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Geachte mevrouw Ollongren, geachte mevrouw Schouten,
Op 30 oktober 2017 kwam een groot aantal bestuurders uit onze netwerken bijeen op de Dag van de
Stad, alwaar wij tot een gezamenlijk standpunt zijn gekomen over de wijze waarop stedelijke regio’s
met het nieuwe kabinet maatschappelijke opgaven willen adresseren:
1. Het regeerakkoord is een goede basis voor nog betere samenwerking met stedelijke regio's,
gemeenten en bedrijfsleven. Onze oproep is om per regio de inhoudelijke opgaven centraal te
stellen en niet de departementale indeling, en om in te spelen op regionale verschillen.
2. De stedelijke regio’s vragen bijzondere aandacht voor binnenstedelijke verdichting en het
aantrekkelijk maken van de binnensteden, met daaraan gekoppeld mobiliteit en energietransitie, en
voor een samenhangende aanpak op het sociaal domein om tweedeling te voorkomen. Deze twee
opgaven vragen om een oprecht partnerschap zodat steden de ruimte hebben, beleidsmatig en ook
financieel, om hierin te acteren.
3. We willen dat de beste praktijkvoorbeelden uit onze stedelijke regio’s leidend zijn. Bouw voort op
de city deal aanpak, waarin een aantal stedelijke regio’s voorop loopt met nieuwe oplossingen,
zodat anderen daarvan kunnen leren en geïnspireerd raken, en zodat regio’s zich beter kunnen
onderscheiden op basis van hun eigen DNA. Richt in ieder geval een deel van de financiering voor
“regionale knelpunten” op deze systematiek, waarbij de beste plannen het eerst aan bod komen.
We nodigen het nieuwe kabinet uit om samen met onze stedelijke regio’s slagkracht te organiseren
voor de omvangrijke opgaven waar we voor staan.
Hoogachtend,
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