Moderne coalities sluiten stedelijk akkoord
Auteurs André Huykman, Sandra Koster en Gijsbert van Herk zijn bestuursleden
van het netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling (www.netwerkdso.nl).
De opiniebijdrage is geschreven op basis van de uitkomsten de netwerkbijeenkomst
van oktober 2013 met het thema ‘Het strategisch perspectief voorop stellen in
ambtelijk-bestuurlijke samenwerking’.
Waarom we als steden meer vanuit internationaal perspectief moeten
werken aan ons onderscheidend vermogen
Van alles kan...naar overtollige stenen
Lange tijd was stedelijke- en economische ontwikkeling misschien wel de meest
begeerde portefeuille bij collegeonderhandelingen. Als wethouder mocht je immers
plannen maken, huizen bouwen, winkelcentra realiseren, kantoren openen,
achterstandswijken renoveren en wegen aanleggen. Elke stad was wel de ‘port’ of
‘valley’ van een -meestal innovatieve- bedrijfssector en elke woonstad was ‘groen’.
Iedereen bouwde, iedereen ontwikkelde en iedereen verdiende geld. Veel geld, en
dat werd weer geïnvesteerd in de stad. Het leek bijna te mooi om waar te zijn. En
dat was het ook.
Met het uitbreiden van de crisis ging stadsontwikkeling niet meer zozeer over groei,
maar vooral ook over stilstand, krimp, werkloosheid, overbodige plancapaciteit en
leegstand. Het grondbedrijf was niet langer de cash cow van de gemeente, maar
veranderde in een verliespost. Er moesten enorme bedragen worden afgeboekt op
grondposities, bouwprojecten en maatschappelijk vastgoed. Van lintjes knippen
kwam het even niet meer.
Inmiddels tellen wij ook de zegeningen van de crisisjaren: zo zijn de realiteitszin en
de waardering van het ambacht terug in de sector, initiëren allerlei organisaties
vernieuwende werkwijzen en producten en krijgen de behoeften en de kracht van
burgers steeds meer aandacht in de stedelijke ontwikkeling.
Het wegvallen van de visionaire en betrouwbare overheid
De optelsom van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is dat de portefeuille
stedelijke- en economische ontwikkeling minder sexy is dan voorheen. Sterker nog:
bij veel gemeenten lijkt de belangstelling voor ruimtelijk-economische ontwikkeling
zelfs grotendeels verdwenen. Een betere aansluiting met de markt, investeerders
en de consument is in ontwikkeling, maar er moet nog veel gebeuren. De eigen rol
is minder vanzelfsprekend geworden. Keuzes worden gebaseerd op dagkoersen.
Bezuinigingen en stimuleringsmaatregelen tuimelen over elkaar heen. Het verdelen
van de pijn lijkt belangrijker dan het kiezen van richting. Continuïteit en
consistente visie op alle schaalniveaus van planning ontbreken. Bij tijd en wijle
wordt met weemoed gesproken over de Rijksplanologische Dienst, en over VROM.
Samenhangende beleidsontwikkeling voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
mobiliteit, natuurontwikkeling en economische ontwikkeling lijkt ver te zoeken.
Terwijl dit juist nu hard nodig is, in een nauwe samenwerking met wat als “markt”
wordt geduid, maar nog altijd goed gedefinieerd moet worden.
Hoewel alle partijen hebben bijgedragen aan de huidige situatie, zijn Rijk, provincie
en gemeenten er nog niet in geslaagd om mét partners in het stedelijk domein tot
duurzaam vertrouwenwekkende oplossingen te komen. Er worden veel pogingen
ondernomen, maar deze hebben nog niet geleid tot een situatie, waarin de
rationele consument enbedrijfsleven of beleggers hun (investerings-)beslissingen
met vertrouwen baseren op overheidsbeleid. Met enorme gevolgen voor de
huizenmarkt, de stedelijke - en economische ontwikkeling.

De opgave: ontwikkelen onderscheidende propositie vanuit internationaal
perspectief
Inmiddels lijkt de bodem van de economische crisis en de vastgoedcrisis bereikt.
