City Deal
ondertekend: de Roadmap Next Economy
(RNE). Hierin verbonden partijen zich
aan het gelijknamige regionale economische strategietraject, die de acties
en investeringen moet beschrijven die
nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. De roadmap
is op 1 december aangeboden aan de
minister van EZ Henk Kamp en vormt het
economische antwoord van de regio op de
uitdagingen van nu. Twee ontwikkelingen
springen eruit: de snelle ontwikkeling van
internettechnologie en de overgang naar
schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor
moeten zorgen dat de economie van de
Metropoolregio klaar is voor de toekomst.

is honderd punten voor het
kabinet. De vraag is alleen er
of we voldoende middelen
beschikbaar hebben. Ook daar
ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar zullen
we nog kritisch mee in overleg gaan met de ministers.
Kunnen wij de taken uitvoeren
zonder ondersteuning?”

Experiment geslaagd
Het experiment van Agenda
Stad om nieuwe manieren
van samenwerken te ontdekken noemt Crone dan ook
geslaagd. “Met de vermelding
in het regeerakkoord is bewezen dat het een goede methode
is. De City Deals kunnen alleen
maar verder groeien. Zeker met
ondersteuning. Belangrijk is
dat we niet te veel blijven praten over de structuur van de
samenwerking, maar vooral
de focus houden op de inhoud.
Verzamel mensen bij elkaar
van gemeente, rijk, provincie
en ga aan de slag. Dat is immers
de kern van de City Deal.’

2017
OKTOBER

ACHTTIEN CITY DEALS IN TWEE
JAAR TIJD
In 2016 en 2017 samen zijn achttien City
Deals getekend, waarvan zestien deals
in uitvoering en twee afgerond. Steden
en meerdere ministeries werken samen
aan concrete inhoudelijke vraagstukken
– uiteenlopend van energietransitie tot
de inclusieve stad, van binnenstedelijk
bouwen tot veiligheid. Eind 2016 zijn
evaluaties gestart om te leren van de
City Deal-aanpak. Centraal daarin staat
de interbestuurlijke werkwijze waarbij
steden mede het initiatief nemen bij het
agenderen van vraagstukken. De uitkomsten worden gebruikt om de aanpak te
verfijnen.

DAG VAN DE STAD
Op 30 oktober 2017 vindt de Dag van
de Stad plaats in Utrecht. Nooit eerder
kwamen zoveel mensen die werken aan
de stad op één dag bij elkaar. Ministers,
burgemeesters, wethouders, ambtenaren,
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers,
ondernemers, kennisinstellingen en
actieve inwoners. Op deze dag doen zij
inspiratie op vanuit hele andere vakgebieden. Die inspiratie kunnen ze meenemen
naar het nieuwe kabinet én de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar.
Op de Dag van de Stad komen alle grote
thema’s aan de orde waarmee steden
te maken hebben. Van sociale inclusie,
energietransitie, digitalisering en klimaatadaptatie tot veiligheid.

4

Dagblad van de stad

5

Dagblad van de stad

18 City Deals
Steden en Rijk leren
elkaars taal spreken
in City Deals
City Deals zijn het middel om de doelstellingen van Agenda
Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. Maar werken ze ook? Het
Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van
het ministerie van Binnenlandse Zaken een lerende evaluatie
uitgevoerd op het instrument City Deals.
City Deals gaan over grote,
complexe vraagstukken waar
nog geen hapklare oplossingen voor zijn. Denk aan
de energietransitie of de circulaire economie. De deals
verankeren concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden,

bedrijven en maat schappelijke
organisaties.
Het onderzoek van het PBL
heeft 11 van de 17 deals onder
de loep genomen. Ze beslaan
verschillende thema’s als
de digitale woonomgeving,
klimaatadaptatie en binnenstedelijk bouwen.

Een van de belangrijkste
winst punten van de City Deals
is betere samenwerking tussen stad en Rijk. Onder zoeker
David Hamers: “Er is een hele
nieuwe manier van werken
ontstaan, met meer samenwerking in netwerk verband
tussen verschillende overheidslagen. De manier van
communiceren is infor meler.
We kunnen hier nog heel veel
van leren.”
Lees de hele evaluatie op
www.pbl.nl (kijk bij ‘publicaties’)

Timing is alles bij City Deals
City Deals verenigen partijen die niet per se allemaal op hetzelfde moment met hetzelfde bezig zijn. Hoe houd je partijen
bij elkaar die er verschillende snelheden op na houden? In het
essay ‘Werken met City Deals- invulling geven aan multi-temporal
governance’ geeft de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur (NSOB) strategieën om de klokken gelijk te zetten.
“Het gaat bij de City Deals
niet alleen om het juiste
plan, de juiste partijen en de
juiste plek, maar ook om de
juiste tijd. Al die partijen die
samenwerken hebben hun
eigen urgente momenten,
stippen op de horizon en
begrotings- of verkiezingscycli”, zegt Jorren Scherpenisse,
onderzoeker van de NSOB en
promovendus op het thema
tijd en bestuur.

Voortgang maken
“De ene partij zit nog in een
verkenningsfase, terwijl
de ander juist al resultaat
wil boeken. De partijen zijn
het eens over de inhoud,
maar niet per se over de
tijd. Dat zien wij als een van
de belangrijkste opgaven
voor de City Deals. Vaak
gaat het mis in bestuurlijke
samenwerking doordat
partijen zich in een andere
fase bevinden. Bijvoorbeeld
wanneer verkiezingen de
samenwerking doorkruisen. Als de klokken van
partijen niet gelijk staan en
tijdsbelevingen verschillen,

kan samenwerking zelfs tot
stilstand komen. Waar de
ene partij bezig is de lange
lijnen uit te zetten, heeft de
ander nu succes nodig om
de inzet te legitimeren. Hoe
breng je dat bij elkaar? Hoe
kun je voortgang maken bij
verschillende snelheden?”

