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Met Agenda Stad wil Nederland de concurrentiekracht en
leefbaarheid van haar steden versterken en daarmee hen nog meer
de groeimotor van onze economie laten zijn. Het initiatief is
genomen door het Kabinet, maar zet vooral ook ons aan het werk.
De Agenda Stad landt immers in onze steden! Maar wat zijn de
echte toekomstige opgaven voor de stad? En wat kan Agenda Stad
daarin betekenen? Wat is de bedoeling van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijke relaties (BZK) met Agenda Stad?
Dat zijn de vragen waarop we gezamenlijk een antwoord hebben
proberen te formuleren.
Opgave van de stad: ‘Aansluiting onderwijs
op nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen’

Opgave van de stad:
‘Grip krijgen op
onrechtvaardigheden’

Hans Peter Benschop
Hans Peter is redactielid van het
project ‘Filosofen Agenderen de Stad’.
Hij leidde de avond in met een
presentatie van opgaven en thema’s
van de stad die de ‘denkers van ons
vaderland’ agenderen in de filosofische
essays.
Filosofen kiezen een bredere invalshoek
dan de financieel- economische insteek
van het ministerie. Thema’s die hierin
centraal staan zijn onder andere:
tolerantie, vervreemding, tijdelijkheid,
macht, angst, verbinding, en de
schoonheid van het alledaagse.

Aldert de Vries
Aldert is programmamanager Agenda Stad
op het ministerie van BZK. Hij sprak over
de bedoeling van Agenda Stad.
Een aantal relevante punten:
• Aanleiding om tot Agenda Stad te komen
is vanuit economische motieven.
• De agenda is nog in ontwikkeling, steden
bepalen de agenda.
• Agenda Stad is ook nadrukkelijk niet een
pot met geld, maar bedoelt om kennis en
betrokkenen met elkaar te verbinden.
• Fase waarin BZK nu in zit, is de
voorbereiding van de City Deals.

Opgaven van de stad
Agenda Stad heeft 11 prioritaire thema’s geïdentificeerd die door steden zijn
aangedragen. Om een beeld te krijgen van welke opgaven er spelen bij de collega
directeuren en deze terug te geven aan het ministerie, hebben we de opgaven
waarvoor wij staan met elkaar gedeeld. Op de volgende pagina vind je een impressie
hiervan.

Op hoofdlijnen zien we drie cruciale opgaves waarvoor de steden staan:
• klimaatadaptatie en energietransitie;
• ondervangen sociale tweedeling;
• vergroten innovatiekracht Nederlandse steden.
Tegelijk werd de vraag gesteld: we hebben als Nederland een aantal succesfactoren
die bijdragen aan onze welvaart en welzijn. Moeten we daar niet op blijven focussen?
• efficiënte infrastructuur;
• betrouwbare overheid;
• innovatie;
• goed onderwijs.
Belangrijk zijdelings thema is de lokale democratie: hoe gaan we om met
representatie en legitimiteit. Meer concreet: hoe kan Agenda Stad ook bijdragen aan
versterking van de lokale democratie?

Wat is jouw opgave(n) van de stad?

‘Purmerend op zoek naar haar
plaats’ (Han de Boer, Purmerend)

‘Waterveiligheid tegen achtergrond van
klimaatadaptatie’ (Gido ten Dolle, Dordrecht)

‘Bodemdaling in
stedelijk gebied.
Stevige stad op
slappe bodem’ (Bas
Meijs, Gouda)

‘Ruimte voor
duurzaamheid,
energie transitie’
(Piet Eilander,
Amsterdam)

‘Gat dichten tussen hoog en laag
opgeleid’ (Rob Kleijwegt, Delft)

‘Sociale tweedeling,
stedelijke vernieuwing,
duurzaamheid, energie,
circulaire stad,
werkgelegenheid’ (Peter
Klooster, Lelystad)

‘Investeren’ (Rien
Nagtegaal, Leiden)