De markt begint weer voorzichtig te bewegen. Het aantal woningtransacties en
bouwplannen stijgt voorzichtig. Er is weer economische beweging. De prognoses
verbeteren per kwartaal. Maar niet elke stad of regio profiteert evenveel. De
verschillen en de onderlinge concurrentie lijken toe te nemen. De komende jaren
zal deze trend alleen maar doorzetten. De strijd om bedrijven, investeerders en
(internationale) kenniswerkers zal meer dan de afgelopen decennia het thema van
steden (en regio's) zijn. En dat wordt bovendien een steeds meer
grensoverschrijdend thema. Moderne steden denken na over de woonwensen van
Polen en van Chinezen. Over de aantrekkelijkheid van hun stad voor
zorgmedewerkers uit Bulgarije, voor technisch personeel uit Bangalore, voor de
terugkeer van productiebedrijven uit China, envoor investeerders en beleggers uit
de hele wereld. Steden en regio's zullen steeds meer internationaal de strijd aan
gaan. Met winnaars en verliezers.
Moderne gemeenten (en regio's) kiezen in de concurrentiestrijd hun plek. Ze geven
duidelijkheid: over hun toekomstvisie, over hun positionering, over hun
onderscheidend vermogen en over hun kracht als onderdeel van een betekenisvolle
Europese regio. Ze geven aan welke koers zij de komende jaren willen gaan
varen,hoe zij investeerders en bedrijven willen gaan trekken, enn hoe zij zorgen
dat hun eigen en nieuwe inwoners gaan investeren in hun stad.
Hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen
Stedelijke visie
Een strategische visie begint bij kennis van je stad en een beeld van de toekomst.
Op basis daarvan kun je je ambitie, je propositie, formuleren. Duidelijkheid over je
eigen kracht en uniciteit. Vanuit ambitie, maar ook vanuit realiteit. Niet elke stad is
een brainport en niet elke suburb een fijne groene woonstad. Een positionering en
een strategische visie maak je ook niet vanachter een bureau of vanuit de
raadszaal. Die maak je samen met inwoners en bedrijven, vanuit gelijkwaardigheid
en nieuwsgierigheid. Een overtuigende en consistente positionering moet de basis
zijn waarop bedrijven, beleggers, woningbezitters en huurders hun (investerings)beslissingen durven te nemen. Dit vraagt om een lange termijn visie. Niet om een
vierjaarseconomie, of nog minder. Het is dus echt iets anders dan een
coalitieakkoord. Een positionering is ook geen vuistdikke en dichtgetimmerde
beleidsnota. Het is eerder een kompas dan een gedetailleerde blauwdruk.
Inspirerend en uitnodigend. Geen eindbeeld, maar wel heldere kaders, consistent
vertaald in ook heldere financiële perspectieven (meerjaren-investeringsplannen).
Die opgave ligt primair bij gemeenten, en bij de regio’s. Vanuit het rijk gaat het
voorlopig niet komen. Daar wordt de planningshorizon inmiddels niet meer
uitgedrukt in jaren, maar in maanden, op z'n best in seizoenen. Moderne steden
zoeken steeds meer naar hun kracht, kwaliteiten en onderscheidend vermogen.
Regionaal, nationaal en internationaal.
Vanuit een herkenbare, overtuigende en consistente positionering en visie worden
kaders aangereikt waarop in samenwerking en vertrouwen gebouwd kan worden in
de komende decennia. Vanuit het inhoudelijk perspectief van de Europese
metropolen én een adequate governance op dit niveau.
Ondernemende rol
Dit vraagt ook om een andere rol voor gemeenten. Moderne gemeenten zullen
steeds minder de centrale regie voeren, maar meer initiatieven faciliteren. En
zullen meer nadrukkelijk synergie zoeken met bestaande en met nieuwe en
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onorthodoxe partijen op de markt van de stedelijke (her)ontwikkeling. Dit betekent
nog meer achter de bureaus vandaan, uit de raadszaal. Als verbinder,
dienstverlener, vertaler en als kennis- en innovatiecentrum. Als
netwerkontwikkelaar, als acquisiteur. Termen als: marketing, consumententrends,
positionering en investeerdersbelangen zullen steeds meer een plek krijgen in het
ambtelijk en bestuurlijk woordenboek. Daarnaast zal er vanuit de stedelijke
ontwikkeling meer en meer verbinding gemaakt worden tussen de digitale en
fysieke wereld. ICT maakt wonen, werken en recreëren steeds minder afhankelijk
van tijd en plaats. Dit heeft enorme gevolgen voor steden en stedelijke functies.
Moderne steden brengen vanzelfsprekend bricks & bytes bij elkaar.
Vernieuwende werkwijzen
We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit vinden, in en buiten Nederland zijn
veel goede voorbeelden. Nieuwe slimme en inspirerende samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven en overheden. Regio’s en projecten die het verschil maken.
