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Stedelijke Vernieuwing in Transitie 
een nieuwe methode voor de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken en opgaven.  
 
 
HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
De boodschap 
Nu het ISV definitief is gestopt, zitten de G32 (en G4) niet bij de pakken neer. Integendeel: zelfbewust 
en agendazettend vanuit een jarenlange ervaring pakken zij de handschoen op om noodzakelijke  
opgaven ter hand te nemen. Stedelijke vernieuwing behelst een continu proces van transformatie, 
van adaptief vermogen over de gehele breedte aan nieuwe eisen. In het bijzonder betreft dit onze  
wijken: de kwetsbaarheid blijft, een verdere tweedeling dient zich aan. De decentralisaties nopen tot 
integraliteit, terwijl de kwaliteit van de fysieke omgeving onvoldoende gelijke tred te houden. 
 

“De inzet voor stads- en dorpsvernieuwing en later stedelijke vernieuwing heeft in de afgelopen 
decennia de kwaliteit van het wonen en leven in steden en dorpen aantoonbaar verbeterd.” 

 
De dominantie van de overheid bij de aanpak wordt echter minder.  Stedelijke Vernieuwing is ook 
een metafoor voor het veranderproces waarin alle betrokken partijen verkeren. De G32 voelen de 
urgentie om over de vormgeving van een nieuwe methode voor stedelijke vernieuwing in gesprek te 
gaan met nieuwe partijen en ervaringen en ideeën uit te wisselen. Veel belangen en doelstellingen 
lopen immers gelijk op. De gemeenten bieden naast hun inzet, expertise, potentieel, dynamiek en 
betrokken bestuurders ook nieuwe inzichten en voorzetten voor een praktisch instrumentarium. Dit 
alles vanuit een krachtige overtuiging van blijvende urgentie en gebaseerd op een succesvolle 
praktijk. Dit bod is echter niet vrijblijvend. Naast de bereidheid tot samenwerking op lokaal niveau 
wordt ook een beroep gedaan op traditionele partners in de stedelijke vernieuwing waaronder de 
rijksoverheid. Geef de gemeenten de gevraagde ruimte en faciliteer waar nodig. Dat betekent het 
wegnemen van hindernissen, het aanmoedigen en mobiliseren van nieuwe partners (zij dienen zich 
namelijk nog niet of sporadisch aan)  en het waar nodig beschikbaar stellen van essentiële 
ondersteuning en kennis. Kortom: we willen een nieuwe, duurzame alliantie tussen rijk en 
gemeenten, met nieuwe partners. 
 
En nu: de tering naar de nering zetten. Wij als G32-gemeenten gaan hard aan de slag. We plaatsen 
initiatieven vanuit de samenleving –burgers, ondernemers, maatschappelijke en kennisinstellingen  
en partijen- centraal. Waar ze ontbreken, zullen we ze initiëren. Geconstateerde opgaven, sociaal-
maatschappelijk en fysiek-economisch en bij voorkeur geïntegreerd,  proberen we zo goed mogelijk 
te koppelen aan deze initiatieven. Cruciaal is hoe we initiatief en partners kunnen mobiliseren, daar 
waar ze zich onvoldoende manifesteren. Vaak juist in de aandachtswijken waar wij ze het hardst 
nodig hebben. 
 



Rond de continuering van de wijkvernieuwing leggen we een directe relatie met de vernieuwing in 
het sociale domein. Om de decentralisaties tot een succes te maken, richten we ons op preventie 
over de gehele breedte en op een aanbod van collectieve voorzieningen om clienten uit de 2e lijns-
zorg en ondersteuning te houden. Preventie vraagt om een omslag in ons denken, een zoektocht 
naar nieuw instrumentarium en het leren van good practices. Het is een bijzonder uitdagende 
opgave.  
 
We zullen tegelijkertijd (noodgedwongen) selectiever moeten worden met onze ingrepen.  Dat 
impliceert een herbezinning op wat we als gemeente nog wel willen en/of (anders) kunnen doen. Het 
zal leiden tot een prioritering van opgaven en gebiedsgerichte beleidsdifferentiatie. Daarbij sluiten 
we aan bij de specifieke kenmerken van wijken en woonmilieus. Een sterkere onderscheidendheid is 
ook in het belang van de toekomst van de wijk en van de kracht van de stad als geheel. 
 
Herbezinning en differentiatie spelen niet alleen op stedelijk niveau waarbij rollen en samenwerking 
tussen bestuur en samenleving veranderen, maar evenzeer op regionaal niveau. Daarbinnen is meer 
focus, specialisme en complementariteit belangrijk omwille van de concurrentiepositie van de 
stedelijke regio en daarmee van de BV Nederland. Om deze beweging te kunnen maken, is slagkracht 
nodig, te realiseren door aanpassing van de bestaande governance-structuur. 
 
Er zijn opvallend veel overeenkomsten in de zoektocht naar een nieuw 
evenwicht op lokaal en regionaal niveau en dat tussen de bestuurslagen: 
voordeel is dat we gezamenlijk kunnen optrekken waarmee een nieuw 
partnerschap kan ontstaan. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt wederzijdse 
erkenning, begrip en vertrouwen. En bovenal samenspel. In die zin geeft de 
Agenda Stad de nodige aanknopingspunten en handreikingen om de 
betekenis van de steden nader te duiden en de aanwezige potenties beter te 
benutten.  