Strategieën
Daarvoor laat het NSOBessay verschillende
strategieën zien. Medeonderzoeker Martin Schulz
noemt bijvoorbeeld het slim
benutten van momenten.
“Denk aan het vieren van
tussenresultaten en het
afstemmen van tijdhorizonnen, zoals het formuleren van
toekomstambities en doelen,
waarmee je een gezamenlijk
gevoel van urgentie bereikt.
Het gaat ook om afstemming
van snelheden. Wanneer mag
er worden geëxperimenteerd
en wanneer wordt er opgeschaald? Door dat goed af te
spreken ontstaat er ruimte
voor verkenning en ontstaat
er vermogen om te versnellen
wanneer het kan.”

Tempo faciliteren
“Belangrijk is dus dat je
steeds blijft zoeken naar
synergie en synchronisatie”,
aldus Scherpenisse. “Ook al
heb je geld, genoeg mandaat
en doorzettingsmacht, als
partijen elkaar niet vinden in de tijd kan het mis
lopen. Dat betekent niet dat
alles tegelijkertijd moet of
vooraf kan worden gepland,
integendeel. Maar wel dat
partijen proberen om elkaars
tempo te faciliteren, in staat
zijn om het momentum vast
te houden en als katalysator
te fungeren. Steeds met als
achterliggend doel om niet
alleen in de Deal resultaten te boeken, maar vooral
op langere Wtermijn bij te
dragen aan transities. MultiTemporal Governance is een
strategische opgave wanneer
al die partijen gezamenlijk
willen bijdragen aan een
transitie.”

Lees het volledige interview op Agendastad.nl

Bouwwerkzaamheden aan de achterzijde van het
Centraal Station in Utrecht.

foto: Berlinda van Dam/Hollandse Hoogte

Ontwikkelingstempo
Nederlandse steden
moet omhoog
Vergeleken bij buitenlandse metropolen zijn Nederlandse steden relatief
klein. Een agenda voor de lange termijn moet er daarom in de eerste plaats
voor zorgen dat we het gebrek aan massa van onze steden tot kracht
maken. Kansen genoeg, maar het ontwikkelingstempo moet wel omhoog.
Dit staat in het langetermijnperspectief van de Denktank van Agenda
Stad, waarvan wijlen burgemeester van Amsterdam, Eberhard van
der Laan, boegbeeld was. De denktank bestaat uit dertig personen uit
het bedrijfsleven, de overheid en
wetenschap en komt regelmatig bij
elkaar om richting te geven aan de
Agenda Stad.

Klein maar fijn
De kleine schaal van Nederland heeft
ook haar voordelen. Onze beperkte
grootte kan ook een kracht zijn.
Denk alleen al aan bereikbaarheid.
Ook blinken onze steden op verschillende manieren uit en scheppen een
interessant vestigingsklimaat. Een
voorbeeld is de aantrekkingskracht
van de Nederlandse universiteiten,
die tot de beste tweehonderd van de
wereld behoren.
We kunnen alleen niet op onze
lauweren rusten. Als competitieve

economie scoort Nederland hoog,
maar qua vestigingsklimaat staat
onze positie onder druk. Andere landen ontwikkelen zich veel sneller.
De Asian Tigers en BRIC-landen ontwikkelen zich razendsnel en mengen
zich op de markten van innovatie,
vernieuwing en ontwikkeling.

Basis voor bloei
Nederland heeft een goede uitgangspositie, maar het tempo moet
omhoog om die positie te behouden.
Daarom moeten we meer gebruik
maken van onze kracht: maak de
Nederlandse stedelijke netwerken
nog sterker door meer de verbinding
en samenwerking te zoeken. Geef
steden ruimte om maatwerk te realiseren, te experimenteren en eigen
keuzes te maken. Want de basis voor
nieuwe bloei ligt bij onze steden zelf.
Lees het hele langetermijnperspectief op
http://agendastad.nl/denktank/
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Warm Welkom Talent (Afgerond)
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Roadmap Next Economy (Afgerond)
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Naar een Digitale Woonomgeving

6
7

Gelrestad

8

Clean Tech

9

Health Hub

Eindhoven, Enschede, Utrecht, Zaanstad, Leeuwarden, ministeries SZW,
VWS, BZK en V&J

Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Den Haag, ministeries van EZ, SZW,
V&J en OCW

Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ministeries EZ en BZK

Woningabonnement
Deventer, Enschede, Zutphen, Lelystad, Haarlem, Ede, Lochem, Breda,
ministerie BZK

Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond, Den Bosch, Oss, ministeries EZ, IenM
en BZK

Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Ede-Wageningen, ministeries EZ en BZK

Kennis Maken
Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Delft, Enschede, Groningen, Leiden,
Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen, ministeries van BZK
en OCW

Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Epe, Brummen, Voorst, Lochem, ministeries van EZ, IenM en OCW

Utrecht, De Bilt, Driebergen-Zeist, Nieuwegein, Woerden, Stichtse Vecht,
Vianen, Bunnik, IJsselstein, Houten, ministeries van EZ, VWS, I&M en OCW