Nieuwe investeerders, frisse ambities en andere manieren van kijken, denken en
werken. Landelijk is Brainport Eindhoven misschien wel het meest aansprekende
voorbeeld. Maar ook de RDM campus in Rotterdam, Pakhuis de Zwijger in
Amsterdam, Breda die de gehele gebiedsontwikkeling rond het station zo regel luw
aanpakt, of de positionering van Den Haag als internationale stad van vrede en
recht zijn inspirerende initiatieven. Wie goed zoekt, komt in vrijwel alle steden
boeiende initiatieven tegen op het gebied van ICT, de hybride stad, zorg, lokale
energievoorziening, crowdfunding, arbeidsmigratie, onderwijs en duurzaamheid.
Toekomstgericht, met visie en vernieuwend.
Wat ons nu te doen staat
Stedelijke ontwikkeling in de komende decennia zal in veel opzichten anders zijn
dan in de afgelopen vijftig jaar. De regionale dimensie zal toenemen, binnen een
groeiende internationale context van stedelijke metropolen. Met lokale en meer en
meer internationale financiering. Met naast de fysieke stad ook een virtuele
realiteit. Met de uitdaging om meer tijdsbestendigheid te koppelen aan meer
tijdelijkheid. Met creatieve governance om majeure uitdagingen (zoals de
energietransitie, de mobiliteitsopgave, de wateropgave, de zorg en participatie)
top-down en bottom-up tegemoet te kunnen treden, met veel lokale en regionale
energie. Met een meer kleinschalige en ook organische benadering die hoort bij een
veel minder overspannen markt. Maar tegelijkertijd met mogelijkheden om
kansrijke initiatieven razendsnel te laten groeien.
Het succes hiervan hangt in belangrijke mate af van het vermogen van partijen om
zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Juist in een
veranderende markt kun je geld verdienen, juist in een veranderende stad kun je
waarde creëren. Niet de blik op Den Haag of Brussel maakt het verschil. Je eigen
kracht maakt het verschil. Met wethouders die werken vanuit een strategische visie
en met bewoners die de identiteit van hun stad of streek hierin herkennen. Een stip
op de horizon als gemeenschappelijk oriëntatiepunt is hierbij essentieel: helder
benoemd mét de partners in de stad en de regio, en uitgewerkt in actieplannen en
afgestemde (R&D-)investeringsplannen, ook voor de langere termijn.
Het zou mooi zijn als na de concept coalitieakkoorden niet direct naar de
gemeenteraad zouden gaan, maar eerst voorgelegd zouden worden aan de
partners in de stad en de regio, met de vraag: “Dit is ons voorstel voor de
komende 4 jaar met bijbehorende investeringen, wat kunt U bijdragen tegen de
achtergrond van het stedelijk perspectief?”. Op die manier toewerken naar een
stedelijk akkoord, dat vervolgens elk jaar in de stedelijke Schouwburg met een
aantrekkelijk programma bezien wordt op effectiviteit en rendement. De introductie
van een jaarlijkse ‘staat van de stad’ kan de samenwerking bevorderen en de
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democratie rond en de effectiviteit van de stedelijke ontwikkeling een nieuwe
impuls geven, passend bij de dynamische wereld van nu en straks. Op basis van de
stedelijke akkoorden kunnen we een coalitieakkoord op regionaal niveau sluiten,
waarbij we bijvoorbeeld aansluiten op de 35 arbeidsmarktregio’s die zijn
geformuleerd in het kader van de Participatiewet.
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Stuur coalitieakkoord eerst
naar partners in stad
Om steden zowel economisch
als sociaal weer vitaal te krijgen, moeten stadsbestuurders
een brede agenda ontwikkelen. Dat concludeert de Commissie Stedelijk Perspectief
onder voorzitterschap van
professor Wim Derksen. De
commissie doet suggesties
voor de nieuw op te stellen
collegeprogramma’s. Ons
voorstel: stuur de conceptcoalitieakkoorden niet meteen naar de gemeenteraden,
maar eerst naar de partners in
stad en regio.
Het rapport gaat in op tal van
actuele thema’s en onderliggende trends en biedt daarmee
een prima handreiking voor
onderhandelaars. Derksen
constateert terecht dat niet alle
steden en regio’s evenveel (zullen) profiteren van het economisch herstel. De concurrentiestrijd tussen steden en
regio’s blijft echter op de achtergrond, terwijl de strijd om
bedrijven, investeerders en
(internationale) kenniswerkers
steeds meer hét thema van
steden (en regio’s) wordt. Een
grensoverschrijdend thema
bovendien. Met winnaars en
verliezers.
