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Tweede druk 

Behaudens de in af krachtens de Auteurswet van 191 2 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave warden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de auteur. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 

grond van artikel 16h Auteurswet 1 91 2 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de 

auteur. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 

16 Auteurswet 191 2) kan men zich wenden tot de auteur. 



Voorwoord 

"lf a man wil/ begin with certainties, he sha/1 end in doubts, but if he wil/becontent to begin 
with doubts, he sha/1 end in certainties." 

Sir Francis Bocon, Engels filosoof, wetenschopper en politicus ( 1561-1626) 

Afstuderen!? Het is een veelbesproken onderwerp aan de universiteit. De intensiteit, de 

focus en de verwachtingen zijn in geen enkel project zo groot als in dit proces. Vakken vullen 

kennis aan of brengen je tot nieuwe inzichten, het projectwerk leert je samenwerken en een 

gezamenlijk resultaat te bereiken. En afstuderen ..•• ? Het afstuderen is alleen te beschrijven 

in superlatieven! 

Wat ik de afgelopen jaren aan de universiteit heb geleerd, wil ik nu in de praktijk gaan 

brengen. Als wetenschapper produceer je uiteindelijk vooral veel letters op papier. Het 

resultaat gaat op in het geheel van wetenschappelijke informatie en krijgt een plaats (ver) 

in je geheugen. Het lijkt mij mooi iets te gaan doen waarbij het resultaat van mijn werk 

concreter is, ik het kan aanraken en ik mensen daarmee blij kan maken ••. 

De afgelopen 4 jaren van mijn studietijd zijn te vergelijken met een helse achtbaanrit. 

Niet de studie, maar met name mijn privé leven heeft vanaf 1 8 oktober 2005 een hele 

andere richting gekregen. Deze datum zal in de tijdslijn van mijn leven dan ook diep gegrift 

staan. Een punt waarop alles veranderde en waar nog steeds niet duidelijk is wat er in die 

'split second' is gebeurd •.• Veel heb ik gehoord, na het revalidatieproces en het opnieuw 

oppakken van mijn studie: "Daniel, waar begin je aan?'~ "zou je je tijd niet aan andere 
dingen besteden ... ?", " ... het gaat echt enorm veel energie kosten om je studie af te maken, 
dat lijkt me in jou geval niet zo slim ... ". 

Energie heeft het zeker gekost, maar nimmer heb ik gedacht aan opgeven! Mijn lichaam 

kan dan wel zijn beperkingen geven, maar met mijn hoofd is helemaal, maar dan ook 

helemaal niets aan de hand. Veel dank ben ik dan ook verschuldigd aan Wim Schaefer 

en Kees Kokke, die mij voortdurend energie en input gaven om daadwerkelijk stappen 

te maken. Aan Thijs en Tim voor hun hulp bij het lay-outen en aan "de groep" voor de 

voortdurende kritische noten op de inhoud. Aan de universiteit en met name de collega's 

van HEJA Projectontwikkeling, die mij de mogelijkheid hebben geboden mijn studie op een 

goede manier in te kunnen richten. Alle dank gaat ook naar lngrid de Bruijn, die altijd klaar 

stond op de universiteit om mij te helpen met mijn jas en spullen. "lngrid, ik drink mijn koffie 
zwart ... !!!" En natuurlijk aan iedereen die ik hier niet expliciet noem. 

Maar! Alle lof en respect gaan uit naar mijn ouders John & Marie-José, mijn broertjes 

Miehiel & Robin en mijn familie Joop, lrene, Lieve & Diede. Ook voor hun zijn de afgelopen 

jaren vaak moeilijk geweest. Zonder deze mensen, en dat kon ik vooraf al met een enorme 

zekerheid zeggen, was ik nooit op dit punt gekomen. 

Take care! Het ritje zit er (bijna) op •.• ! 

Daniel Boot, 25 augustus 2009 
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Inleiding 

In 1 51 6 beschreef Sir Thomas More in 'Utopia' zijn ideale stad: 

"As fortheir cities, he that knoweth one of them, knoweth them all: they be all so like one to 
another, as farforth as the nature of the p/ace permitteth". 

More gaf aan dat de ideale stad altijd volgens dezelfde opzet ingericht en gebouwd zou 

moeten zijn. Anno 2009 is deze opvatting notuurlijk volstrekt achterhaald en zijn steden juist 

een smeltkroes van creativiteit, van ondernemerschop en van allerlei soorten mensen. Er zijn 

in de gehele wereld geen steden te vinden die gelijk zijn aan elkaar, die op eenzelfde wijze 

zijn ingericht of op eenzelfde wijze zijn gebouwd. Wat vervolgens wel speelt is dat veel 

steden streven naar hetzelfde, namelijk een economisch, sociaal, mootschappelijk en cultureel 

aanzien. Dit bereiken veel steden in de laatste jaren door zichzelf te specialiseren, Eindhoven 

met zijn high tech business, Amsterdam als dé Kennisstad met onder andere de bouw van 

de prestigieuze Zuid-As. Moor ook London als financiële hoofdstad van de wereld, Silicon 

Volley in de Verenigde Stoten en notuurlijk de ontwikkeling van Duboi City met zijn vele 

megalomane projecten die de stad moeten omtoveren in een enorme toeristische attractie. 

De stad heeft de afgelopen jaren dan ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Steden 

verbinden zich steeds vaker aan thema's, sluiten samenwerkingsverbanden met andere 

stakeholders en gebruiken marketingtools om de Unique Selling Points van de stad aan de 

buitenwereld kenboor te maken. Waar voorheen de stad met name een geografische plek 

was waar economische activiteit, wonen, werken en recreëren gecentraliseerd was, is de stad 

nu steeds meer een onderneming. Er moet resultaat worden behaald uit de investeringen 

gedaan met gemeenschapsgeld, de lokale overheid stelt zich op als gelijkwaardige partner 

naast de andere stokeholders in een stad en schroomt doorbij niet om (behoorlijke) risico's te 

lopen. Deze ingrijpende structuurveranderingen in steden zijn onder andere ingegeven door 

afspraken en richtlijnen die de lidstoten van de Europese Unie met elkoor hebben gemaakt. 

