Terugkoppeling bijeenkomst netwerk DSO woensdag 2 maart
De bijeenkomst van 2 maart was opgezet als ontmoeting tussen gemeenten,
maatschappelijk partners en ondernemers. Partners en ondernemers hebben met
de directeuren stedelijke ontwikkeling gedeeld wat de agenda voor de toekomst
zou moeten zijn: zowel voor ‘de stad’ als voor de nieuwe rolverdeling in het
veranderende ruimtelijke krachtenveld. De volgende vragen stonden centraal:
1.

2.

Wat vind jij als maatschappelijk ondernemer belangrijk in de toekomstige
ontwikkeling van de stad?
a. Welke drie thema’s zijn voor jou het meest urgent?
b. In hoeverre wijkt de gemeentelijke zienswijze op jouw drie thema’s af van
je eigen visie?
Hoe zie je de rolverdeling tussen maatschappelijk partners en gemeente?
a. Wat is jouw bijdrage als maatschappelijk ondernemer?
b. Wat verwacht je van de gemeente?

De bijeenkomst heeft een rijke oogst aan beelden opgeleverd. Onderstaand hebben
we deze ideeën gestructureerd aan de hand van drie hoofdonderwerpen:
•
‘Druppelen in plaats van plonzen’ richt zich op de inhoudelijke vraagstukken
voor de stad en de noodzaak tot focus en organische, duurzame stedenbouw
•
‘Energie volgen’ gaat in op de manier waarop gemeente, partners en
ondernemers de opgave gezamenlijk ter hand kunnen nemen
•
‘Nieuw verdienmodel en systeeminnovaties’ beschrijft de noodzaak tot nieuwe
financiële instrumenten enerzijds en fundamentele stelselwijzigingen
anderzijds.
Het resultaat van de bijeenkomst:
•
kan alle leden helpen om de aankomende maanden gericht te zoeken naar best
practices voor de beoogde nieuwe rolverdeling, die ieder vervolgens kan delen
op de website;
•
vormt de agenda voor de netwerkbijeenkomst in het najaar, waarin we
verdieping aanbrengen en invulling geven aan de vraag wat dit betekent voor
de manier van werken van diensten stedelijke ontwikkeling.
Druppelen in plaats van plonzen
De crisis is een kans om partijen in het ruimtelijk domein bij elkaar te brengen. De
ruimte in Nederland is nog steeds schaars, echter de middelen bij gemeenten en
woningcorporaties ontbreken om grootschalig te ontwikkelen. De wederzijdse
afhankelijkheid bij het oplossen van stedelijke vraagstukken is sterker dan ooit.
Over welke vraagstukken gaat het? En welke dimensies spelen daarbij een rol?
‘It’s the economy, you stupid’
Werkgelegenheid wordt gezien als topprioriteit: ‘it’s the economy, you stupid! De
werkgelegenheid als motor voor welvaart en welzijn, en als cruciale sleutel voor
andere markten, zoals de woningmarkt. Voorbeeld is het bedrijf Organon in Oss:
“Als er 2000 tot 3000 banen verdwijnen, dan stort de hele woningbouw in elkaar.”
Belangrijke dimensie is de toekomstige arbeidsmarkt, die naar verwachting over
een aantal jaren sterk zal aantrekken. Niet alleen moeten (internationale) grenzen
worden geslecht om (jonge) mensen aan te trekken voor werk, maar in het
verlengde daarvan ook voor het prettige woonklimaat.
De vraag is in hoeverre de zienswijze tussen gemeente, partners en ondernemers
van elkaar afwijkt. Op ambitieniveau zit er weinig licht tussen wat markt en
overheid willen. Het gaat vooral om hoe partijen dat concreet maken en hoe je
inspeelt op mogelijke risicovolle veranderingen. De gesprekken gaan nu wel over
visie en strategie, maar niet over het anticiperen op gevallen als Organon.

Inmiddels heeft de case Organon wél geleid tot samenwerkingsverband ‘de kracht
van Oss’ dat als doel heeft om de economie te stimuleren en waarin de ‘what if’strategie een belangrijke rol speelt.
De praktijk laat zien dat het thema economie in de gemeentelijke organisatie vaak
belegd is bij een subafdeling met minimale bezetting. De verwachting is dat het
optuigen van een groot opgezette sector economie niet gaat helpen. Het beeld
bestaat dat gemeenten uiteindelijk weinig mogelijkheden hebben om te sturen op
de groei van economie en werkgelegenheid.