Strategische visie
Succesvolle steden baseren hun
handelen in deze concurrentiestrijd op een scherpe en onderscheidende positionering. Ze
geven duidelijkheid over hun
toekomstvisie, over hun strategie en rol, over hun kracht als
onderdeel van een betekenisvolle Europese regio. Ze geven
aan welke koers zij de komende jaren willen gaan varen, wat
er van hen verwacht mag wor-
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den, hoe zij investeerders en
bedrijven gaan trekken, en hoe
zij zorgen dat hun eigen en
nieuwe inwoners gaan investeren in hun stad.
Een strategische visie begint bij
kennis van je stad en een beeld
van de toekomst. Op basis
daarvan kun je je ambitie, je
propositie, formuleren. Met
duidelijkheid over je eigen
kracht en uniciteit. Vanuit
ambitie, maar ook vanuit de
realiteit. Niet elke stad is een
brainport en niet elke ‘suburb’
een fijne groene woonstad. Een
positionering en een strategische visie maak je ook niet
vanachter een bureau of vanuit
de raadszaal. Die maak je samen met inwoners en bedrijven, vanuit gelijkwaardigheid
en nieuwsgierigheid.
Vasthoudendheid
Alleen een overtuigende en
consistente positionering
vormt de basis waarop bedrijven, beleggers, woningbezitters en huurders (investerings)beslissingen durven nemen.
Dit vraagt om vasthoudendheid en een langetermijnvisie.
Niet om een vierjaarseconomie
of nog minder. Een positionering is ook geen vuistdikke en
dichtgetimmerde beleidsnota.
Het is eerder een kompas dan
een gedetailleerde blauwdruk.
Inspirerend en uitnodigend.
Geen eindbeeld, maar wel
heldere kaders, consistent
vertaald in meerjareninvesteringsplannen.
Die opgave ligt nu bij gemeenten en regio’s. Naar Den Haag
of naar Brussel kijken voor
antwoorden heeft voorlopig
geen zin. Daar wordt de planningshorizon inmiddels niet

meer uitgedrukt in jaren, maar
in maanden en op zijn best in
seizoenen.
Wat nu te doen?
Stedelijke ontwikkeling in de
komende decennia wordt in
veel opzichten anders dan in de
afgelopen vijftig jaar. De regionale dimensie neemt toe binnen een groeiende internationale context van stedelijke
metropolen. Met lokale en
meer en meer internationale
financiering. Met naast de
fysieke stad ook een virtuele
realiteit. Met de uitdaging om
meer tijdsbestendigheid te
koppelen aan meer tijdelijkheid. Met creatieve governance
om majeure uitdagingen (zoals
de energietransitie, de mobiliteitsopgave, de wateropgave, de
zorg en participatie) tegemoet
te kunnen treden, met veel
lokale en regionale energie.
Met een kleinschaliger en organischer benadering die hoort
bij een minder overspannen
markt. Maar tegelijkertijd met
mogelijkheden om kansrijke
initiatieven razendsnel te laten
groeien.
Succes
Succes hangt af van het vermogen van partijen zich aan te
passen aan de veranderende
omstandigheden. Juist in een
veranderende markt kun je
geld verdienen, juist in een
veranderende stad kun je waarde creëren. Je eigen kracht
maakt het verschil. Met bestuurders die werken vanuit
een strategische visie en met
bewoners die de identiteit van
hun stad of streek hierin herkennen. Helder benoemd mét
de partners in de stad en de
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regio en uitgewerkt in actieplannen en afgestemde (R&D)investeringsplannen, ook voor
de langere termijn. Met steden
die zich bewijzen als dienstverlener, vertaler, netwerkontwikkelaar en kennis- en innovatiecentrum. Die oog hebben voor
marketing, consumententrends en investeerdersbelangen.
Om dit in gang te zetten zou
het mooi zijn als de conceptcoalitieakkoorden niet meteen
naar de gemeenteraden gaan,
maar eerst worden voorgelegd
aan de partners in stad en regio, met de vraag: ‘Dit is ons
voorstel voor de komende vier
jaar met bijbehorende investeringen. Wat kunt u bijdragen
tegen de achtergrond van het
stedelijk perspectief?’
Op die manier kunnen we
toewerken naar een stedelijk
akkoord, dat elk jaar bezien
wordt op effectiviteit en rendement, kortweg: op stedenkracht.