In 2000 is er tijdens de Europese Top in Lissabon de ambitie uitgesproken om de Europese 

Unie in 201 0 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld te laten 

zijn. Deze afspraak wordt ook wel de "Lissobonstrotegie" genoemd en heeft in 2007 een 

vervolg gekregen met het ondertekenen van het Leipzig Charter door de Europese ministers. 

Het Leipzig Charter is de basis onder een nieuw Europees stedelijk beleid, ook wel het 

"Europese Grotestedenbeleid" genoemd. De 2 verdrogen hebben als voornaamste doel: 

een integrale aanpok van grootstedelijke vraagstukken. Zij zorgen zo voor nieuwe doelen 

voor steden in Europa en vragen dus ook om een andere benodering van de stad. 

De nieuwe opvattingen over steden worden niet alleen Europees behandeld. Ook in de rest 

van de wereld is men bezig met de toekomst van hun steden. De World Expo van 201 0 (zie 

kader) daagt Ionden uit een antwoord te geven hoe men in de toekomst in de stad moet en 

kan leven en hoe deze opvatting een ruimtelijke invulling kan krijgen. 



Beffer city, better life 

In 20 1 0 zal naar verwachting 55% van de wereldbevolking in een stad wonen. 
Met het thema 'Better city, better life' daagt de organisatie van de World Expo 
20 1 0 in Shanghai deelnemers uit om met ideeën te komen voor leefbare steden 
in de 21 e eeuw. Nederland heeft als sterk verstedeliikt en dichtbevolkt land veel 
te bieden op dit vlak. Met het pavilioen promoot Nederland duurzaamheid, milieu 
en maatschappeliik verantwoord handelen. Ze tonen biivoorbeeld hoe innovatief 
Nederland omgaat met ruimte, energie en water. 

Bron: http://www.hollond-expo201 O.nl/ op 30-06-2009 

Verantwoording 
De aanleiding voor dit boek vindt zijn oorsprong in de volgende constateringen: 

1. over de gehele wereld zie je meer en meer initiatieven om stedelijke gebieden 

te ontwikkelen als 'private cities'. Dergelijke gebieden zijn a priori vormen 

van private ondernemingen, die tot doel hebben (in)direct rendement te behalen 

en daarbij risico's te beheersen. 

2. deze stedelijke c.q. gebiedsgerichte ondernemingen leveren als belangrijkste 

producten aan hun klanten: een comfortabele woning met specifieke 

omgevingsvoorzieningen zoals 'veiligheid'. 

3. de sociologische impact heeft grote "publieke betekenis". De private stad is geen 

publiek podium en kent vooralsnog alleen bewoners c.q. klanten uit hogere 

'marktsegmenten', de financiële bovenklasse van de samenleving. 

4. de bedrijfsmatige en ondernemingsgerichte benadering van stedelijke gebieden 

biedt onmiskenbare voordelen: 

- het maakt een relatief snel (her)ontwikkelingsproces mogelijk. 

- het voorziet in een duidelijke 'publieke' vraag: een marktvraag. Een 

substantiële groep van onze samenleving geeft grote voorkeur aan een 

kwalitatieve woonomgeving met specifieke diensten en die groep is er bereid 

voor te betalen aan een private partij. 

De auteurs willen een bijdrage leveren aan een ontwikkeling waarin steden c.q. stedelijke 

gebieden als bedrijfskundige entiteiten worden beschouwd. De auteurs zijn ervan overtuigd 

dat verpauperde en slecht werkende stedelijke gebieden niet alleen een politieke wil tot (her) 

ontwikkeling behoeven, maar a priori een bedrijfskundige benadering. Dit boek is zodoende 

een innovatieve uitwerking van een onderzoek naar de benadering van de stad op een 
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bedrijfskundige wijze. Het geeft de weg aan die de Nederlandse steden zijn ingeslagen 

op zowel bestuurlijk als economisch vlak. De Nederlandse stad wordt daarbij op een meer 

bedrijfskundige manier benaderd, waarbij de huidige stad veel werkmethoden hanteert 

die in de marktsector gemeengoed zijn. Het nieuwe 'stadsmodel' impliceert daarbij het 

toepassen van middelen en gereedschappen uit het bedrijfsleven en ideeën uit de theorie 

van het moderne management in een overheidsorganisatie. Het boek is de afsluitende 

scriptie van de masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Technische 

Universiteit te Eindhoven. 
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1 De stad in ont~ikkeling 



< Shanghol 

De semikoloniale status van de stad met ziJn door Amerikanen, 

Britten en Fransen gestichte internationale wiJken en 
vriJhandelszones gaf de eerste stoot voor de economische 

ontwikkeling van Shanghal. Shanghai werd het onbetwiste 

centrum van het moderne naar buiten gerichte China. 