Wat hebben de G32 te bieden 

 Maken werk van de regionale samenwerking, hetgeen een impuls is voor de agenda stad 
 Hebben bewezen dat de aanpak van het energievraagstuk op lokaal niveau perspectief biedt 
 Hebben belangrijke stappen gezet in het partnerschap met kennisinstellingen. 
 Herbergen een enorm potentieel om Nederland sterker te maken.  
 Maken vorderingen bij het stimuleren van burgerinitiatieven in de wijken. 
 Gebruiken elkaars kracht en zoeken naar synergie  
 Zien een rol voor zich zelf bij de invulling van het uitnodigingsprincipe naar de samenleving   

 (ook vanuit de omgevingswet) . 
 Slaan nieuwe wegen in bij het opzetten van een nieuw financieel instrumentarium 
 Is een vat van creativiteit, proeftuinen, experimenten en pilots 

Wat vragen zij het rijk daarvoor terug 

 Vragen van het Rijk lef,  meedenken en meebewegen, gericht op een nieuwe methode van  
 Stedelijke Vernieuwing met en door de steden. 
 Willen meer mogelijkheden om een eigen invulling te geven. Meer decentralisatie, maar dan 

wel  met voldoende middelen en bevoegdheden. 
 Dagen uit om tot een gestroomlijnde operationele agenda voor de steden te komen 
 Willen gezamenlijk op zoek gaan naar nieuwe (investerings)partners en  

 business-cases in de stedelijke vernieuwing, in het bijzonder met betrekking tot de wijken 
 Vragen inzet om corporaties, als belangrijke partij in de wijken, in staat te stellen om hun 

bijdrage  aan de leefbaarheid, de voorzieningen en de woonomgeving te leveren.   



Stedelijke vernieuwing in transitie 
De steden hebben de laatste 40 jaren veel werk 
verzet. Dat was niet alleen de verdienste van de 
gemeenten.  Behalve met rijksinzet van SVF- en 
ISV-middelen zijn de bereikte resultaten vooral te 
danken aan onze partners. Vaak waren dit 
corporaties. In de veranderde context moeten we 
op zoek naar nieuwe allianties, met een andere 
werkwijze: meer partijen, integraal, in nauwe 
samenspraak met de veeleisende,  zelfredzame 
burger. 
 
De stedelijke vernieuwing verandert mee, 
aandacht voor de wijken blijft nodig . 
De G32-steden  zijn –met de G4- de steden waar het economische verkeer, innovatie en werk zich 
concentreren. In dat kader is de doelstelling van  stedelijke vernieuwing: het continue ontwikkelen 
en transformeren van steden in de 21e eeuw, om de stad van de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en 
economisch vitaal te houden. Daarmee verandert het karakter van de stedelijke vernieuwing. In het 
begin van de stadsvernieuwing lag de nadruk op het inhalen van achterstanden. In de loop der jaren 
is de aandacht verbreed naar beheer, de naoorlogse wijken en de samenhang met de niet fysieke 
opgaven. Voor ligt nu een belangrijke opgave in preventie en het tegengaan van een tweedeling.  
 
Het blijft daarmee noodzakelijk om te investeren in de onderscheidende woonmilieus, de kwaliteit 
en verduurzaming van woningen en de collectieve voorzieningen. De G32 is op zoek naar geëigende 
invulling van overheidspartipatie om tezamen met de corporaties als eigenaar van veel woningen, 
maar nu zeker ook met andere partijen en maatschappelijke instellingen, de wijkvernieuwing verder 
ter hand te nemen. Onze gemeenten willen inzetten op zelfredzaamheid en eigen initiatief. 
Desondanks blijft een aanjagende, stimulerende en ondersteunende rol van de overheid in deze fase 
van transitie noodzakelijk. Om dit goed te kunnen vervullen, hebben we het rijk (en de provincies) 
hard nodig. 
 
G32 werkgroep stedelijke vernieuwing/ stedelijke vitaliteit 
De fysieke pijler van de G32 heeft aangegeven, mede in het licht van de Agenda Stad van het Rijk, 
stedelijke vernieuwing/stedelijke vitaliteit als een speerpunt voor de komende vier jaar te 
benoemen. In oktober 2014 is hiervoor een werkgroep in het leven geroepen. Wethouder Gerdo van 
Grootheest, ruimtelijke ontwikkeling gemeente Maastricht, is bestuurlijk trekker van de werkgroep. 
Behalve Maastricht nemen de volgende steden deel aan de werkgroep: Groningen, Delft, ’s-
Hertogenbosch, Enschede, Almelo, Lelystad, Haarlem, Zoetermeer en Almere. Platform 31 is 
betrokken als inhoudelijk adviseur van deze werkgroep. Ook het ministerie BZK is inhoudelijk 
betrokken.  
 
De werkgroep heeft een notitie opgesteld waarin enerzijds de belangrijkste inhoudelijke thema’s en 
opgaven staan beschreven waar Nederlandse G32 steden de komende jaren aan werken. Anderzijds 
wordt het Rijk uitgedaagd om in samenwerking met steden de belangrijkste doelstellingen te 
verwezenlijken en huidige belemmeringen weg te halen. De werkgroep ziet een overlap en synergie 
is met vraagstukken of werkgroepen uit andere domeinen. De werkgroep ziet dan ook kansen om 
vanuit een interdisciplinair perspectief te zijner tijd kennis uit te wisselen met werkgroepen uit 
andere domeinen. 



HOOFDSTUK 2. STEDELIJKE VERNIEUWING NA 2014  
Anno 2015 verandert de wereld in een rap tempo. We wonen, werken en recreëren anders dan 
voorheen, economische groei wordt minder vanzelfsprekend en tegelijkertijd ziet Nederland (en 
tevens vele andere landen in Europa en de wereld) complexe maatschappelijke vraagstukken op zich 
af komen. Steden spelen een steeds belangrijkere rol in dit proces. Volgens het CBS en PBL in de 
‘Regionale prognose 2013-2014’ blijft de Nederlandse bevolking ook de komende decennia groeien, 
waarvan het overgrote deel in de vier grote steden en diverse middelgrote steden in Nederland. Het 
zijn dan ook de steden waar het economische verkeer, de innovatie en werkgelegenheid zich gaan 
concentreren en bij elkaar komen. Steden groeien dus in omvang en in activiteit. In dat kader 
betekent stedelijke vernieuwing het continue ontwikkelen en transformeren van steden in de 21e 
eeuw, om de stad van de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en economisch vitaal te houden.  
 