10

Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie

11

Eurolab Grensoverschrijdend werken en
ondernemen

12

Klimaatadaptatie

13

Zorg voor Veiligheid in de Stad

14

Waarden van Groen en Blauw in de Stad

15

Circulaire Stad

16

Voedsel op de Stedelijke Agenda

17

Zicht op Ondermijning

18

Stedelijke Veiligheid

Leiden, Rotterdam, Den Haag, Gouda, Dordrecht, Schiedam, Alphen aan
den Rijn, ministeries van BZK en IenM

Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Aken, Genk, Luik, ministeries van BZK,
EZ, SZW en OCW

Amsterdam, Zwolle, Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Breda,
Amersfoort, Gouda, ministerie IenM

Almere, Breda, Leeuwarden, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Zoetermeer,
ministeries VenJ, VWS, SZW en BZK

Apeldoorn, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam, ministeries EZ en IenM

Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam, Venlo, Dordrecht, Utrecht,
Haarlemmermeer, Almere, Den Haag, ministeries EZ, IenM en BZK

Den Haag, Ede, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Venlo, Helmond,
Utrecht, Oss, Rotterdam, Amsterdam, Almere, ministeries EZ, BZK, VWS en
OCW

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, ministeries BZK, V&J
en Financiën

Eindhoven, Enschede, Tilburg, Den Haag, Zoetermeer, Delft, ministeries EZ,
V&J en OCW

De Inclusieve Stad

Woningabonnement

In ‘De Inclusieve Stad’ werken vijf
steden samen aan innovatieve,
baanbrekende aanpakken in het
sociaal domein. Echt ‘doen wat
nodig is’ om maatwerk te leveren,
daar draait het om. “Ons doel is
dat meer gemeenten zien dat er
veel mogelijkheden zijn en dat wij
daar slechts een begin mee hebben
gemaakt”, stelt Jeroen Olthof,
wethouder van de gemeente
Zaanstad.

Verduurzaming van je woning via
een maandelijks abonnement.
Na een succesvolle pilot in
Deventer wordt dit idee nu
ook uitgeprobeerd in andere
gemeenten. “En dat moeten
we gezamenlijk doen: het
Rijk, gemeenten, provincie en
vooral ook marktpartijen”, zegt
wethouder Frits Rorink van
Deventer. “De grote omslag moet
juist daar zitten.”

Kennis Maken

Binnenstedelijk
Bouwen en
Transformatie

De City Deal ‘Kennis Maken’
brengt een versnelling tot stand in
het oplossen van maatschappelijke
opgaven. Dit door onderzoekers,
docenten en studenten op grote
schaal mee te laten denken. “Deze
City Deal maakt duidelijk dat
universiteiten en studenten deel
zijn van het stedelijk weefsel”, stelt
Karl Dittrich, voorzitter van de
Vereniging van Universiteiten.

Circulaire stad
De transitie naar een circulaire
economie kan niet zonder steden.
“Waar anders komen vraag en
aanbod van grondstoffen zo
duidelijk samen?” stelt Eveline
Jonkhoff, gemeente Amsterdam.
“In combinatie met een landelijke
aanpak is het regionale niveau
essentieel voor de transitie naar
een circulaire economie.”

Voedsel op de
Stedelijke Agenda
In oktober 2015 presenteerde
het Nederlandse kabinet een
nationale agenda voor veilig,
gezond en duurzaam voedsel.
“Daar is ook een duidelijke rol
weggelegd voor de stad, dan wel
de stedelijke regio”, aldus Froukje
Idema, gemeente Ede. “Dit thema
doet ertoe en leeft bij een groot
deel van de bevolking.”

Nieuwe allianties en business
cases moeten de bouwsector in
Zuidelijke Randstad een flinke
impuls geven. Ferdi Licher,
directeur Bouwen en Energie bij
het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties:
“Het tempo van de woningbouw
moet nu snel omhoog en dat is bij
grootschalige en binnenstedelijke
bouwopgaven niet eenvoudig.
Goed dus dat partijen de handen
ineenslaan om samen meer tempo
te maken en om wat we in de City
Deal leren breder toe te passen.”

Naar een Digitale
Woonomgeving
Deze City Deal beoogt de
realisatie van grootschalige
digitalisering van woningen. Dit
maakt innovatieve woon- en
zorgdiensten mogelijk, op een
kosteneffectieve manier.
“Het stelt mensen in staat zelf
vorm te geven aan hoe gezond
en energieneutraal ze willen
leven”, legt wethouder MaryAnn Schreurs van Eindhoven uit.
“Digitalisering omarmen wij
daarbij slechts als instrument. De
eindgebruiker – de mens – staat
centraal bij de digitale transitie in
de stad.”
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40

125

bedrijven en
organisaties

gemeenten

7

provincies

27

kennisinstellingen

8

ministeries

8

overige
overheidsorganisaties

5

waterschappen

26

samenwerkingsverbanden

Meer weten?
Bezoek www.agendastad.nl voor de Agenda Stad brochure
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Grensoverschrijdende
Samenwerking (GROS)

Proeftuinen Maak
Verschil
Coen Zoon, programmamanager Maak Verschil

Karen van Dantzig, afdelingshoofd Bestuurlijke Organisatie (BZK)

Wat houdt de samenwerkingsvorm in?
‘Vanaf de zomer 2016 vormden zes verschillende regio’s proeftuinen Maak Verschil:
Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden,
en de regio’s Eindhoven, Zwolle, Noordoost
Fryslân en Zeeland zijn aan de slag gegaan
met het versterken en versnellen van de
regionale samenwerking. Met de proeftuinen wilden het Rijk, de VNG en het IPO de
praktijk benutten om inzicht te krijgen hoe
deze samenwerking kan bijdragen aan economische ontwikkeling.’
‘De proeftuinen komen voort uit het in
maart 2016 verschenen rapport Maak verschil; krachtig inspelen op regionaal-economische
opgaven. Daarin roept de Studiegroep Openbaar Bestuur op om de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur beter aan
te laten sluiten op de economische ontwikkelingen in ons land. Bijvoorbeeld door in
regionale coalities aanpakken te organiseren voor maat schappelijke uitdagingen zoals
het verbeteren van het vestigingsklimaat,
de aansluiting tussen onder wijs en arbeidsmarkt en de verduurzaming van de woningvoorraad. Drie principes gelden daarbij als
uitgangspunt: differentiatie, deregulering en
dehiërarchisering.’