1 De stad in ontwikkeling 

1.1 Europese ambitie in stedeliike gebieden 
Met de oprichting in 1951 van de voorloper van de Europese Unie (EU), de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), hebben de lidstaten in de loop van het 

bestaan van de Europese eenheid een aanzienlijke soevereiniteit overgedragen aan 

deze intergouvernementele en supranationale organisatie. Het grootste argument voor de 

oprichting was om concurrentie te bieden aan de grootmacht van de Verenigde Staten 

en later de opkomende Aziatische markt (Hellendoorn, 2006). De werking van de Unie is 

overigens gebaseerd op onderlinge verdragen en bestaat, als zodanig, alleen bij de gratie 

van de lidstaten. In de Europese Top van Lissabon in 2000 zijn er tussen deze lidstaten 

afspraken gemaakt over onder andere de informatiesamenleving, de werkgelegenheid en 

de sociale samenhang in Europa. Een "nieuwe Europese ambitie voor de volgende tien 

jaar" was het doel van deze Top en er werd door de regeringsleiders van de lidstaten 

afgesproken dat de EU in 201 0 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van 

de wereld moest zijn (Lisbon Agenda, 2000). Dit houdt in dat Europa moet kunnen gaan 

concurreren met de VS en Azië en haar beleid moet toespitsen op de ontwikkeling van haar 

kennis- en diensteneconomie, zodanig dat zij op de nummer 1 positie van de wereld komt 

te staan. De inhoud van deze ambitie wordt nader besproken in hoofdstuk 2. Sindsdien 

heeft het Europees Parlement, de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de EU, zijn 

goedkeuring gegeven aan een scala van wetgeving op economisch gebied, die voornamelijk 

tot doel heeft om de markten voor verschillende goederen en diensten open te stellen. 

Steden en grootstedelijke regio's vervullen bij deze afgesproken ambitie de rol van 

aanjager omdat meer dan 50 procent van de Europese bevolking in deze steden woont 

en het leeuwendeel van de economische activiteit daar plaatsvindt (Hooft & Koopman, 

2007). Bovendien concentreert de groei van de bevolking en de economie zich in deze 

grootstedelijke regio's. Door de afspraken op Europees niveau zijn steden en stedelijke 

regio's binnen Europa verwikkeld in een heftige concurrentiestrijd om hoogwaardige 

bedrijven, hoogwaardige kennis, kapitaalkrachtige bewoners en bezoekers met een ruime 

portemonnee. De verwachting is dat deze onderlinge concurrentiestrijd in de toekomst alleen 

maar zal toenemen door verdere globalisering, ICT ontwikkelingen, toenemende mobiliteit 

(van zowel mensen, bedrijven en kapitaal) en de verdere Europese eenwording (State of 

Europeon Cities, 2007). 

De Europese Commissie heeft met de publicatie van het Derde Cohesierapport in 2004 de 

richting van het nieuwe beleid uiteengezet. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de steden in de 

volgende (nieuwe) plannen van de Europese Commissie niet langer een aparte status krijgen. 

De focus zal zich namelijk meer gaan richten op de groeiende regio's, die economisch een 

hele andere schaal hebben, maar daardoor belangrijker zijn voor de afgesproken ambitie. 

De huidige (subsidie)programma's voor de steden zijn sterk decentraal georganiseerd. De 

steden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze programma's en leggen via 
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het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoording af richting de Europese Commissie. In 

de nieuwe plannen zal de Europese Commissie deze decentrale opzet loslaten. Er worden 

niet langer middelen toegekend aan relatief kleine, afgebakende gebieden in steden. 

De stad komt nog wel terug, maar dan als onderdeel van meer regionaal georiënteerde 

agglomeraties (Scott & Storper, 2003). 

De Europese Commissie zal tevens meer aandacht gaan besteden aan de sterke kanten 

of de 'motoren' van de Europese economie. In dit verband spelen steden natuurlijk een 

belangrijke rol. Versterking van het concurrentievermogen van steden acht de Europese 

Commissie dan ook nog steeds van belang. Deze ontwikkelingen zijn een direct resultaat 

van de ambities die tijdens de Europese Top van Lissabon in 2000 zijn vastgesteld. Niet de 

landen zijn belangrijk, maar de steden en dan met name haar stedelijke omgeving. Clustering 

van bij elkaar horende deeleconomieën (bijvoorbeeld de technieksector in Eindhoven) is de 

toekomst en de onderzetter van de positionering van de steden binnen Europa. Dit heeft 

zijn bestuurlijke en operationele weerslag op het ruimtelijk beleid van steden in de EU. In 

het Europese 'State of Europeon Cities'-onderzoek uit 2007 wordt met de analyse van de 

stedelijke concurrentiekracht en met een drietal andere factoren van steden (hun omvang, 

economische structuur en economische prestaties) een basis gevormd voor de ontwikkeling 

van een 'groeitypologie'. Deze typologie is belangrijk voor het ruimtelijk beleid van een 

Europese stad en belangrijk voor de afspraken die gemaakt zijn bij de Europese Top in 

2000. Door de typologie kan een stad bepaalde Unique Selling Points benadrukken en kan 

beleid worden gemaakt ten aanzien van de ruimtelijke invulling van een stad. 

Het ruimtelijk beleid van een stad moet zodanig, in de volle breedte, ondersteuning bieden 

aan een aantal belangrijke factoren die de steden en grootstedelijke regio's volgens het 

Europese 'State of Europeon Cities' onderzoek moeten nastreven. Deze factoren bepalen 

de concurrentiekracht en het ontwikkelingsperspectief van de Europese steden en dragen 

zodoende bij aan het worden van de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van 

de wereld. Hieronder worden deze factoren kort uiteengezet. 

talent: de creativiteit, flexibiliteit en vaardigheden van de beroepsbevolking in 

de stad; 

innovatie: de bekwaamheid van de steden om zichzelf opnieuw uit te vinden en 

effectief te reageren op nieuwe uitdagingen; 

connectiviteit: de openheid en tegelijkertijd verwevenheid van de stad; 

ondernemerschap: de omgeving die het aanwenden van het stedelijk potentieel 

voor winstgevende ondernemingen moet stimuleren. 



1.2 De concurrentiekracht van steden 
De Europese Commissie constateerde eind jaren '90 dat een groot aantal steden kampte 

met achterstandsproblemen. Daarom besloot de Europese Commissie tot de ontwikkeling 

van een Europees beleid voor steden. De Europese Commissie wilde hiermee de 

concurrentiekracht van steden versterken en de achterstanden in de steden wegwerken. 