Conform dit verwachtingspatroon stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in de 
publicatie ‘De toekomst van de stad’ van maart 2014 dat steden de ankerpunten worden van de 
mondiale economie. Tegelijkertijd concludeert de Rli dat Nederlandse steden te klein zijn om vanuit 
een geïsoleerde positie te concurreren met andere internationale steden. In de internationale 
concurrentiestrijd is in Nederland een fundamenteel ander perspectief op steden noodzakelijk. 
Volgens hen kent Nederland een polycentrische stedelijke structuur en is de samenwerking, 
complementariteit en verbinding tussen stedelijke regio’s in Nederland noodzakelijk om de 
agglomeratiekracht van ‘stedelijk Nederland’ te vergroten. Nederlandse steden kunnen dus niet 
zonder elkaar, ze hebben elkaar nodig. Het blijven investeren in middelgrote steden en verschillende 
stedelijke regio’s en de verbindingen daartussen is nodig om de internationale concurrentiepositie 
van Nederland en haar steden te versterken. 
 
Met deze notitie claimen wij een positie voor de steden in Nederland. Want behalve ‘groeibriljanten’ 
als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht spelen middelgrote steden een cruciale rol in stedelijke regio’s 
en de internationale positionering van Nederland. Juist het netwerk van stedelijke regio’s maakt ons 
land aantrekkelijk, met bijbehorende historische identiteiten, aantrekkelijke leefmilieus, 
kennisinstellingen en het aanwezige MKB. De steden met hun centrumfunctie nemen in deze 
stedelijke regio’s een cruciale economische en sociaal-maatschappelijke positie in.  
 
Agenda Stad en de Europese Urban Agenda zijn belangrijke vehikels om hier een impuls aan te geven 
en het belang van de middelgrote stad onder de aandacht te brengen. Daarbij willen wij nadrukkelijk 
het thema stedelijke vernieuwing ‘terug op de agenda van het Rijk’ brengen, met expliciet aandacht 
voor de stedelijke woonmilieus in een sociaal-maatschappelijke context.  
 
In deze startnotitie wordt de agenda van middelgrote steden in Nederland uiteengezet. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen drie schaalniveaus: de stedelijke regio, de stad als centrum en de 
buurten en wijken van steden. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn: 
- Nederlandse steden functioneren in verschillende regionale contexten. De opgaven zijn echter 

universeel en urgent voor het versterken van de stedelijke agglomeratiekracht van Nederland.  
- Transformatie en revitalisering van bestaande stedelijke gebieden: ‘inbreiding’ in plaats van 

uitbreiding. 
- Stedelijke vernieuwing is een continu proces en daarmee nooit eindig. Het ISV stopt, maar de 

noodzaak van stedelijke vernieuwing stopt niet. 
- Aantrekkelijke stedelijke woonmilieus en duurzame wijken zijn steeds belangrijker om de 

concurrentiekracht van steden in hun stedelijke regio te vergroten. 
- De rolverdeling tussen diverse overheden, corporaties, marktpartijen en bewoners verandert. In 

deze heroriëntatie is het noodzakelijk om als lokale en nationale overheid plaats te bepalen. 



PARAGRAAF 2.1. REGIONAAL NIVEAU: DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE STEDELIJKE REGIO  
De kracht van de middelgrote steden ligt in de samenwerking binnen en tussen stedelijke regio’s. 
Binnen de stedelijke regio is een goed functionerend ‘daily urban system’ van belang: de stad 
inclusief haar bredere omgeving, waar continue verplaatsing en (economische) uitwisseling tussen 
plaatsvindt. Daarbij wordt de regionale economie steeds meer gedragen door stedelijke centra die 
binnen deze regio elkaar versterken en met elkaar in verbinding staan. Daarnaast is de connectiviteit 
tussen stedelijke regio’s, de (grensoverschrijdende) samenwerking en (inter)nationale positionering 
van steden cruciaal om in tijden van een globaliserende economie een aantrekkelijke omgeving te 
bieden voor bewoners, investeerders, ondernemers en werknemers. Daarbij maken ze gebruik van 
elkaars kracht (‘Borrowed Size’). 
 
Nederlandse steden functioneren in 
verschillende regionale contexten. Waar 
de ene stad een centrumfunctie 
inneemt, functioneert een andere stad 
meer ondersteunend aan andere 
steden. Samenwerking en afstemming 
op regionaal niveau is nodig en dat 
wordt door steden zelf al opgepakt.  
Voorbeelden zijn de 
samenwerkingsverbanden Brabantstad 
en Netwerkstad Twente. Tegelijkertijd 
zien we dat het belang en de 
afhankelijkheid van sommige steden 
groter wordt in regio’s. Voorbeelden 
zijn steden als Groningen voor de 
noordelijke provincies en Maastricht 
voor Zuid-Limburg en de Euregio. Krimp 
en schaalvergroting werken deze 
afhankelijkheid extra in de hand.  
 
Doelstelling voor de komende decennia is om de concurrentiekracht van deze stedelijke regio’s op 
internationale schaal te vergroten, met een goed werken daily urban system en uitstekende 
verbindingen tussen en samenwerking met stedelijke regio’s. Daarmee wordt de internationale 
concurrentiepositie van Nederland als stedelijke agglomeratie op mondiaal niveau versterkt. De 
volgende agendapunten zijn daarbij doorslaggevend. 

1. Beperkende bestuurlijke / governance structuren slechten. 
Om de internationale ontwikkelingen bij te houden is meer slagkracht van steden nodig, die 
het functioneren van deze daily urban systems kennen. De potentie van stedelijke regio’s 
wordt nu echter bemoeilijkt vanuit de bestaande bestuurlijke of governance structuren. Het 
zou een verkenning waard zijn of kansrijke stedelijke regio’s kunnen worden voorzien van 
geëigende bestuurlijk arrangementen. Juist middelgrote stedelijke regio’s worden in 
Europees verband (ook door de OESO) goede kansen toegedicht. Dit vraagt om visie vanuit 
het Rijk om die stedelijke regio’s ook daadwerkelijk mogelijk te maken, in samenwerking met 
ministeries als BZK, EZ, IenM en OCW. Uiteraard bottom-up door stedelijke regio’s zelf, maar 
de stimulerende rol vanuit het Rijk is nodig. 