Wat is er tot nu toe bereikt?
‘In alle betrokken proeftuinen is er beter
zicht gekomen op wat de regionale opgaven
en uitdagingen zijn. En die verschillen per

regio. Tegelijkertijd is de regionale samenwerking om die opgaven aan te pakken versterkt, versneld en verbreed. In Noordoost
Fryslân heeft dat bijvoorbeeld geleid tot een
regiodeal, waarin overheden, ondernemers
en onderwijs zich gezamenlijke inzetten
voor een vitale economie.’
‘De proeftuinen leverden ook het inzicht op
dat voor het bereiken van belangrijke nationale doelstellingen een regionale oriëntatie en aanpak wezenlijk is. De opgedane
ervaringen hebben daarom geleid tot adviezen over de inrichting en werkwijze van het
openbaar bestuur voor het nieuwe kabinet.
In het regeerakkoord lezen we veel terug
over het belang van ‘de regio’, met aandacht
voor de aanpak van regionale knelpunten en
het sluiten van deals. De zes proeftuinregio’s
en vele andere gebieden in Nederland zijn
daar klaar voor.’

Hoe verhoudt deze samenwerkingsvorm zich tot
de City Deals?
‘Ik zie vooral overeenkomsten! Proeftuinen
Maak Verschil kijkt naar hoe we in een coalitie van meerdere partijen, veelal in regionaal verband, economische opgaven kunnen realiseren. Dat gebeurt ook in de City
Deals, maar daar ligt het accent iets meer
op coalities van partijen in steden, met een
thematische focus op groei, leefbaarheid en
innovatie.’

Janneke Timmerman, programmamanager Green Deal

Met Green
Deals naar
een duurzame
samenleving
Nederland kiest voor economische groei die rekening
houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Met de Green Deal-aanpak geeft de overheid
ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Bij de uitvoering van deze duurzame initiatieven
lopen bedrijven, medeoverheden, maatschappelijke
organisaties en groepen burgers soms tegen barrières
aan. De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen.
De rol van de overheid varieert hierbij per initiatief: van
het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken tot
het ondersteunen bij toegang tot de kapitaalmarkt.

Vernieuwende initiatieven zorgen voor een versnelde
transitie
Wat houdt de samenwerkingsvorm in?
‘Aan Nederlandse zijde wordt interbestuurlijk en interdepartementaal
gewerkt aan Grensoverschrijdende
Samenwerking (GROS). Daarnaast
werken Nederlandse, Duitse en
Belgische overheden samen om
kansen in de grensstreek te benutten en belemmeringen voor samenwerking te identificeren, waar
mogelijk weg te nemen en te voorkomen dat nieuwe belemmeringen
ontstaan. Deze grensoverschrijdende samenwerking vindt op verschillende terreinen plaats zoals,
arbeid, onderwijs, openbaar vervoer, rampenbestrijding en milieu.
Samen met het ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties hierin een coördinerende rol.’
‘Door cultuurverschillen en verschillen in regelgeving is de grens
tussen landen nog steeds aanwezig.
Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en
overheden worden hier in hun grensoverschrijdende contacten mee
geconfronteerd. De verschillen kun-

Green deals

nen als belemmerend worden ervaren, maar kunnen ook kansen bieden. Dit gegeven vormde een
belangrijke aanleiding voor het
opstarten van Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid.
Hierin werken bestuurders en professionals van grensgemeenten, provincies, de VNG, Euregio’s, MKBNederland en de Rijksoverheid nauw
met elkaar samen.’

Wat is er tot nu toe bereikt?
‘Om de grensoverschrijdende economie en arbeid te stimuleren
heeft het actieteam vijftien doelen
en veertig actiepunten geformuleerd voor informatievoorziening,
arbeidsbemiddeling,
onderwijs,
bereikbaarheid en ondernemerschap. Dat heeft bijvoorbeeld geleid
tot het opzetten van een netwerk van grensinformatiepunten
die opereren onder één website,
www.grensinfopunt.eu. Voor het
stimuleren van de Duitse taal en cultuur in het Nederlandse grensgebied
met Duitsland zijn meerdere trajecten in gang gezet, zoals het plan
van aanpak buurtaalonderwijs en

het Actieplan Grensoverschrijdend
Leren en Werken in Limburg.’
‘Daarnaast werken we samen met
collega’s uit Vlaanderen, NoordrijnWest falen en Nedersaksen, om te
komen tot een gezamenlijke governance voor grensoverschrijdende
samenwerking. Wanneer het actieteam eind 2017 stopt, worden de
werkzaamheden in de regio en
Den Haag door betrokken partijen
– interbestuurlijk en interdepartementaal – voortgezet.’