Het doel was namelijk om steden mogelijkheden te geven om te excelleren op gebieden 

die sterk aanwezig waren in de betreffende regio's. Zo konden steden invulling geven aan 

de ruimtelijke ordening, het onderwijs, aantrekkingskracht voor bedrijven, de veiligheid in 

de stad, maar ook aan de uitbreiding van de stad. Europese subsidiemiddelen werden 

vrijgemaakt om een extra impuls te geven aan stedelijke vernieuwing en het oplossen van 

typisch grootstedelijke problemen zoals onveiligheid, verloedering, gebrek aan sociale 

samenhang en zwakke plekken in de economie (Zolnay, 2002). Dit resulteerde in twee 

subsidieprogramma's: URBAN en Doelstelling-2 'stedelijke gebieden'. In Nederland bleek 

het Grotestedenbeleid (GSB) een mooie kapstok om het Europese beleid aan op te hangen. 

De stedelijke concurrentiekracht speelt echter geen directe rol in het rijksbeleid. Wel sprak 

minister Vogelaar over een blijvende versterking van de stedelijke economie als opgave voor 

de komende jaren (Vogelaar, 2007). Daarbij spelen twee doelstellingen een rol, namelijk 

doelmatigheid en rechtvaardigheid. Doelmatigheid richt zich op een zo groot mogelijke 

bijdrage van de stedelijke economie aan de nationale ontwikkeling. Rechtvaardigheid 

is vooral van belang voor het creëren van gelijke sociaal-economische kansen binnen de 

verschillende steden. Sinds 1995 wordt er een geïntegreerd beleid gevoerd, gericht op 

fysieke, sociale en economische pijlers en doelstellingen (Rienstra & Hoekveld, 2008). In het 

huidige GSB wordt ook de stedelijke economie op een aantal onderliggende factoren door 

het Rijk gestimuleerd, zoals herstructurering van bedrijventerreinen, criminaliteitsbestrijding, 

ontwikkeling van breedbanddiensten, verbetering van gemeentelijke dienstverlening en van 

het innovatief vermogen. 

De concurrentie tussen steden onderling heeft te maken met de groei van werkgelegenheid 

en migratie, maar ook met het stedenbeleid op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en 

leisure mogelijkheden. Sinds de jaren zestig is er een duidelijke trend waarneembaar 

dat juist de werkgelegenheid en bevolking zich vanuit de kernsteden naar de stedelijke 

omgeving verplaatsen (Rienstra & Hoekveld, 2008). Deze ontwikkeling speelt naast de 

andere factoren die invloed uitoefenen op de aantrekkelijkheid, economische slagkracht 

en concurrentiepositie van een stad. Deze andere factoren, te weten het stedelijke 

ondernemingsklimaat, de onderwijsstructuur, de mate van sociale cohesie, de leefbaarheid, 

de fysieke infrastructuur en de bestuurlijke structuur, drukken een grote stempel op de 

positie van een stad in Nederland en daarmee in Europa. Een uitgangspunt is dat, voor een 

duurzame economische groei, een stad fysiek, sociaal en economisch attractief dient te zijn. 

17 



18 

De concurrentie tussen steden op deze verscheidene punten wordt ook wel stedelijke 

concurrentiekracht (urban competitiveness) genoemd (Begg, 1999; Budd & Hirmis, 2004). 

Opvallend is dat er geen algemeen geaccepteerde definitie van het begrip bestaat, net 

als een algemeen geaccepteerde wijze van meting. Wel bestaat er in diezelfde literatuur 

een brede overeenstemming over het feit dat concurrentiekracht noodzakelijk is voor de 

economische ontwikkeling van een stad en daarmee positionering van een stad. Kresl 

( 1 999) heeft in het verleden een poging gedaan om deze stedelijke concurrentiekracht 

te operationaliseren. Hij stelde dat determinanten voor concurrentiekracht enerzijds 

kwantitatief (economische productiefactoren, infrastructuur) en anderzijds kwalitatief zijn 

(beleidsfactoren, sociaal klimaat). Een belangrijk punt wordt er vergeten en onder andere 

lambooy (2002) merkt dat op. Hij voegt daar namelijk nog de ruimtelijke structuur van een 

stad aan toe, zoals bereikbaarheid, de infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit. 

Daarnaast is het onderzoeken van de stedelijke institutionele economie van belang voor 

het verklaren van stedelijke concurrentiekracht (Ecorys, 2003). Deze benadering gaat uit 

van de aanname dat instituties het gedrag van ondernemers bepalen. Bij vergelijking van 

stedelijke concurrentiekracht wordt daarom meestal gekozen voor het bruto stedelijk product 

als indicator. Voor een Europese (of zelfs internationale) benchmark blijkt deze indicator het 

meest geschikt. In hoofdstuk 2 wordt de wijze waarop het stedelijk beleid georganiseerd 

is (de governance) verder belicht. Niet alleen het bruto stedelijk product zegt iets over de 

economische weerbaarheid van steden, maar ook de wijze waarop de economische groei 

is opgebouwd. Belangrijk is het antwoord op de vraag of de (inter)nationale conjunctuur 

een belangrijke rol speelt, of er veel snelgroeiende sectoren of juist krimpende sectoren 

aanwezig zijn en ten slotte hoe het zit met de kwaliteit van het stedelijke vestigings- en 

ondernemingsklimaat en het ondernemerschap in de stad. Dit zijn belangrijke indicatoren 

voor de ruimtelijke ambitie, het ruimtelijk beleid en de concurrentiekracht van een stad. 