2. Bereikbaarheid en connectiviteit tussen stedelijke regio’s en binnen daily urban systems. 
Om daily urban systems optimaal te kunnen benutten zijn steden gebaat bij uitstekende 
regionale verbindingen met diversie vervoersmogelijkheden. Alternatieven voor de auto zijn 
belangrijk: een goed functioneren openbaar vervoersnetwerk op (inter)nationale en 
regionale schaal en duurzame dagelijkse vervoermiddelen als de (elektrische) fiets op 
subregionaal en lokaal niveau. Daarnaast is de (inter)nationale connectiviteit tussen deze 

Samenwerking Netwerkstad Twente. 
De Twentse gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, 
Oldenzaal en de provincie Overijssel hebben samen de 
“Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente” opgesteld. Het doel van 
deze ontwikkelagenda is een vitaal en innovatief Twente in 2040. 
Daarvoor is een goede economie en een aantrekkelijk woon-, 
werk- en leefklimaat nodig. De gezamenlijke gemeenten in het 
stedelijk gebied van Twente hebben verregaande 
samenwerkingsafspraken gemaakt om tot een vitaal en innovatief 
Twente te komen. Het toekomstperspectief is uitgewerkt in een 
werkprogramma voor de komende vijf jaar, met een doorkijk naar 
de middellange termijn. 
 
Voor het onderdeel wonen is de Regionale Woonvisie Twente 2015 
– 2025 in gezamenlijkheid, Twentse gemeenten, corporaties en 
provincie Overijssel, uitgewerkt. De 14 gemeenten in de regio 
Twente en de 18 woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) 
gaan nauwer samenwerken op het terrein van het wonen. In 2015 
wordt in Twente gewerkt aan nieuwe afspraken voor de periode 
2016 t/m 2020. 
 



stedelijke regio’s van belang, in veel gevallen over (lands)grenzen heen! Tot slot zijn ook 
digitale verbindingen nodig. De moderne samenleving vraagt om digitale bereikbaarheid 
voor iedereen.  

3. Grensbarrières weghalen om agglomeratiekracht te vergroten. 
Regio’s buiten de Randstad zijn kwetsbaar door hun beperkte agglomeratiekracht. Voor veel 
steden (en in het bijzonder nabij de landsgrens) geldt dat juist in de regionale verbindingen 
over de grens veel banen en arbeidskrachten zijn te vinden. Deze zijn echter nu moeilijk 
bereikbaar door onbekendheid, institutionele barrières, verschillen in wet- en regelgeving en 
gebrekkige verbindingen. Juist een klein land als Nederland heeft veel baat bij meer open 
landsgrenzen. 

4. Programmatische sturing op regionaal niveau 
Leegstand wordt in verschillende regio’s steeds meer een publiek vraagstuk. In een groeiend 
aantal regio’s is weinig of geen vraag naar nieuwe locaties voor wonen, kantoren, 
detailhandel en industrie. Integendeel , er ligt een forse opgave voor hergebruik, 
transformatie of sloop. Het is dikwijls niet de vraag of, maar waar leegstand in regio’s en 
steden gaat landen. Steden kiezen er nu al voor om prioritaire gebieden te benoemen, 
waarbij een gebiedsgerichte aanpak en het clusteren van functies centraal staat. 
Tegelijkertijd zijn er nog veel locaties, vaak buiten de steden, met rechtstreekse 
bouwmogelijkheden die wachten op ontwikkeling. Kortom: leegstand in steden heeft ook 
een regionale component. Programmatische sturing is nodig om de aantrekkelijkheid van 
bestaande centra te waarborgen. 

 

 
 
Wat vragen we van het Rijk: 

1. Ondersteuning bij en (co-)financiering van grootschalige (internationale) infrastructurele 
projecten ter verbetering van de internationale, nationale en regionale connectiviteit. 

2. Aanpassing van huidige wet- en regelgeving om grensbarrières te slechten en 
programmatische sturing mogelijk te maken. 

3. Ruimte en actieve betrokkenheid bij experimenten op gebied van verduurzaming, innovatie, 
werkgelegenheid, woningbouw en meer. En in het bijzonder actieve ondersteuning bij 
opschaling van lokale en regionale experimenten naar hogere schaalniveaus. 

4. Vergroten van stedelijke slagkracht vertalen in regionale en stedelijke governance structuren, 
die grensoverschrijdend kunnen worden vormgegeven. 

5. Meer beleidsautonomie voor steden op bovenstaande agendapunten. 
 
 

Grensoverschrijdende agglomeratievorming in Maastricht 
Zuid-Limburg bivakkeert al eeuwenlang op het kruispunt van culturen en talen, waarbij de Belgen en Duitsers 
onze goede buren zijn en dichterbij wonen dan onze landgenoten. In die "aparte" samenleving leer je krachten 
te bundelen, verbindingen te leggen en verantwoordelijkheden in samenspraak op te pakken. Het is dan ook 
van belang om de kracht van Zuid-Limburg in beeld te brengen in relatie tot het aangrenzende buitenland en 
aanknopingspunten te vinden om die krachten nog beter te kunnen benutten. Dit rapport laat in antwoord 
daarop zien dat de Euregio al een aaneengesloten grensoverschrijdende agglomeratie vormt, in feite de enige 
van betekenis langs de Nederlandse grens. In deze Euregio wordt fors geïnvesteerd in kennis en innovatie. 
Grensoverschrijdende uitwisseling is er volop, vooral op het gebied van winkelen, cultuur, recreatie en leisure. 
Voor de meer dagelijkse zaken als wonen, werken en leren is er door grensweerstanden echter nog geen sprake 
van een “daily urban system”. Daardoor worden nog schaal- en interactievoordelen niet benut. Het wegwerken 
van grensweerstanden is daarom van groot belang, niet alleen voor Zuid-Limburg en de Euregio, maar ook voor 
de BV Nederland. 
 
Bron: Provincie Limburg (2014). Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014.  