De Rijksoverheid faciliteert de samenleving. Centraal
in de Green Deal-aanpak staat dat Partijen in vernieuwende initiatieven kansen realiseren voor vergroening
met activiteiten die bijdragen aan economische groei
én het verbeteren van het milieu. De Green Deals
hebben een doorlooptijd van gemiddeld twee tot drie
jaar en inspireren bij voorkeur ook anderen. Centrale
thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen,
biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat
en bouw. partijen die deelnemen aan een Green Deal
spannen zich in om het duurzame initiatief versneld te
laten slagen en breed te delen. Tot oktober 2017 zijn er
218 Green Deals tot stand gekomen.

GRENSFEITEN
•
•
•
•
•
•

460 km grens met België
580 km grens met Duitsland
7 grensprovincies in Nederland
14 Nederlandse arbeidsmarktregio’s in grensgebieden
7 Euregio’s
5,8 miljoen (34% van alle Nederlanders) inwoners Nederlandse
grensregio
• 4,9 miljoen inwoners Belgische grensregio
• 3,6 miljoen inwoners Duitse grensregio

Hoe verhoudt deze samenwerkingsvorm zich tot de City Deals?

DEELNEMERS ACTIETEAM

‘Bij GROS is de samenwerking nog
breder dan steden, departementen
en maat schappelijke partijen. Wel
geldt voor beide samenwerkingsvormen dat we op een innovatieve
manier interdepartementaal en
interbestuurlijk samenwerken. En
dat deze slimme samenwerking op
inhoud en opgaven Nederland verder brengt – economisch, innovatief
en leefbaar – waarbij het Rijk steeds
meer de beweging maakt van regisseur naar samenwerkend partner.’

Namens gemeenten:
• Gemeente Coevorden
• Gemeente Enschede
• Vereniging Nederlandse
Gemeenten
Namens provincies:
• Provincie Limburg
• Provincie Zeeland
• Provincie Groningen
Namens ondernemers:
• MKB-Nederland

Voorbeelden van Green Deals
In Green Deal Aardgasvrije Wijken wordt samen met
de 31 gemeenten en 5 netbeheerders in geselecteerde
wijken het proces naar aardgasvrij in gang gezet en
wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden voor
versnelling en oplossingen voor eventuele barrières. In
Green Deal Autodelen slaan verzekeraars, overheden,
aanbieders van deelconcepten, milieuorganisaties en
belangenverenigingen de handen in een. Door mensen
bewust te maken van de mogelijkheden, door op meer
plaatsen deelauto’s aan te bieden en door samen te
werken willen bovenstaande partijen dat er in 2018
100.000 deelauto’s beschikbaar zijn.

Namens Euregio’s:
• Euregio Rijn-Waal
Namens ministeries:
• Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Economische
Zaken
• Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
• Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Regio Eindhoven, een van de proeftuinen Maak Verschil.

Meer weten over Green Deals, kijk op www.greendeals.nl
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Europees recht raakt veel beleidsterreinen
waarop lokale en regionale overheden
actief zijn. Het is bijvoorbeeld van toepassing op het stimuleren van innovatie bij het
besteden van een Europese subsidie, op
breedband en op het verzamelen en beheren van persoonsgegevens. Het kenniscentrum Europa decentraal helpt alle lokale
en regionale overheden bij de correcte
uitvoering van onder andere deze Europese
wet- en regelgeving.
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(Ministerie van BZK)

Europa decentraal vergroot de kennis,
exper tise en de juiste toepassing van het
Europees recht. Dat gebeurt met de website
www.europadecentraal.nl, met prak tijkgerichte informatie, de wekelijkse nieuwsbrief ‘de Europese Ster’, het organiseren van
bijeenkomsten en het schrijven van publicaties. Bovendien geeft de helpdesk van
het kenniscentrum alle medewerkers van
regionale en lokale overheden de mogelijkheid om vragen over het Europees recht te
stellen. Jaarlijks ontvangt het kenniscentrum ongeveer duizend vragen van (decentrale) overheden over het toepassen van
Europese wet- en regelgeving.

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU
(UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht
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Over Europa decentraal

Rapport Bridge!
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Towards smart, green and inclusive cities

Voor ieder thema is een Europees Partnerschap opgericht.
Nederland neemt deel in negen en is (mede-) coördinator van vier
Partnerschappen.

Europa decentraal: helpende hand bij
uitvoering Europese wet- en regelgeving
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De staat van de Europese
stad in dertien beelden
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Partnerschappen
in de Europese
Agenda Stad
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van het ministerie van BZK Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht
die spelen bij gemeenten, provincies en
waterschappen. In het rapport Bridge! worden negen concrete vraagstukken gepresenteerd, zoals het vraagstuk over conflicterende definities van het begrip innovatie
in Europese regelgeving. Ieder praktijkvoorbeeld wordt geïllustreerd aan de hand
van een infographic en korte animatie.
Zie voor meer informatie en infographics
www.europadecentraal.nl/bridge.

Europese Better Regulation Agenda
Het verbeteren van Europese wet- en
regelgeving heeft sinds de CommissieJuncker 2015 nadrukkelijke prioriteit van de
Europese Commissie. De Better Regulation
Agenda (BRA) is bijvoorbeeld in het leven
geroepen. Deze agenda beoogt zowel
aan de voorkant van het Europees wet-

gevingsproces als na de implementatie
Europese wet- en regelgeving waar nodig te
verbeteren.
Eén instrument van de BRA is het Regulatory Fitness and Performance Programme
Platform (REFIT Platform). Het REFIT
Platform adviseert de Commissie over het
verbeteren van Europese wet- en regelgeving op basis van binnengekomen suggesties. Het platform bestaat uit stakeholders
uit het maatschappelijk middenveld en
bedrijfsleven en uit vertegenwoordigers van
de lidstaten. Binnen het platform zijn enkele
knelpunten uit de rapport Bridge! besproken, wat heeft geleid tot enkele voorzichtige
stappen ter verbetering van wetgeving.