1.3 Invloed van de ambitie op het ruimteliik beleid van Nederland 
Volgens het Europese Verdrag heeft de Europese Unie geen wettelijke bevoegdheden op 

het gebied van ruimtelijke ordening van nationale overheden. Het is een competentie van 

de lidstaten zelf, maar de geschiedenis heeft aangetoond dat Europese wetgeving wel 

degelijk invloed heeft op het RO-beleid in de lidstaten. Aansprekende voorbeelden hiervan 

zijn onder andere de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Richtlijn luchtkwaliteit en het voorstel 

voor de Bodemrichtlijn. Ook de Europese aanbestedingsregels hebben een indirecte invloed 

op het ruimtelijk beleid. De Nederlandse overheid beaamt de Europese ambities en stuurt 

haar verantwoordelijke ministeries en gemeentelijke overheden aan tot het ontwikkelen van 

ambitieus beleid in hun ruimtelijke doelstellingen. De Nederlandse overheid spreekt daarbij 

openlijk uit om Nederland tot de top van de Europese lidstaten te laten behoren. Het 

rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 1 998 over 

'Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek' liep hier al een beetje op vooruit. En met het in 2003 



verschenen VROM-rapport 'Van hindermacht naar ontwikkelkracht' wordt deze ambitie 

nogmaals schriftelijk vastgelegd. In dit rapport worden vijf elementen genoemd die deze 

nieuwe vorm van planologische benadering kenmerken: 

het moet gaan om een integrale vorm van stedelijke ontwikkeling; 

die aangegaan wordt als een gezamenlijk proces; 

van complementaire stakeholders partijen; 

met een streven naar verbetering van de stedelijke kwaliteit; 

wat door uitvoering en financiering van een aantal samenhangende ruimtelijke 

projecten gerealiseerd moet gaan worden. 

Ter ondersteuning van deze benadering worden de beide Europese subsidieprogramma's 

ingezet, waarbij de opzet van dit URBAN en Doelstelling-2 programma in Nederland door 

Eurocommissaris Barnier al eens als voorbeeld is gesteld in Europa. Nederland vervult 

daarmee in Europa een voortrekkersrol waar het gaat om de integrale aanpak van stedelijke 

vraagstukken (Van der Pennen, Van Bemmel & Muller, 2004). Wat het Nederlandse model 

in deze juist zo bijzonder maakt, is dat de Europese subsidiemiddelen gekoppeld zijn aan 

het Grotestedenbeleid. Zodoende hebben de programma's in de Nederlandse steden 

allemaal de structuur van het GSB gevolgd met drie pijlers waarin wordt geïnvesteerd: 

economische versterking, de fysieke infrastructuur en de sociale samenhang. De Europese 

subsidiemiddelen zijn bedoeld als een eerste stap en moeten dan ook altijd worden 

aangevuld met financiering door de (lokale) overheid. 

Ook de milieuproblematiek, de verslechterde nationale concurrentiepositie van Nederland 

en haar steden en de enorme bouwopgave zijn een rol gaan spelen in de ruimtelijke 

ordening. Dit brengt een discussie met zich mee op welke wijze de stedelijke ontwikkeling 

kan bijdragen aan het verbeteren van de doelstellingen zoals die zijn uitgesproken door 

de Europese Unie. Het antwoord van Nederland hierop was het ambitieuze VINEX-beleid 

wat uitging van de bouw van 650.000 woningen in een periode van 1 0 jaar ( 1995-2005). 

Waarbij de grootstedelijke regio's ongeveer de helft van de woningbouwopgave voor hun 

rekening dienden te nemen (Nota Ruimte, 2004). Verder bleef de voorkeursvolgorde voor 

nieuwe bebouwing bestaan. Namelijk in, aan en op geringe afstand van de bestaande stad 

om zo de groeiende mobiliteitsbehoefte enigszins te beperken, zorgvuldig ruimtegebruik te 

bevorderen, het landelijk gebied en de natuur te ontzien en het bijdragen aan het in stand 

houden van het draagvlak van de voorzieningen in bestaande steden. 

Tenslotte zorgt de duizelingwekkende ontwikkeling van het informatietijdperk ervoor dat 

de Nederlandse landsgrens een wat abstract gegeven wordt. De sleutel tot het economisch 

welzijn van de regio Nederland ligt primair in het vermogen om deel uit te maken van het 

netwerk van succesvolle regio's die met elkaar de internationale kenniseconomie vormen. 

Het is volgens de Kenniseconomie Monitor uit 2006 duidelijk dat de twee sleutelregio's 

in de Nederlandse kenniseconomie Amsterdam en Eindhoven zijn. Volgens Frans Nauta, 
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voorzitter Stichting Nederland Kennisland, komen er vanuit de structurerende principes van 

de informatiesamenleving "fundamentele vragen op de Nederlandse ruimtelijke ordening 

af". Hij stelt dat het zelfs sterker is, het gaat hierbij namelijk om de overgang van goederen 

naar kennis, van nationaal naar regionaal, van hiërarchie naar netwerken en van ons-kent

ons naar maatwerk voor consumenten. Het wordt een enorme ambitie om de stedelijke 

ontwikkeling daar het komende decennium voor op te tuigen. 

1.4 Regulering van de stedelijke ontwikkeling in Nederland 
Het antwoord van Nederland op de ambitie van Europa in de stedelijke ontwikkeling is 

een enorme bouwopgave. Deze zijn samengevat in beleidsstukken die door de tijd zijn 

veranderd naar een meer decentrale structuur. De Rijksoverheid heeft een eerste stap 

gemaakt door met haar beleid regio's een impuls te geven tot de ontwikkeling van 

competitieve en concurrerende regio's. Nu laat zij de verdere ontwikkeling meer over aan 

de regio's zelf. Het verschil tussen de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (die in beginsel 

nooit is aangenomen) en de Nota Ruimte is dan ook niet daadwerkelijk de beleidsinhoud, 

maar meer de achterliggende sturingsfilosofie van decentralisatie, deregulering en 

uitvoeringsgerichtheid. Het rijk concentreert zich in de Nota Ruimte op haar smaller 

gedefinieerde eigen taak en laat de uitwerking en uitvoering verder over aan provincies en 

gemeenten (Nota Ruimte, 2004). Die krijgen op hun beurt steeds meer met private partijen 

te maken als gevolg van het veranderend kader van ontwikkelingspienologie en het steeds 

gangbaarder worden van andere samenwerkingsconstructies (bijvoorbeeld PPS). Om de 

lagere overheden voldoende instrumenten te bieden in deze nieuwe rol wordt samen met 

de Nota Ruimte ook voorzien in een gewijzigd instrumentarium: een nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening en een nieuw grondbeleid. De ruimtelijke ordening heeft in Nederland namelijk 

van oudsher een sterk regulerend karakter gehad. 