Focus en programmering
Teruglopende marktvraag en middelen vragen om scherpere focus en het maken
van keuzes. Prioriteren is noodzakelijk om de woningmarkt en kantorenmarkt goed
te laten functioneren. Dit betekent kijken waar je wilt ontwikkelen en wat je inzet
is. Kernbegrippen zijn: markt verdunnen, programmeren en gericht geld sturen. Op
de korte termijn dient de plancapaciteit op elkaar te worden afgestemd, op de
langere termijn betekent dit keuzes maken voor duurzame, stedelijke kwaliteit.
Dimensie van tijd
De dimensie van tijd is niet eenvoudig en kan voor de lange termijn stedelijke
ontwikkeling mogelijk averechts uitpakken. De overheid beknibbelt op zaken die
mensen persoonlijk raken (bijvoorbeeld stoppen met herstructurering of korten op
rollator in het Wmo-budget). Tegelijkertijd geeft de overheid veel geld uit aan
(onpersoonlijke) toekomstige ontwikkelingen (zoals in Maastricht de A2, de
Noorderbrug en Culturele Hoofdstad 2018). Dit leidt tot een steeds groter gat
tussen wat de stad echt nodig heeft (strategisch handelen lange termijn) en wat
leeft in het sentiment van de bevolking. Het kan ertoe leiden dat het draagvlak
voor stedelijke ontwikkeling afneemt en dat de roep vanuit de bevolking toeneemt
om het ‘hier en nu’ leidend te laten zijn in keuzes die bestuur en politiek te maken
hebben.
Dimensie van schaal
De kwestie van schaal werkt op verschillende manieren door. Allereerst het appel
om grootschaliger en buiten de eigen grenzen te denken. Een voorbeeld waaruit
blijkt dat grensoverschrijdende kansen niet worden opgepakt is het bezuinigen op
de frequentie van de treinverbinding naar Brussel. “Waanzin, daar zou je nu juist
extra in moeten investeren!.”
Daarnaast gaat het om het afstemmen vanuit de markt die zich op verschillende
niveaus beweegt. Het vraagt enerzijds regie van boven en anderzijds balans
brengen van onderop. Dat laatste is lastig. De kleinzieligheid tussen gemeenten is
groot en het overbruggen van tegenstellingen op bestuurlijk niveau is vaak lastig.
Geconstateerd wordt dat een landelijke visie ontbreekt op duurzaamheid en
werkgelegenheid, gelieerd aan ruimtelijke ontwikkeling. Het gevolg is dat
bijvoorbeeld volop kantoren woorden bijgebouwd op de Amsterdamse Zuidas,
terwijl er in het land nog 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leegstaat. De
vraag wordt niet gesteld hoe maatschappelijk rendabel een project als de Zuidas is.
De meningen verschillen over of je nu wel of niet sterk moet inzetten op de
Randstad? Wel wordt gesteld dat het cruciaal is om regionaal-economisch beleid
écht te agenderen en te bepalen hoe invulling gaat worden gegeven aan de
structuurfondsen vanaf 2014.
Chirurgisch ingrijpen
De woningvoorraad vraagt om vernieuwing en verduurzaming. Dit betekent
herstructurering aan de hand van chirurgische ingrepen. De tijd van grootschalige
gebiedsontwikkeling maakt plaats voor organische stedenbouw. Stedelijke
vernieuwing zal in de toekomst druppelen in plaats van plonzen.
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Energie volgen
Een groot deel van de betrokken partners staat op dit moment nog niet in de
‘nieuwe stand’: teveel woningcorporaties staan op wankelen maar houden vast aan
oude patronen en gemeenten durven nog niet écht los te laten. Het paradigma dat
de overheid bepaalt en regelt moet omver, maar is niet zomaar verdwenen.
Tegelijkertijd zit iedereen op iedereen te wachten. Hoe gaan we deze impasse
doorbreken? Hoe lukt het ons om onze ambities realiseren? Wat zijn effectieve
werkwijzen en hoe verbeteren we de onderlinge samenwerking?
Van reguleren en vastleggen naar vertrouwen
De kunst om veranderingen te bewerkstelligen ligt in het volgen van waar de
gezamenlijke energie van overheden, woningcorporaties en ontwikkelaars zit.
Vanuit die energie ontstaat samenwerking en van daaruit uiteindelijk ook
vertrouwen om samen mooie dingen te realiseren. Dit vraagt erom dat we niet
alles moeten willen reguleren en vastleggen in bijvoorbeeld prestatieafspraken. Het
betekent ook minder voorwaarden en eisen naar partners en ondernemers. Uit
beide voorbeelden spreekt wantrouwen, terwijl vertrouwen het sleutelwoord is.