Gijsbert van Herk, Sandra
Koster en André Huykman
Bestuursleden netwerk Directeuren
Stedelijke Ontwikkeling van grote
gemeenten (www.netwerkdso.nl)
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Bundel krachten en mijd onnodige complexiteit
Friso de Zeeuw

Praktijkhoogleraar
gebiedsontwikkeling TU
Delft / directeur nieuwe
markten Bouwfonds
Ontwikkeling

De optelsom van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren veroorzaakt dat de portefeuille
stedelijke en economische ontwikkeling minder sexy is dan voorheen. Sterker nog, bij veel
gemeenten lijkt de belangstelling voor ruimtelijk-economische ontwikkeling zelfs grotendeels
verdwenen.
Deze constatering staat in het door Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling in april
uitgebrachte manifest Moderne coalities sluiten stedelijk akkoord
[http://static.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/2014-04-dso-moderne-coalities53e9d64789185.pdf] . Het bevat een paar waardevolle noties die drie maanden later niets aan
actualiteit hebben ingeboet. Na die sombere vaststelling volgt namelijk een gloedvol pleidooi om de
stadsontwikkeling ter hand te nemen samen met het bedrijfsleven, investeerders en burgers 'op basis
van gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid'. In plaats van de nieuwe college-akkoorden,
dichtgetimmerde beleidsnota’s en blauwdrukken bepleiten de directeuren, bij wijze van kompas, een
strategische visie op hoofdlijnen. Met die waarschuwing dat realisme en bewustzijn van de eigen
positie voorop moeten staan: 'niet elke stad kan een brainport zijn'. Geen eindbeeld dus, maar wel
heldere kaders, consistent vertaald in heldere financiële perspectieven (meerjareninvesteringsplannen). Dat moet de basis bieden waarop bedrijven, beleggers, woningbezitters en
huurders hun (investerings)beslissingen durven te nemen. Dit manifest paart ambitie aan realisme en
pragmatisme. Het raakt de kern van de krachtenbundeling die essentieel is om de herontwikkeling
van onze steden in het subsidieloze tijdperk voort te stuwen. Het valt op dat de opstellers allerlei
modieuze (nep)trends niet omhelzen, zoals 'gebruik vervangt bezit', 'smart cities' en 'nieuwe
verdienmodellen'. Daarmee blijft de focus van het verhaal overeind en vermijd men verwarring en
nodeloze complexiteit.
In deze nieuwsbrief vinden we twee bijdragen die de filosofie van de directeuren Stedelijke
Ontwikkeling ondersteunen: de publicatie Houd het simpel met vlag en wimpel
[http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/11591-houd-het-simpel-met-vlag-en-wimpel] en het
artikel Gebiedsontwikkeling is niet ons terrein [http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/12703gebiedsontwikkeling-is-niet-ons-terrein] . Haaks op deze filosofie staat het, eveneens in de
nieuwsbrief opgenomen, verslag van het het MCD Toekomstdebat Smart Cities en de gevolgen
voor gebiedsontwikkeling in Nederland [http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/12651-mcdtoekomstdebat-smart-cities-en-de-gevolgen-voor-gebiedsontwikkeling-in-nederland] .
De publicatie Houd het simpel met vlag en wimpel
[http://www.neprom.nl/publicaties/DownloadsPublicaties/handreiking-partnerkeuze-bijgebiedsontwikkeling-mei-2014.pdf] serveert praktische en bruikbare handvatten hoe in de huidige
marktomstandigheden gemeenten en private opdrachtgevers (ontwikkelaars, corporaties en
beleggers) het beste hun samenwerking kunnen aangaan bij het realiseren van publieke en
commerciële functies in een gebiedsontwikkeling. Tijdens het praktijkseminar in Breda, dat naar
aanleiding van de publicatie werd georganiseerd, bleek dat bij marktpartijen de wil tot verandering
aanwezig is. Maar de neiging tot het stellen van overdreven eisen door de overheid blijkt lastig uit te
roeien. Van de marktpartijen mogen we meer professionaliteit en transparantie verwachten zodat zij
de overheid 'comfort' kunnen bieden. Twee concrete opmerkingen moeten mij in dit verband van
het hart. De 'concurrentiegerichte dialoog' is op zich een mooie, maar uitvoerige en dure
procesgang die nog te royaal wordt toegepast bij gebiedsopgaven. Bij selecties op projectniveau bij voorbeeld het ontwerp voor een brede school - zien we met enige regelmaat dat vijf of meer
architectenbureaus gevraagd wordt in het kader van een Europese aanbestedingsprocedure een
uitgebreid voorstel te maken. Wat heeft dat voor zin? Het betekent een enorme financiële en
werkbelasting voor architectenbureaus die toch al moeite hebben om het hoofd boven water te
houden.