De positie van de overheid is in de loop der jaren veranderd. Dit betreft zowel de 

verhouding tussen de rijksoverheid enerzijds en decentrale overheden anderzijds, als die 

tussen de overheid en marktpartijen (Boot, 2008). Er is een trend waarneembaar dat de 

rijksoverheid het ruimtelijk beleid slechts op hoofdlijnen vaststelt en er meer ruimte wordt 

geboden om op decentraal niveau afwegingen te maken. Dit wordt benadrukt door het feit 

dat het ministerie van VROM onlangs in de Nota Ruimte een duidelijke keuze heeft gemaakt 

voor ontwikkelingsplanologie. Het Rijk dient daarbij meer ruimte te geven aan provincies en 

gemeenten om samen met andere stakeholders en maatschappelijke organisaties plannen 

te maken en te realiseren. Veel gemeenten hebben hier de afgelopen jaren al veel ervaring 

mee opgedaan. Op VINEX-locaties zijn gemeenten inmiddels gewend om met marktpartijen 

samen te werken. 

Stedelijke ontwikkeling als beleidsterrein heeft de afgelopen decennia eveneens een 

gedaantewisseling ondergaan. Eerst verscheen het beleid als een sociale opgave, na de 



oorlog als een bouwopgave en in de jaren tachtig en negentig als organisatieopgave om 

orde op zaken te stellen. Daarbij is het belangrijk dat iedere overheidslaag in staat wordt 

gesteld de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Meer specifiek wordt het nationaal 

ruimtelijk beleid gericht op: 

versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland 

bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland 

borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden 

borging van de veiligheid. 

De regulering van de stedelijke ontwikkeling vindt in Nederland plaats via het stelsel 

van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Deze wet stamt uit 1 965 en heeft in de loop 

der jaren een aantal wijzigingen ondergaan. Deze herzieningen worden onder andere 

gesteund door de ingewikkelde rechtsbescherming en ellenlange procedures. De WRO 

wordt geacht het skelet te bieden voor de stedelijke ontwikkeling in Nederland (Huisman, 

2004). Aangezien de wet de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, 

bedrijven en instellingen bepaalt, geldt de WRO dan ook niet alleen als wettelijk kader 

voor overheden, maar ook als houvast voor burgers, bedrijven en instellingen. De taak van 

de Nederlandse overheid spitst zich toe op het reguleren van volkshuisvesting en ruimtelijke 

ordening, maar samenhangend daarmee ook werkgelegenheid, cultuur, recreatie en het 

milieu. Met de uitvoering van deze taak hevelt de rijksoverheid, al geruime tijd, bepaalde 

taken en bevoegdheden over naar de gemeenten. Deze decentralisatie moet gemeenten 

meer armslag en verantwoordelijkheden geven. Werden voorheen bijvoorbeeld subsidies 

vanuit een Haags ministerie aan plaatselijke instellingen verstrekt, tegenwoordig hebben 

gemeenten een zeer belangrijke vinger in de pap als het gaat om die toewijzing. 

De vijf elementen, die in paragraaf 1.2 worden genoemd, geven weer dat de Nederlandse 

overheid in haar stedelijke ontwikkeling sterk gelooft in een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij 

komt tevens naar voren dat, wil het gebiedsgerichte karakter van de ontwikkelingsplanologie 

succesvol kunnen zijn, de ruimtelijke beleidsvorming op regionaal niveau georganiseerd moet 

worden in samenwerking tussen overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. 

Deze decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, provincies, waterschappen en andere 

publiekrechtelijke organisaties wordt onverminderd voortgezet en er wordt selectiever 

gebruik gemaakt van rijksregelgeving (Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid, 

Balkenende I, 2002). Zo investeert VROM, het verantwoordelijke ministerie, in een nieuw 

sturingsmodel, waarin de eigen verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en 

andere stakeholders centraal staan (Kupper et al., 2007). Een mankement hierbij is wel, dat 

in vergelijking met bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland, de RO procedures in Nederland 

gepolitiseerd zijn en de potentie hebben daardoor vaak te veranderen. Bovendien heeft 

de Nederlandse overheid ook een uitvoerende rol. Terwijl de overheid in Denemarken en 

Duitsland een continu en consistent beleid voeren en vaak alleen een controlerende rol 
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hanteren (Hobmo et al., 2008). Een vergelijking met deze Ionden leert dot een consequent 

beleid en een beperking tot het stellen van kaders gecombineerd met controle veel 

mokkelijker complexe RO mogelijk maakt. 

1.5 Taken van de (gemeentelijke) overheid 
De rol van de gemeentelijke overheid is gericht op het via regelgeving creëren van goede 

woonomstandigheden voor de bevolking op een ruimtelijk gezien verantwoorde manier. 