PARAGRAAF 2.2. STADSNIVEAU: DE STAD ALS CENTRUMLOCATIE  
Steden zijn niet alleen de motoren voor economische groei, maar ook de bronpunten van innovatie 
en interactie tussen een veelheid van partijen en individuen. De middelgrote steden in deze 
stedelijke regio’s positioneren zich als een belangrijke centrumlocatie met een bepaalde grootte, 
dichtheid en stedelijk karakter. Met hun historie, specifieke identiteit en aanwezige woonmilieus zijn 
zij bovendien bepalend voor de aantrekkingskracht van de gehele regio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steden kenmerken zich door een combinatie van verschillende factoren: clustering van functies, 
levendigheid, ruimte voor ontmoeting, recreatiemogelijkheden, aanwezigheid van kennisinstellingen 
als universiteiten en hogescholen, economische activiteiten en crossovers tussen verschillend 
sectoren. Steden werken zelfstandig al langer aan hun internationale concurrentiekracht in nauwe 
samenwerking met het aanwezige bedrijfsleven en kennisinstellingen. Steeds beter worden deze 
lokale triple helix consortia benut. De interactie tussen de aanwezige kennis, expertise, onderzoek en 
productiemogelijkheden leidt tot stedelijke innovatie en wordt vertaald in meer werkgelegenheid en 
maatschappelijke meerwaarden. Juist in de steden komen de mensen en hun activiteiten bij elkaar.  
 

Afwegingskader van Enschede voor ruimtelijke initiatieven 
Een vitale stad moet in beweging blijven. Daarvoor zijn investeerders 
nodig. Jaarlijks ontvangen gemeenten vele nieuwe ruimtelijke 
initiatieven die niet gerealiseerd kunnen worden zonder medewerking 
van de gemeente.  
Duidelijke kaders zijn belangrijk in het ontwikkelproces van stedelijke 
vernieuwing. Voor investeerders moet vooraf duidelijk zijn welke 
afweging de gemeente maakt bij het sturen op – nieuwe -ruimtelijke 
initiatieven. 
 
In Enschede wordt in de eerste helft van 2015 een werkwijze 
ontwikkeld die interpretatieruimte laat (ruimte & flexibiliteit) maar 
ook voldoende duidelijkheid biedt (richting & houvast). Met dit nieuwe 
afwegingskader wordt de bijdrage van een initiatief aan de stad 
ingeschat. De uitkomst hiervan bepaalt de rol en werkwijze van de 
gemeente bij een project (“ontwikkelstrategie”).  Vertrekpunt hierbij is 
de zogenaamde ‘menukaart’ die eerder door het “Watertorenberaad” 
is ontwikkeld.  
 
Het uiteindelijke resultaat is een strategie en daarbij passend 
instrumentarium die toegepast kunnen worden op de gemeentelijke 
projecten en op die van derden.  

 

Triple Helix Strategie Groningen 
Rond kennis als motor voor stedelijke innovatie loopt Groningen tegen diverse belemmeringen aan. Zo zijn 
kennisinstellingen teveel gebonden aan de huidige regelgeving om te kunnen investeren. Waarom geen 
bekostiging obv. maatschappelijke impact? Oprekking geeft ruimte aan bijv. Living Labs. Het rijk zou tevens 
meer kunnen investeren in lokale triple helix-consortia zoals het Akkoord van Groningen ipv. landelijke 
topsectoren. Want lokaal is er intensiever contact met MKB, meer zicht op de maatschappelijke behoeften 
en specifieke kennis van de arbeidsmarkt aanwezig.  
 
Verder moet het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers goedkoper kunnen. ‘Energy Valley Groningen’ 
als onderdeel van de topsector energie kent veelbelovende initiatieven en systeeminnovaties, die worden 
belemmerd door regelingen als de postcoderoos en de electriciteitswet die toevoegingen aan het net en 
energieverhandeling bemoeilijken. “Groningen Powermatching City” is zo’n  voorbeeld. Binnen de krimp-
groeidialoog geldt als actiepunt betere benutting van kansen aan weerszijden van de grens. 
Landelijke/Europese regelgeving zit erkenning van diploma’s en grotere interactie in de weg. 
 



Deze ambitie heeft alleen kans van slagen als dit gepaard gaat met het investeren in aantrekkelijke 
stedelijke woonmilieus. De stedelijke leef- en woonmilieus zijn van cruciaal belang voor de 
aantrekkingskracht van de stad. Ook hier geldt dat duurzame vervoersmogelijkheden nodig zijn. De 
stationgebieden, spoorzones en binnensteden van steden verdient daarbij extra aandacht. 
 
Doelstelling voor de komende decennia is om de stad als centrumlocatie verder te ontwikkelen met 
een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat en een sterke triple helix consortium per stad. De volgende 
agendapunten zijn daarbij doorslaggevend. 

1. Regionale triple-helix consortia voor stedelijke innovatie 
Steden investeren nu al in hun lokale triple-helix consortia en nemen zelf in deze 
samenwerkingsverbanden vaak een centrumfunctie in. Vaak zijn lokale kennisinstellingen 
echter gebonden aan wet- en regelgeving, waardoor stedelijke innovatie wordt beperkt. Er is 
behoefte aan meer vrijheid en experimenteerruimte om op lokaal niveau optimaal in te 
spelen op behoeften van het bedrijfsleven en maatschappelijke vraagstukken.   

2. Aantrekkelijke stedelijke woonmilieus 
Voor de aantrekkelijkheid van steden als centrumlocatie zijn aantrekkelijke stedelijk 
woonmilieus cruciaal. De stad is namelijk niet alleen een plek voor werk of recreatie, maar 
ook om in een stedelijke omgeving te wonen en te leven. Er is behoefte aan een nieuw soort 
stedelijkheid , waar wonen, werken, cultuur en voorzieningen in elkaars nabijheid verkeren in 
één levendig gebied. Dat geldt niet alleen voor de binnensteden maar juist ook voor de 
transformatie van wijken hieromheen. Ontmoetingsplekken zijn daarbij cruciaal. 

3. Stationsgebieden, spoorzones en binnensteden als prioritaire gebieden 
Stationsgebieden en spoorzones fungeren als de economische motoren van stad, regio én 
het land. Zij zijn belangrijk voor de versterking van onze internationale concurrentiepositie. 
Stationsgebieden zijn bij uitstek de plekken waar mensen samenkomen en waar mensen 
elkaar ontmoeten. Op een hoger schaalniveau bieden spoorzones de mogelijkheid om er 
gebieden van allure van te maken, met afwisselende, complementaire en elkaar 
versterkende functies in een hoogstedelijke milieus. De traditionele binnensteden ontwikkelt 
zich behalve als economisch centrum ook steeds meer tot woongebied voor de moderne 
stedeling. Ook hier wordt een aantrekkelijk en veilig woonmilieu verwacht. 