Niet elk (potentieel) probleem vraagt om (nieuw) beleid. Leegstand van kantoren is
bijvoorbeeld niet bij voorbaat een maatschappelijk probleem. We zijn (bestuurlijk)
geneigd elke imperfectie of mogelijk risico te willen oplossen of te voorkomen.
Ambtelijk is vervolgens de reflex: het formuleren van nieuw beleid. De opgave is
om de routines van beleidsontwikkeling en besluitvorming te doorbreken. Zaken op
z’n beloop laten óf concreet zoeken naar een oplossing van het probleem.
Echt in gesprek gaan
Het besef van een gezamenlijke opgave groeit, maar er is nog veel onbegrip op
operationeel niveau. Een belangrijke opgave is om écht in gesprek te gaan.
“Ondanks het instellen van een overlegstructuur met corporaties om óók openlijk
en vrij over knelpunten te spreken, blijft iedereen tóch altijd met de kaarten voor
de borst zitten.” Voor effectieve samenwerking zijn openheid en transparantie
nodig. Probeer de problemen en belangen van de verschillende partijen boven tafel
te krijgen. Benoem ook risico’s, en kom tot een verdeelmechanisme.
Met partijen waarmee je goed samenwerkt, wil je verdere samenwerking.
Continuïteit in samenwerking betekent veelal ook continuïteit in de ontwikkeling
van de stad. Duurzame samenwerking leidt tot duurzame stedenbouw. Het gevaar
van vriendjespolitiek ligt echter op de loer. Aanbestedingsregels hebben het
inmiddels ook moeilijker gemaakt. Tegelijkertijd wordt gesteld dat je je niet bang
moet laten maken. Er mag veel, als je maar creatief bent en durft.
Van problemen naar kansen
We moeten op zoek gaan naar mensen die kansen zien, die lef hebben en die
bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Voorbeeld is een vastgoedeigenaar die
zegt: “Zeg wat ik niet mag, ik regel het”. Vanuit dat kader gebruikt hij bijvoorbeeld
15% van zijn ruimten om deze niet-rendabel te verhuren voor kunstenaars of
opslagruimte en genereert daar zóveel publiciteit dat hij de rest winstgevend
verhuurt.
Snel en flexibel handelen zijn hierbij sleutelwoorden. Als er een kans is, dan op één
dag met de kaarten op tafel en aan de slag. Andere voorbeelden: een corporatie
ziet kansen en draagt zelf de collegenota aan om snel te kunnen handelen. Of
andersom: De gemeente signaleert een kans bij de corporatie en tipt deze. De
corporatie pakt risico en realiseert de opgave.
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Nieuw verdienmodel en systeeminnovaties zijn nodig
De tijd is gekomen dat het geld niet meer rijkelijk vloeit. De investeringsslagkracht
die gemeenten en woningcorporaties in de ruimtelijke sector hadden is grotendeels
verdwenen en komt niet meer terug. Beleid en begrotingen van gemeenten zijn
deels gebaseerd op grondposities en groei van projectgelden: dit staat haaks op de
werkelijkheid.
We hebben een verdienmodel nodig dat private gelden kan losmaken en dat
onafhankelijk is van publieke middelen. Een verdienmodel dat recht doet aan
degene die investeert. Dus niet zoals gaat bij bijvoorbeeld investeringen rond
energiegebruik van woningen: het financiële voordeel ligt geheel bij de
eindgebruiker en niet bij degene die bouwt. Dit maakt het onaantrekkelijk om
duurzaam te bouwen, omdat er geen financiële voordelen inzitten voor de
ontwikkelaar.
Op een geheel ander niveau is het nodig om te komen tot systeeminnovaties.
Iedereen onderkent dat het systeem van de woningmarkt failliet is. De
woningmarkt zit vast en een systeeminnovatie is nodig om dit vlot te trekken. Het
vraagt om samenhangende keuzes rond hypotheekrenteaftrek, subsidiebeleid en
stelselwijziging van woningcorporaties. Bij dat laatste punt wordt gedacht aan het
benutten van hun rol vanuit hun traditionele taak en kracht. Het lastige aan het
innoveren op systeemniveau is dat het grotendeels buiten de invloedsfeer ligt van
gemeenten. Tegelijkertijd mag dit geen excuus zijn om hier niets te doen of om het
niet te agenderen.
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