Deze regulering begint, zoals eerder beschreven, op rijksniveou, waar de richtlijnen worden 

opgesteld voor de omvang en plaats van de stedelijke ontwikkeling. Deze richtlijnen 

worden vervolgens verder uitgewerkt in provinciale streekplannen en gemeentelijke 

bestemmingsplannen. De gemeente heeft in deze wijze van opereren altijd een duidelijke 

plaats in het krochtenveld gehad; zij was initiator, planvormer en beleidsbepoler bij de 

ontwikkeling van locaties, zowel in uitleggebieden als op binnenstedelijke locaties. De lokale 

overheid ontwikkelde stedenbouwkundige plannen, was bezig met de verwerving van 

gronden, maakte deze gronden bouwrijp en gaf deze vervolgens uit aan marktportijen en 

corporaties. De lokale overheid bepaalde doorbij ook in belangrijke mate de planologische 

bestemming en de rondvoorwoorden (dichtheden, typen, prijzen, kwaliteitseisen e.d.) voor 

de gehele vostgoedontwikkeling. De overheid zet dus een ruimtelijke hoofdstructuur op de 

kaart en geeft vervolgens hoor visie omtrent de ruimtelijke elementen die essentieel zijn voor 

de ontwikkeling van Nederland. Deze visie bevat elementen van de ontwikkeling van woon

en werkgebieden, de hoofdverbindingen, landschoppen en natuur. De verantwoordelijkheid 

voor de doodwerkelijke invulling wordt vervolgens overgelaten aan de decentrale overheden 

(provincies, regionale overheden en gemeenten). Deze omslag in beleid is een conclusie uit 

de Nota Ruimte van 2004, waarin naar voren komt dot er globale uitbreidingsgebieden 

aan worden gewezen en doormee de exacte lokelisering van de uitbreidingen aan de 

decentrale overheden wordt overgelaten. Dit is geheel in tegenstelling tot de VINEX, waarin 

de uitbreidingslocoties juist zeer nauwkeurig door de rijksoverheid werden aangegeven. 

Ook de invloed van de markt in het ruimtelijke ontwikkelingsproces is groeiende als gevolg 

van economische ontwikkelingen en mootschappelijke druk. Marktportijen nemen daarin 

een steeds prominentere en risicovollere positie in bij de invulling van het ruimtelijke 

ordeningsbeleid en doormee de stedelijke ontwikkeling. Het proces van de verandering van 

de positie van marktportijen loopt sneller don het huidig wettelijk stelsel aankon (Sonting, 

2006). Deze verandering vraagt don ook om een veranderd instrumentarium, waarbij 

de positie van overheden, marktpartijen, burgers en mootschappelijke en porticuliere 

organisaties zich beter tot elkoor gaan verhouden. 

Een geheel nieuwe Wro moet de ruimtelijke besluitvorming efficiënter maken, de hondhoving 

verbeteren en een eenvoudiger rechtsbescherming bieden in de stedelijke ontwikkeling. De 

meest in het oog springende verandering hierbij is een door alle overheden verplicht op 

te stellen visie. Dit vormvrije document bevat de hoofdzaken van het te voeren beleid voor 



de stedelijke ontwikkeling en een beschrijving van de gevallen waarin naar verwachting 

de bevoegdheden uit de nieuwe Wro zullen worden aangewend. De Rijksstructuurvisie, 

waarover door de Eerste en Tweede kamer zal worden beraadslaagd, komt in de plaats 

van de Planologische Kernbeslissing (zoals bi jvoorbeeld de VINEX en de Nota Ruimte). De 

visie zal zelfbindend werken en geen juridisch bindende doorwerking hebben naar lagere 

overheden. Daarvoor bevat de Wro een ander instrumentarium, zoals de mogelijkheid tot 

het stellen van algemene regels aan bestemmingsplannen via een Algemene Maatregel van 

Bestuur of provinciale verordening, en de mogelijkheid tot het vaststellen van een rijks- of 

provinciaal bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan blijft het centrale instrument van de ruimtelijke stedelijke ontwikkeling. 

Voor het gehele gemeentelijk grondgebied moet een bestemmingsplan opgesteld worden, 

dat minstens elke tien jaar moet worden geactualiseerd (Boot, 2008). Als er geen wijzigingen 

voorgenomen worden kan dit eenvoudigweg worden verlengd zonder de gehele procedure 

te hoeven doorlopen. De bevoegdheid ligt bij de gemeenten. Het Rijk en de provincie mogen 

er ook een opstellen, maar zullen dit enkel doen als een grote ingreep meerdere gemeenten 

of provincies treft. De provincie kan via een provinciale verordening of een aanwijzing 

regels geven die in een gemeentelijk bestemmingsplan moeten worden opgenomen. De 

nieuwe Wro introduceert ook het 'projectbesluit', waarbij lokale overheden (provincie/ rijk) 

alvast aan projecten kunnen beginnen, vooruitlopend op een (spoedige) herziening van het 

bestemmingsplan. 

1.6 Resumé 
De Europese ambitie, zoals uitgesproken op de Europese Top van 2000 in Lissabon, stuurt 

notionale overheden op het ontwikkelen van uiterst innovatief beleid. Niet alleen de steden 

moeten de spil worden in de hoogwaardige nationale kenniseconomieën, maar ook de 

stedelijke regio's. Deze regio's moeten een duidelijke keus maken op welk gebied zij willen 

uitblinken en worden hierdoor geholpen door de nationale overheden. Nederland is in deze 

context een vooruitstrevend land. Niet alleen ontwikkelen de verschillende regio's zich razend 

snel, ook de lokale overheden komen tot besef dat samenwerkingsverbanden, in welk opzicht 

dan ook, zullen leiden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Dit is belangrijk voor de 

aantrekkingskracht van een stad voor zowel inwoners, ondernemers als vooraanstaande 

bedrijven. Alleen op dergelijke wijze zullen steden in Nederland concurrentie kunnen bieden 

aan de andere grote steden in Europa. Ordening van de ruimte is daarbij nodig om deze 

ambitie ruimtelijk weer te geven en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Ruimtelijke ordening moet niet alleen voorwaarden scheppen voor een duurzame economische 

ontwikkeling, maar ook voor een gevarieerd sociaal-cultureelleven in een aantrekkelijke en 

duurzame leefomgeving. Het ruimtelijke ordeningsbeleid is dan ook méér dan het op elkaar 

afstemmen van de kwantitatieve ruimtebehoeften, het gaat tevens ook om het bewaren en 

het verhogen van de kwaliteit van diezelfde ruimte. Daarbij heeft de gemeentelijke overheid, 
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als publiekrechtelijk democratisch gekozen lichaam, de regie in het verstedelijkingsproces. 