4. Duurzame vervoersmogelijkheden in steden 
Om een stad aantrekkelijk en leefbaar te houden zijn duurzame vervoersmogelijkheden 
cruciaal. Alternatieven voor de auto zijn nodig zoals een goed functionerend duurzaam 
openbaar vervoersysteem, wandelroutes die stedelijke gebieden met elkaar verbinden en 
subregionale en stedelijke fietsroutes voor stimulering van het fietsgebruik en de 
(elektrische) fiets. Goede verbindingen tussen de wijken en de binnenstad zijn hierbij 
cruciaal. De stationsomgeving functioneert hier als regionaal en lokaal knooppunt. Het spoor 
is echter in veel gevallen een ruimtelijke barrière in de stad. Zoals in punt 3 beschreven kan 
het verbeteren van de bereikbaarheid van stations gecombineerd worden met het 
(ruimtelijk) opwaarderen van de spoorzone als gebiedsontwikkeling. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat vragen we van het Rijk: 

1. Investeer in de lokale triple-helix consortia, waarin tal van landelijke topsectoren 
vertegenwoordigd worden. Op lokaal niveau kunnen effectief samenwerkingsverbanden 
worden gesloten, het MKB worden betrokken en is er meer specifieke kennis over de 
arbeidsmarkt aanwezig. Ook ruimte voor experiment en kennisuitwisseling tussen steden 
hoort hierbij, in relatie tot samenwerkingsvormen, wet- en regelgeving en financieel. 

2.  (Co-)financiering voor het investeren in de stationsomgeving en stimuleren van de transitie 
naar duurzame vervoersmogelijkheden. 

3. Nieuwe financiële arrangementen voor het investeren in stedelijke woonmilieus. 
4. Aanpassing van bestaande regelgeving, bijvoorbeeld om leegstand te bestrijden.  

 
 
PARAGRAAF 2.3. WIJKNIVEAU: INVESTEREN IN AANTREKKELIJKE WOONMILIEUS IN WIJKEN 
Aantrekkelijke stedelijke woonmilieus zijn cruciaal voor de concurrentiepositie van steden. Niet 
alleen binnen de prioritaire gebieden van steden, maar juist ook in wijken en buurten. Op dit 
moment lijken de drie decentralisaties in het sociale domein zodanig te domineren, dat het fysieke 
aspect van wijkvernieuwing op de achtergrond dreigt te raken. Wij doen dan ook een nadrukkelijk 
beroep op het Rijk om ook de fysieke opgaven in buurten en wijken op de landelijke agenda te 
plaatsen om daarmee de aantrekkingskracht en dus concurrentiepositie van steden te vergroten. Wij 
willen de nadruk daarbij verschuiven van ‘repareren’ naar ‘preventie’ om tot de gewenste synergie te 
komen. Laten we de drie decentralisaties juist als hefboom gebruiken om ook de fysieke opgaven in 
de wijken op te pakken! De sociale en fysieke opgaven staan namelijk niet los van elkaar. 
 
Steden onderschrijven unaniem dat het noodzakelijk blijft om voldoende aandacht te blijven 
besteden voor het investeren in (kwetsbare) woonwijken in steden. Deze traditionele stedelijke 
vernieuwingswijken worden getypeerd als aandachtsbuurten. Het investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV) wordt daarbij gezien als één van de meest succesvolle programma’s voor het 
investeren in en herstructureren van deze wijken. Niet alleen vanwege de financiële middelen, maar 
ook omdat dit instrument wordt gezien als een fonds waar integrale gebiedsontwikkeling optimaal 
kon worden gerealiseerd. Het multipliereffect in de richting van investeringen van marktpartijen 
bleek bijzonder groot. Met een aantoonbaar positief effect op de leefbaarheid in de wijken. Zo leert 

Triple Helix Strategie Delft 
De gemeente Delft werkt samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan 
lokale en regionale programma’s die daadwerkelijk resultaat opleveren en voert deze afhankelijk 
van de specifieke context uit. Enkele aansprekende voorbeelden in dit verband zijn:  

- de Technologische Innovatiecampus Delft (TICD): een samenwerking met de in Delft 
gevestigde kennisinstellingen en 50 kennisintensieve bedrijven die bestaat uit het 
organiseren van netwerkbijeenkomsten en een programma met gezamenlijke projecten 
op het gebied van de kenniseconomie. De projecten zijn vooral gericht op het 
afstemmen van het technisch onderwijs (WO, HBO en MBO) op de behoefte vanuit het 
bedrijfsleven en op de kennistransfer tussen bedrijven en kennisinstellingen. Grootste 
knelpunt zit in de afstemming tussen het technische MBO en het innovatieve 
bedrijfsleven. Als daar niks aan verbetert, heeft dat negatieve effecten op de 
werkgelegenheid in Delft.  

- het netwerk binnenstad: een effectief middel voor een vitale, gastvrije en leefbare 
binnenstad en heeft als gevolg. Resultaten zijn o.a. een kleurenwaaier van Delft, een 
Nota Binnenstad Vitaal & Gastvrij en de oprichting van een sterke publiek- private 
organisatie: de Stichting Centrum Management Delft. 

- het Ondernemersfonds Delft (OFD): een fonds van, voor en door lokale ondernemers. 
OFD genereert sinds 2011 via een opslag op de OZB extra middelen voor de versterking 
van het ondernemersklimaat in de stad. 

 



de Nationale Leefbaarometer. Ook het rapport van het onderzoek ‘Opgave Stedelijke Vernieuwing en 
Woningbouw’, in oktober 2012 uitgevoerd door abf Research in opdracht van het Ministerie van BZK 
stelt letterlijk: “De inzet voor stads- en dorpsvernieuwing en later stedelijke vernieuwing heeft in de 
afgelopen decennia de kwaliteit van het wonen en leven in steden en dorpen aantoonbaar 
verbeterd.” 
 