Het interview met Marjolijn Verstappen, directeur van verzekeraar Achmea Gebiedsontwikkeling is
niet ons terrein [http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/12703-gebiedsontwikkeling-is-niet-ons-terrein]

sluit eveneens aan op de gedachtenlijnen van de directeuren Stedelijke Ontwikkeling. Een jaar
geleden sloten Achmea en de gemeente Rotterdam een convenant, onder het motto 'Samenwerken
aan een gezonde stad'. Een voorbeeld van krachtenbundeling die laat zien dat de kennis die Achmea
over haar verzekerden heeft, de overheid helpt om de juiste prioriteiten te stellen. "Waar de
zorgverzekeraar en de gemeente gemeenschappelijk belang bij hebben, zijn interventies bij
kwetsbare doelgroepen. Die haal je zo uit de declaraties", stelt Verstappen. De focus ligt onder meer
op de bestrijding van obesitas bij kinderen. Zij benadrukt het belang van directe communicatie
tussen beslissers bij verzekeraar en gemeente. Verstappen bakent ook het domein af waarop de
samenwerking betrekking heeft: "gebiedsontwikkeling is niet ons terrein". Dat maakt duidelijk
waarop de krachtenbundeling wat haar betreft wel en niet betrekking heeft. Dat wijkt af van
vakgenoten die ons willen doen geloven dat zorgverzekeraars 'nieuwe partners in
gebiedsontwikkeling' zijn. Vergeet het. Uitentreuren leren wij dat gebiedsontwikkeling de kunst van
het 'verbinden' is. 'De kunst van het afbakenen' lijkt mij het noodzakelijk complement.
Haaks op het perspectief dat de directeuren Stedelijke Ontwikkeling schetsten, staat het MCD
Toekomstdebat Smart Cities en de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in Nederland
[http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/12651-mcd-toekomstdebat-smart-cities-en-de-gevolgenvoor-gebiedsontwikkeling-in-nederland] . Tijdens dit debat gaat een aantal inleiders volledig los naar
aanleiding van dit thema. Eén van hen geeft bijvoorbeeld aan dat wij ons in een overgangsfase
bevinden van een top-down naar een bottom-up gestuurde samenleving. Zelfs wordt beweerd dat
wij ons in een overgangsfase naar een totaal andere maatschappij bevinden: we gaan 'kantelen'. Dan
kan het gedachtegoed van de 'Kantelkerk' met haar hogepriester Jan Rotmans niet ver zijn. Terwijl
het bij 'smart cities' toch in wezen gaat om de overzichtelijke vraag hoe wij nieuwe data- en
communicatietechnologie kunnen gebruiken voor het aanpakken van actuele en toekomstige
opgaven waarvoor stedelijke gebieden zich gesteld zien. Niet meer en niet minder. Dat sommige
technologische ontwikkelingen zelf een soort kwantumsprong in onze manier van samenleven
teweeg kunnen brengen, valt zeker niet uit te sluiten. Maar of, hoe en wanneer dat gaat gebeuren,
daar kunnen wij op dit moment alleen maar over speculeren. De interessante verkenning van het
Centraal Planbureau Wordt de wereld plat of is er toekomst voor de stad
[http://www.cpb.nl/publicatie/wordt-de-wereld-plat-of-is-er-toekomst-voor-de-stad] gaat op deze
kwestie in. Het nadeel van een nieuw containerbegrip als 'smart city' is dat velen er hun hobby,
respectievelijk maatschappijvisie op gaan uitleven. Door zo maar raak te 'verbinden' schiet het
discours alle kanten op, creëert men onnodige complexiteit en oogst men verwarring. Het verslag
van dit toekomstdebat over smart cities getuigt er uitbundig van. Het contrast met het manifest van
de directeuren Stedelijke Ontwikkeling en het verhaal van Marjolijn Verstappen kan nauwelijks groter
zijn.
Zie ook:
Nieuwsbrief 12 augustus [http://backupoud.gebiedsontwikkeling.nu/nieuwsbrief/nieuwsbriefgebiedsontwikkelingnu-|-12-augustus-2014/]
Bijlage
Manifest 'Moderne coalities sluiten stedelijk akkoord'
[//static.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/2014-04-dso-moderne-coalities53e9d64789185.pdf]
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