Zie voor meer informatie europadecentraal.nl/
thema/better-regulation.

Inclusive

Luchtkwaliteit
(Utrecht, Nijmegen, Arnhem)

Stedelijke Armoede

Lokale Werkgelegenheid
(Rotterdam coördinator)

Circulaire economie
(Den Haag)

Digitale transitie
(Eindhoven)

Stedelijke mobiliteit
(Nijmegen)

Energietransitie
(Tilburg i.s.m. Groningen)

Klimaatadaptatie

Duurzaam Grondgebruik

Hoe staat het met de stedelijke ontwikkeling in Europa? Hoe wordt kennis onderling
gedeeld? Cities in Europe, uitgebracht door het
Planbureau voor de Leefomgeving, brengt in
dertien infographics belangrijke ontwikkelingen voor de Europese stad in kaart.
Cities in Europe laat zien dat het belang van de
Europese stad voor een duurzame economische
groei nauwelijks te onderschatten is. De meerderheid van de inwoners van de EU – 72 procent

– leeft op dit moment in de stad. Of iets ruimer
genomen: stedelijk gebied. Steden zijn de drijvende kracht achter innovatie en economische
groei. De heldere visuals uit Cities in Europe
brengen de cijfers achter deze ontwikkelingen
tot leven – en zorgen zo voor meer kennis en
begrip.
Het hele document vindt u op de site van het
Planbureau voor de Leefomgeving: www.pbl.nl (zoek
op Cities in Europe).

Europese Agenda Stad: hoe
verzilver je een gouden kans?
De Europese Agenda Stad werkt net even anders de Agenda
Stad. De Europese variant gaat voor oplossingen op lokaal,
landelijk én EU-niveau. Zij geeft steden de kans om een grotere
rol te pakken bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving. En
er is ruimte om op een informele manier te experimenteren.
Onderzoeker Suzanne Potjer van de Urban Futures Studio:
“Europa en de steden kunnen niet zonder elkaar.”
De Urban Futures Studio, een
multidisciplinair
instituut
verbonden aan de Universiteit Utrecht, doet onder meer
onder zoek naar de Europese
Agenda Stad. En vooral naar
de vraag hoe steden en
andere overheden van elkaar
kunnen leren. Steden spelen
een steeds belangrijker rol in
het aanpakken van wereldwijde problemen. Tegelijkertijd hebben stedelijke netwerken weinig interactie met

andere overheidslagen.
“Uniek aan de Europese
Agenda Stad is dat er verschillende bestuursniveaus
met elkaar op gelijke voet aan
tafel zitten”, zegt UFS-onderzoeker Potjer. “De kracht
van de Europese Agenda
Stad is dat op een hele informele manier dingen worden
uitgeprobeerd.”
Volgens Potjer is het de
uitdaging om die kracht ook
te benutten. Steden hebben

immers beperkte middelen
om te experimenteren. Ook
hebben ze te maken met
regulering van bovenaf en
zijn ze vaak afhankelijk van
andere partijen. “Veel onderzoek naar multi-governance
gaat over nationale overheden en Europese instituties,
maar steden maken daar geen
deel van uit. Met dit onderzoek tonen we aan dat het
verbinden van de stad, Rijk en
Europa van belang is.”

Het essay ‘Learning with cities,
learning for cities’ is te vinden op:
http://agendastad.nl/deeuropese-agenda-stad-biedteen-gouden-kans-om-teexperimenteren/

Innovatief en verantwoord
aanbesteden
(Haarlem coördinator)

4 Oktober 2018 in Rotterdam
RDM Onderzeebootloods
www.innovatie-estafette.nl

AMSTERDAM - Minister Plasterk maakt een
testrit op een elektrische
motorfiets. Dit gebeurt
in het kader van het Pact
van Amsterdam.
Foto: Rein van Zanen.

Pact van Amsterdam geeft steden meer invloed in EU
Met het Pact van Amsterdam gaven 38
Europese partners in 2016 een belangrijk
politiek statement af: steden zijn belangrijk voor Europa. Ze verdienen meer invloed op de regelgeving en besluitvorming.
Sindsdien heeft de Europese Agenda Stad
zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument voor stedelijke invloed. En zitten
steden en Europese Commissie voor het
eerst op gelijk niveau aan tafel.
De EU is een van de meest verstedelijkte
gebieden ter wereld. Meer dan 70 procent
van de Europeanen leeft in stedelijk gebied.
Het maakt de ontwikkeling van steden
een van de grote prioriteiten voor Europa.
Steden vormen een onmisbare schakel in
het oplossen van maatschappelijke problemen in heel de EU.
Het Pact van Amsterdam, waarmee
de Urban Agenda werd vastgesteld, geeft
de stad een grotere stem in Europa, zegt
Pedro Campos, een van de opstellers van
het Pact. ‘Steden hebben veel te maken met

Europese regelgeving, maar ze hadden er
van oudsher weinig invloed op. Het Pact
van Amsterdam is er om dat gat te dichten.’