Het ISV is gestopt per 2015. 
Tegelijkertijd blijven veel wijken 
kwetsbaar. De drie decentralisaties in 
het sociale domein vragen forse 
financiële inzet terwijl de traditionele 
bron van inkomsten, het 
Grondbedrijf, in de meeste steden 
droog gevallen is. In het eerder 
genoemde rapport van abf Research 
wordt gesteld dat jaarlijks € 240 
miljoen nodig is om ervoor te zorgen 
dat de leefbaarheid en woonkwaliteit 
in steden behouden blijft. Dat geld 
ligt niet meer zo maar op de plank. 
We moeten als steden gaan kijken 
naar nieuwe manieren van stedelijke 
vernieuwing met andere partners 
(dan alleen de corporaties) en andere 
verdienmodellen.  
 
De betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van zowel de sociale als de particuliere 
woningvoorraad is een aandachtspunt. Waar stedelijke milieus vaak een interessante mix kennen 
aan woningtypes, prijsklassen en typen bewoners dreigt (mede versterkt door de drie 
decentralisaties in het sociale domein) een sociale en fysieke tweedeling te ontstaan tussen wijken. 
De steden ervaren dat er tegelijkertijd sprake is van een gedeeltelijke accentverschuiving qua 
gewenste aandacht binnen de woningmarkt van huur naar goedkope koop. Veel huishoudens 
hebben al jarenlang onvoldoende middelen om te voorzien in het noodzakelijke onderhoud aan 
woning en woonomgeving, in het bijzonder in de jaren ’60 en ’70-wijken/ bloemkoolwijken maar ook 
steeds breder in de particuliere markt. Huishoudens kunnen de onderhoudskosten vaak niet of 
nauwelijks dragen. Ook komen door de crisis op de woningmarkt, waarbij de waarde van de 
woningen afgelopen jaren fors is gedaald, bij veel huishoudens nu hypotheken ‘onder water’. Als 
consequentie van o.a. de verhuurdersheffing en de min of meer gedwongen verkoop van woningen 
wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad een steeds groter 
probleem.  
 

Stimuleren van initiatieven volgens de Haarlemse Methode 
De Haarlemse methode is een aanpak van begeleiding en ondersteuning 
van lokale initiatieven van wijkbewoners en ondernemers gericht op 
zelforganisatie om de eigen doelstellingen voor de wijk en bewoners te 
realiseren. Voor de gemeente levert de Haarlemse methode op dat 
bewoners als pro-actieve en zelfredzame gesprekspartners meewerken 
aan de beleidsdoelstellingen voor de stad. Traditioneel gezien heeft de 
gemeente voor het realiseren van beleidsdoelen  meestal een leidende 
rol.  Vaak in de vorm van gemeentelijke projecten of programma’s. 
Voorlichting en inspraak vormen het contact met de bewoners. 
Bewoners ervaren dat ze weinig invloed hebben. 
 
De Haarlemse methode keert deze situatie om. De gemeente zoekt 
allereerst contact met bewoners.  (verbinden van beleidsdoel en 
bewonersbelangen/voordelen). Wijkbewoners zijn dan meer geneigd 
zelf actie te ondernemen om zaken te realiseren, waarbij ze eigen 
afwegingen en beslissingen maken.  Zo ontstaat een organisatie die 
zelfstandig partner kan zijn, waarbij er steeds meer sprake is van een 
organisch proces. 

 

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in Lelystad 
Om een oplossing te zoeken voor de grote opgave van particuliere woningverbetering is in Lelystad in het 
voorjaar van 2013 gestart met een Ronde Tafelconferentie met als doel samen met bewoners en vele andere 
maatschappelijke en commerciële partijen de komende jaren de vitaliteit in de oude wijken te versterken. Met 
deze aanpak willen we een kader bieden voor initiatieven van burgers en organisaties, geen  blauwdruk met 
een vaststaand programma. Omdat we juist samen met andere partijen stedelijke vernieuwing op uitnodiging 
willen vormgeven, met het doel de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Met bewoners 
en bedrijven ‘energie’ in de wijk brengen waarbij de gemeente faciliteert, partijen bij elkaar brengt, soms een 
duwtje geeft. De gemeente wil in het proces van stedelijke vernieuwing een betrouwbare en betrokken partij 
zijn, die initiatieven waar het gewenst en nodig is ondersteunt maar niet overneemt. 
 
In 2014 zijn, met veel energie en enthousiasme van bewoners en  partijen 3 proposities in uitvoering gebracht. 
Er zijn een kluswinkel, een wijkbedrijf en een woningverduurzamingsproject gestart.   
 



 
Preventie is noodzakelijk door o.a. te investeren in de kwaliteit van woningen en de woonomgeving 
en in de nabijheid en kwaliteit van collectieve voorzieningen. Dit laatste mede als onderdeel van de 
vernieuwing in het sociale domein die voortvloeit uit de drie rijksdecentralisaties. Deze collectieve 
voorzieningen zijn nodig om mensen uit de tweedelijnszorg te houden en de zorg en ondersteuning 
betaalbaar te houden. De motor voor kwaliteitsverbetering van de totale woningvoorraad zou 
verduurzaming van de bestaande woningen kunnen zijn. Bij sociale woningvoorraad in het bijzonder 
kan duurzaamheid ook in belangrijke mate bijdragen aan de betaalbaarheid daarvan. Daarnaast zou 
het ook impulsen kunnen geven aan de kwaliteit van de woonomgeving. De beschikbare (financiële) 
instrumenten van het rijk lijken nog onvoldoende in staat om massa te maken, om tot goede 
businesscases te kunnen komen. Zo leren ook de cases die in G32-verband zijn bekeken. 
 
Daarnaast verandert de rol van de lokale overheid. De tendens is dat de lokale overheid een steeds 
groter beroep doet op de zelfredzaamheid van wijken en initiatief van haar bewoners. Maar dat gaat 
niet vanzelf. Hoe zorgen we dat we in het samenspel tussen overheid, burger, corporatie en andere 
partijen, de collectieve voorzieningen en leefkwaliteit in wijken overeind houden? Blijft 
wijkvernieuwing voornamelijk een overheidstaak? Of ligt de oplossing (deels) bij de kracht van eigen 
initiatief van bewoners? De ervaring leert echter dat wijken sterk van elkaar verschillen en dat juist in 
de kwetsbare wijken de ‘eigen kracht’ tekortschiet en een aanjagende en ondersteunende rol van de 
lokale overheid nodig blijft. Dit vraagt om een andere werkwijze van de lokale overheid ten opzicht 
van de afgelopen decennia. Hoe geef je dat lokaal vorm? 
 