‘Verduurzaming,
ruimtelijke kwaliteit en
maatschappelijke
diversiteit’ (Michiel Ruis,
Haarlemmermeer)

‘Transities in het
buitengebied
geleiden’ (Adrian
Los, Ede)

‘Hoe worden wij
de beste
dienstverlener
voor bewoners,
instellingen en
bedrijven’ (Jan
van Hemert,
LeidschendamVoorburg)
‘Klimaatadaptatie/energietransitie; de
vreemdeling; werkgelegenheid’ (Symone de
Bruin, Apeldoorn)

Wonen naast industrie, dorpen
worden stad (en wat dat doet met de
samenhang) (Cees Tip, Zaanstad)

‘Economisch gunfactor bij vestiging
bedrijven’ (Sandra Koster, Eindhoven
en Gijsbert van Herk, Breda)

‘Klimaatbestendig in
regio Zwolle’ (Maarten
Veeger, Zwolle)
‘Focus op maakindustrie en bio
based chemie in combinatie
met duurzame recreatie’ (Wim
Boonstra, Emmen)

‘Stad in transitie: groei in
aantal inwoners en daling
arbeidsplaatsen’ (Wil van der
Hoek, gemeente Den Haag)
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Wat verwacht het netwerk van BZK?
Vormen van Doe-agenda - de meeste leden van het netwerk zijn zoekende
naar wat Agenda Stad voor hen kan betekenen; ‘What’s in it for me?’ De
steden roepen het Rijk op om te komen met een doe-agenda. Nu missen de
steden een vertaling naar de thema’s die voor hen interessant zijn; wat
brengt agenda-stad hen meer dan dat ze gezamenlijk zelf op pakken? De
steden staan klaar om daadwerkelijk aan de slag te gaan met concrete
projecten.
Focus aanbrengen thema’s – Vanuit het netwerk is er behoefte aan focus. 11
thema’s is te veel. Wil je als land hier echt internationaal op excelleren, dan
vraagt het om je inzet te richten. Afgaande op de avond zijn dit de prioritaire
thema’s die we het ministerie mee willen geven (zie ook eerste pagina):
• klimaatadaptatie en energietransitie;
• ondervangen sociale tweedeling;
• vergroten innovatiekracht Nederlandse steden.
Plek voor kleinere steden - Agenda Stad is sterk gericht op de grootste steden
van Nederland. Er is weinig aandacht voor de rol van kleinere steden en hoe
die in verhouding staan met de grotere. En dat terwijl kleinere steden op zoek
zijn naar hun plaats. Het is een gemiste kans om niet (meer) in te zetten op
de kleinere steden.
Welke rol voor ons als netwerk weggelegd?
Prioriteren en leren van elkaar - Het aanbrengen van focus vergt ook van de
steden zelf te kiezen voor eigen prioriteiten en daar op in te zetten. Dus de
vraag is: waar wil je je als stad sterk voor maken? Daar ligt een opgave voor
de steden. Slim samen te werken en leren van elkaar, maar vooral durven te
kiezen en prioriteren; waar ben ik als stad nou écht goed in.
Het is daarbij wel zaak om Agenda Stad ook politiek te laden. Prioriteren en
kiezen is een politieke aangelegenheid. Ons netwerk staat hier de komende
periode voor aan de lat. Ondersteuning daarbij vanuit het Rijk is meer dan
welkom.

Doorkijk 2016: studiereis naar Brussel
en congres
In 2016 brengen we een bezoek aan
Brussel. Tijdens deze reis leggen we de
verbinding met de Europese Agenda Stad,
waarin Nederland gezien haar
voorzitterschap in 2016 een belangrijke rol
zal spelen. Onze opgaven van de stad
staan centraal tijdens deze reis.
In het najaar organiseren we een congres
onder de werktitel ‘Dag van de Stedelijke
Ontwikkeling’.
Over beide activiteiten binnenkort meer!