Aan tafel
Dankzij de Europese Agenda Stad zitten
steden en regio’s van groot tot klein en
van noord tot zuid direct aan tafel met
de Europese Commissie en betrokken
organisaties.
Deze multi level-aanpak is de unieke
en grote meerwaarde van de Europese
Agenda Stad, zegt coördinator RobertJan Lotringen van BZK. ‘Steden weten als
geen ander waar Europese regelgeving in
de praktijk werkt en waar het beter kan.
Dankzij het Pact van Amsterdam kunnen
ze daarover gericht overleggen met de
Europese Commissie en andere experts.
Het resultaat zijn dan afgestemde, gedragen voorstellen waar we echt mee verder
kunnen. Het gaat dus niet om een stedelijk
wensenlijstje, maar om een constructieve
samenwerking tussen steden en Europa.’

Zo biedt de Europese Agenda ook weer
inspiratie voor Nederlandse steden. En
omgekeerd kan de Nederlandse aanpak
weer inspireren voor Europese steden.
In het Pact staan twaalf stedelijke uitdagingen op Europees niveau centraal,
waaronder luchtkwaliteit, integratie van
migranten, digitale transitie, circulaire
economie, huisvesting, mobiliteit en
innovatief aanbesteden. Rond elk van de
thema’s is een partnerschap geformeerd.
Ieder partnerschap heeft een of meer
coördinatoren, en dat zijn vaak steden. Zo
heeft Amsterdam de voortrekkersrol bij
de integratie van migranten, Karlsruhe
bij mobiliteit, Londen bij energietransitie en Genua bij klimaatadaptatie. Maar
ook kleine steden als het Letse Daugavpils
en het Portugese Loule doen actief mee.
Op Malta na zijn ook alle EU-lidstaten,
plus Noorwegen, lid van een of meer
partnerschappen.
De eerste actieplannen van de eerste
vier partnerschappen zijn inmiddels klaar.

Ze bevatten 31 concrete acties op het gebied
van betere regelgeving, betere financiering
en betere kennisuitwisseling.

Hoe verder?
De Europese Agenda Stad is in 2016 tot stand
gekomen met het Pact van Amsterdam.
Nederland heeft ook daarna een centrale
rol gespeeld bij het opzetten van de partnerschappen en het verder ontwikkelen
van de Agenda Stad.
De grote opgave voor de komende jaren
is de vraag of het de partnerschappen lukt
om hun nieuwe invloed ook om te zetten
in tastbare resultaten. Campos: ‘Het Pact
van Amsterdam is een belangrijk signaal
en geeft steden voor het eerst een plek aan
tafel bij de Europese Commissie. Maar het
gaat nog steeds om informele invloed. Het
spannende is nu hoe dit verder gaat. Wat
wordt de impact van de aanbevelingen van
de steden? Het mooiste resultaat zou zijn
als dankzij het Pact straks Europese wetgeving komt die op steden is toegesneden.’
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Vraagstukken houden niet op bij
gemeentegrens
Ruim een jaar geleden werd het
Pact van Amsterdam ondertekend
en ging de Europese Agenda Stad
van start. Jan van Zanen, voorzitter
van de VNG en burgemeester van
Utrecht blikt terug.

“De Europese Agenda
Stad zal alleen maar
aan kracht winnen”
Als speciaal gezant van de Europese Agenda Stad maakt Nicolaas
Beets zich hard voor de inspraak van steden bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. Een functie
die zich eerst toespitste op de totstandkoming van het Pact van
Amsterdam, en nu draait om het waarmaken van de hoge ambities.
“Deze agenda is iets waar veel mensen lang op hebben gewacht.”
Toen Beets twee jaar geleden als speciaal gezant aan de slag ging, werd hij
meer dan hartelijk ontvangen. De Europese Agenda Stad moest er komen,
daar waren de lidstaten van de Europese Unie en andere betrokken partijen
het over eens. Maar hoe? “Er waren hoge verwachtingen maar ook behoorlijke beperkingen. Zo mochten er geen nieuwe instituties komen en mocht
het geen geld kosten. Ik heb op tal van fora en conferenties gesproken om
uit te leggen hoe we deze agenda wilden vormgeven. En met succes. Nu
merk ik dat juist het feit dat we werken op basis van vrijwilligheid en informaliteit maakt dat meer mogelijk is.”

Als voorzitter van de VNG én burgemeester van Utrecht is Van Zanen
vanaf het begin betrokken geweest
bij zowel de Europese als nationale
Agenda Stad. Zijn stad is zowel deelnemer aan het Europese partnerschap
Luchtkwaliteit als medeondertekenaar van een groot aantal City Deals.
“Alive and kicking”, noemt hij dan
ook de beweging achter Agenda Stad.

Wat is uw indruk van de impact die het
Pact van Amsterdam heeft gehad?
Van Zanen: “Europees stedelijk beleid
is weliswaar internationaal, ingewikkeld, en vraagt geduld, maar het
werken aan het Pact heeft dus enorm
geholpen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat
ook in andere landen soortgelijke
agenda’s ontstaan, onder meer in
Italië en Duitsland. Deze aanjagende
functie heeft het Pact van Amsterdam
gehad. De steden zijn hier vooral ook
zelf bij betrokken.”

Invulling met impact
Nu de Europese Agenda Stad heeft geleid tot partnerschappen en
actieplannen, is het tijd voor de concrete invulling. “Daarin hebben we
een behoorlijke stap te zetten. Wanneer partnerschappen bijvoorbeeld
leiden tot aanbevelingen voor betere regelgeving, moeten die door de hele
besluitvormingsmachine. Ook al gaat het vaak maar om twee zinnetjes,
de impact van nieuwe regelgeving is enorm. Wijzig je bijvoorbeeld iets op
het gebied van affordable housing, dan maakt dat een verschil voor dertig
procent van de Europeanen.”
“Een van de deelnemers van een partnerschap zei laatst: ‘Ik heb voor het
eerst het gevoel dat de EU ook van mij is.’”, zegt Beets trots. “Dit soort reacties zijn bemoedigend, net als het feit dat Duitsland heeft toegezegd tijdens
het voorzitterschap in 2020 verder te willen kijken naar de mogelijkheden.
De Europese Agenda Stad krijgt steeds meer voet aan de grond. Steden zijn
niet voor niets de kortste verbinding tussen Europa en de burgers.”