 
Doelstelling voor de komende decennia is om de fysieke opgaven van wijkvernieuwing opnieuw op 
de landelijke agenda te plaatsen en de drie decentralisaties uit het sociale domein als hefboom te 
gebruiken voor integrale wijkvernieuwing. De internationale concurrentiepositie wordt in de 
toekomst namelijk voor een groot deel bepaald door stedelijke kwaliteit, in het bijzonder door de 
kwaliteit en leefbaarheid van wijken en stedelijke woonmilieus. Daarbij zijn volgende agendapunten 
doorslaggevend. 

1. Dreigende sociale en fysieke tweedeling tussen wijken: van reparatie naar preventie 
Steden kennen vaak een interessante mix van stedelijke woonmilieus. Het stoppen van ISV 
budgetten , de beperkte investeringsmogelijkheden van corporaties en de nog steeds 
moeizame woningmarkt hebben als resultaat dat de stedelijke vernieuwing stokt. Dit kan 
leiden tot een toename van zorgvraag op verschillende onderdelen. In de kwetsbare wijken 
zijn mensen vaak niet of onvoldoende zelfredzaam en vooral bezig te overleven. Dit werkt de 
fysieke en sociale tweedeling in de hand. Preventie is noodzakelijk door o.a. te investeren in 
de kwaliteit en verduurzaming van woningen en in de nabijheid en kwaliteit van collectieve 

Wijkvernieuwing in Zoetermeer 
Zoetermeer is van origine een stad van pioniers en vernieuwers. In een recent geschreven essay over de 
kracht van Zoetermeer is deze vernieuwingszin en pioniersgeest herontdekt en benoemt als leidraad voor de 
toekomst. Vernieuwingszin en pioniersgeest zijn – zo is onze overtuiging – nadrukkelijk ook ‘de sleutel’ om 
tot succesvolle wijkverbeteringen te komen. 
  
Met name de jaren ’70 en ’80 wijken in Zoetermeer kampen – nu deze zo’n 30 tot 40 jaar oud zijn – in 
toenemende mate met verschralende openbare ruimten en een verouderende woningvoorraad. Bovendien 
veranderen de woonbehoeften er in rap tempo. Aan de hand van innovaties, experimenten en vernieuwende 
concepten wil de gemeente een tweede leven geven aan deze wijken. 
  
Een mooi voorbeeld van pionieren en vernieuwen in de jaren ’70 en ’80 wijken is het verduurzamen van de 
woningvoorraad. Verduurzaming leidt tot besparingen op energielasten. Deze besparingen kunnen 
vervolgens ten goede komen aan woningrenovaties. Verduurzaming van de woningvoorraad fungeert op die 
manier als ‘financiële motor’ voor de renovatie van wijken: een nieuw ‘living lab’ is geboren!     



voorzieningen van verschillende woonmilieus. In dat verband dienen ook de huidige en 
mogelijke nieuwe (financiële) instrumenten te worden beoordeeld en (her)overwogen.  

2. De rol van corporaties in wijkvernieuwing  
Het ISV stopt per 2015.Tegelijkertijd zien we dat door de verhuurderheffing en de 
beperkingen die aan corporaties zijn opgelegd de investeringsruimte van de corporaties sterk 
afneemt. Dat is op zich geen probleem als andere partijen deze investeringen kunnen 
overnemen. Deze partijen dienen zich echter niet of zeer sporadisch aan. Maar ook bij 
gemeenten is het geld schaars. Daarnaast hebben investeringen in veel van deze wijken 
onvoldoende terugverdiencapaciteit. Omdat een groot deel van de woningen in kwetsbare 
wijken eigendom is van corporaties hebben deze een belangrijke sleutel in handen tot de 
revitalisering van de stedelijke woongebieden. De voorwaarden moeten worden geschapen 
om tezamen met de corporaties, maar nu zeker ook met andere partijen en 
maatschappelijke instellingen, de wijkvernieuwing weer ter hand te nemen. 

3. Stimuleren van initiatieven in wijken 
In het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein en de tendens waarbij 
overheden meer inzetten op zelfredzaamheid van burgers en eigen initiatief van bewoners, 
biedt ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’ een (deel van de) oplossing om de leefbaarheid 
en kwaliteit van wijken en hun openbare ruimten te verbeteren. Uit het gelijknamige essay 
van Platform 31 blijkt echter dat dit eigen initiatief niet overal vanzelf komt. Juist met name 
in de kwetsbare wijken blijft dit initiatief achter. De opstelling en werkwijze zal per wijk meer 
gaan verschillen dan in het recente verleden, waarbij een aanjagende, stimulerende, 
ondersteunende rol van de overheid nodig blijft in deze fase van transitie. Ook hier worden 
verschillende experimenten in steden toegepast. De tijd is aangebroken om de succesvolle 
experimenten en werkwijzen op te schalen en ‘eigen’ te maken binnen verschillende steden.  

 
Wat vragen we van het Rijk: 

1. Corporaties in positie brengen om een bijdrage te blijven leveren in wijkvernieuwing, in 
relatie tot de kerntakendiscussie van de afgelopen jaren.  

2. Investeren in wijkvernieuwing door (nieuwe) financiële arrangementen in samenwerking met 
diverse overheden, corporaties en andere (markt)partijen.  

3. Onderzoek naar meer vrijheid voor lokaal belastingregime, om op deze wijze nieuwe 
financieringsconstructies mogelijk te maken.  

4. Kennisuitwisseling in het kader van nieuwe rol lokale overheid en stedelijke vernieuwing op 
uitnodiging. 

5. Investeer in schaalvergroting van succesvolle experimenten op het gebied van nieuwe 
stedelijke ontwikkeling, wijkvernieuwing en verduurzaming.  
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