“Jazeker. Zodra je steden op de
agenda zet gaan de instellingen
bewegen. Kijk maar naar de vele
partnerschappen die van start zijn
gegaan, bijvoorbeeld bij de samenwerking om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische laadpalen in Utrecht. Er is een duidelijke
wind in de rug. Aan steden en Rijk is
het nu om dit om te zetten in beleid.
De Europese Agenda Stad is weliswaar taai en langzaam. Dat er nu een
beweging is ontstaan waarbij stedelijke regio’s ertoe doen, is al heel wat.
Ook mondiaal en op Europees niveau
begint het besef steeds meer te ontluiken dat er niks kan worden gerealiseerd zonder ons steden. De positie van decentrale overheden wordt
daarmee versterkt.”

Foto Hollandse Hoogte

Hoe ziet u de toekomst van Europese
stedenbeleid?

houden niet op buiten de gemeentegrens. Dat geldt ook voor landsgrenzen. We kunnen niet zonder de
internationale dimensie. Daarom
is de Europese stedelijke agenda zo
belangrijk. Om samen te werken
aan betere regelgeving, betere subsidies, betere kennisdeling en beter
bestuur.”

“We moeten een vinger aan de pols
houden. Als Nederland moeten we
vooraan blijven lopen. De thema’s
van de partnerschappen zijn allemaal
morgen niet klaar. Vraagstukken

Lees het hele interview, dat eerder gepubliceerd is, op de website van Agenda
Stad. http://agendastad.nl/de-stadhoudt-niet-op-bij-de-gemeentegrens/

Eén dag voor iedereen die werkt aan een
toekomstbestendige stad
Hoe zorgen we ervoor dat onze
steden een aantrekkelijke plek
worden én blijven als motor van de
economie? Voor inwoners moeten
er aantrekkelijke banen zijn, voor het
bedrijfsleven genoeg goede werknemers. Hoe zorgen we ervoor dat
steden een inclusieve plek blijven
waar rijk en minder rijk, jong en oud,
hoger en lager opgeleid, allemaal
gelijke kansen hebben? Hoe zorgen
we ervoor dat de beperkte ruimte
in steden optimaal gebruikt wordt
zodat inwoners met veranderende
wensen binnenstedelijk kunnen wonen, werken en ontspannen? En hoe
houden we steden sociaal, fysiek en
digitaal een veilige plaats ondanks
veranderende risico’s?

Van regelgeving naar realiteit
Meer dan zeventig procent van alle Europeanen woont in de stad. Dat
maakt steden essentieel voor het concreet maken van wat in Brussel op
papier is gezet. Ook wanneer de realiteit de regelgeving inhaalt. Neem de
opvang van vluchtelingen en migranten. Natacha Bouchart, de burgemeester van Calais, zei toen: “Ik moet deze mensen nú helpen”. Europese regels
moeten dan het proces niet onnodig vertragen. Als stad heb je immers de
verantwoordelijkheid om operationeel om te gaan met vraagstukken. Ik
verwacht daarom dat de Europese Agenda Stad alleen maar aan kracht zal
winnen. En daar hebben wij met de Agenda Stad in Nederland natuurlijk
ook profijt van.
De Europese Unie is in eerste instantie opgericht als samenwerkingsverband tussen landen. In de jaren negentig is daar het Europees Comité van
de Regio’s bijgekomen, maar voor steden was nooit eerder plaats. “Sinds
het Nederlands voorzitterschap in 2016 is die plek er wél. En hoe: steden
zitten nu op gelijke voet aan tafel met de Europese Commissie en lidstaten.
Die gelijkwaardigheid maakt verschil. Dat nu twaalf thematische, stedelijke
partnerschappen van start zijn gegaan, was anderhalf jaar geleden bijna
ondenkbaar. Een absolute mijlpaal.”

Hebben Europese steden volgens u
meer invloed gekregen sinds het Pact
van Amsterdam?

Winkelend publiek in de Beurstraverse in
Rotterdam
Foto: Hollandse Hoogte

Brede coalitie
Om antwoord te geven op deze
vragen is het belangrijk kennis
en inspiratie uit de verschillende
Nederlandse steden te delen en
samen verder te bouwen aan toe-

komstbestendige steden. Daarom
heeft Agenda Stad de Internationale
Dag van de Stad van de Verenigde
Naties aangegrepen om een brede
coalitie te vormen. Die coalitie organiseert de eerste Dag van de Stad op
30 oktober 2017 in Utrecht.

Inspiratie meenemen
Voor het eerst komt op één dag
iedereen die zich in Nederland met
de stad bezighoudt bij elkaar. Van
ministers, burgemeesters, wethouders, ambtenaren, tot vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, wetenschappers,
ondernemers, kennisinstellingen
en actieve inwoners. Op deze dag
doen zij inspiratie op, juist vanuit
heel andere vakgebieden dan hun
eigen. Die inspiratie kunnen ze meenemen naar het nieuwe kabinet,
naar bedrijven, kennisinstellingen én
de gemeenteraadsverkiezingen van
begin 2018.

www.agendastad.nl