De laatste jaren is er in het ruimtelijk beleid van de (gemeentelijke) overheid een tendens 

te bespeuren naar meer marktwerking bij ruimtelijke ordening. Ingegeven door hogere 

organen, zoals onder andere de Europese Unie, wordt de ruimtelijke groei van de stad 
naar een stedelijke regio een steeds belangrijker speer- en beleidspunt. Clustering is hierbij 

het toverwoord om de stad een passend imago, passende doelstellingen en een passende 

ruimtelijke ordening te geven. Zowel de Rijksoverheid als de steden zelf begrijpen dit maar 

al te goed, net als de overweging om de samenwerkingsverbanden tussen de publieke en 

private partijen aan te scherpen. Op deze manier worden er ambitieuzere doelstellingen 
gehaald en worden de risico's van hoogwaardige ruimtelijke ordening op een juiste wijze 

verdeeld. Zo zijn de ruimtelijke keuzes die nu en in de toekomst gemaakt worden door 

publieke en private partijen mede het gevolg van ontwikkelingen en beleid in het verleden. 
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2 De stad als organ~isatie 



< Forum Romanum, Rome, 508 BC-476 AD 

Het Forum diende als stadsplein en centrale verzamelplek voor 
handel, bestuur, reeimpraak en religie. Het werd beschouwd 
als het centrum von Romeinse Republiek en Keizerrijk. Het Forum 
Romanurn kan daarom worden gezien als een vroege, fysieke 

vertaling van de huidige stedelijke organisatie. 



2 De stad als organisatie 

2.1 Inleiding 
Concentraties van mensen en bedrijven ontstaan al eeuwenlang op gunstige locaties (Van Dijk 

& Schutjens, 2008). Voorbeelden zijn rivierovergangen, veerponten, veilige havens, maar 

ook rondom kloosters en kerken ontstonden stedelijke weefsels. Deze locaties kenmerken zich 

door (economisch) specifieke factoren, waarbij er groei ontstond doordat er nieuwe mensen 

bleven hangen, die vervolgens weer een eigen taak binnen de gemeenschap zijn gaan 

vervullen. De eerste tekenen van groei diende zich zodoende aan en de markten binnen 

deze concentraties van mensen groeiden en werden steeds gevarieerder. Er waren nieuwe 

diensten nodig, meer voorzieningen en een organisatie van al deze markten. Zo ontwikkelden 

deze concentraties zich tot dorpen en steden. En binnen de verschillende dorpen en steden 

ontstonden er vervolgens samenwerkingsverbanden. Een stedelijke economie ontstond, 

maar deze bleef in schaal op lokaal niveau hangen. De industrialisatie in de 19e eeuw 

veranderde dit beeld. Er ontstonden grote schaalvoordelen door technologische innovaties. 

Zo kregen de steden een duaal karakter door de lokale bedrijvigheid aan de ene kant en 

de sterke industriële groei aan de andere kant. Na WOII continueerde de technologische 

ontwikkelingen en zorgde voor een productiviteitsgroei bij bedrijven. Dit ging gepaard 

met de eerste tekenen van globalisering en daardoor een toenemende internationale 

concurrentie. De economie werd steeds meer gedomineerd door grote (internationale) 

bedrijven die veelal, op kostenreductie gebaseerde, locatiebeslissingen namen. 

Tevens werd duidelijk dat innovatie een belangrijk speerpunt was om het hoofd te bieden 

aan de groeiende internationale concurrentie. Informatie, kennis en kennisoverdracht werden 

gezien als de nieuwe pijlers voor economische groei. Contacten met andere bedrijven, 

samenwerkingsverbanden en investeringen in onderzoek en kennis waren nodig en er 

ontstond clustering van bedrijven uit dezelfde sectoren. Een goed voorbeeld hiervan is Silicon 

Volley. Silicon Volley is een ruimtelijke concentratie van (kleinschalige) ICT bedrijven rond de 

Stanford University in Californië. Dit bleek een succes te zijn door de productiviteitsgroei, 

de innovatieve vernieuwingen en een forse groei van de werkgelegenheid. Een reden voor 

dit succes was de ruimtelijke relatie die deze bedrijven ten opzichte van elkaar hebben 

gecreëerd, waardoor enerzijds kennisoverdracht makkelijker was en er dus constructieve 

samenwerking plaatsvond en anderzijds de markten elkaar scherper hiefden door de 

concurrentie. Dit voorbeeld voedde het besef dat door clustering (economische) voordefen 

konden worden behaald. Dit werd bijgestaan door Porter's boek uit 1 990, getiteld 'The 

competitive advantage of nations', waarin hij wetenschappelijk onderbouwd waarom 

dergelijke clusters voordelen kunnen bieden. Veel landen, regio's en gemeenten in 

Nederland zijn zich in de afgelopen jaren gaan richten op deze clusters in hun ruimtelijk 

beleid. Met de laatste ontwikkelingen, de opkomst van hoogwaardige ICT toepassingen, 

wordt de onderlinge fysieke afhankelijkheid van bedrijven minder relevant. Ondanks dat 

de ruimtelijke aanwezigheid van meerdere bedrijven uit dezelfde sector voordelen met zich 

mee kan brengen, ontstaat een kleine verschuiving naar kennisoverdracht via ICT (Van Dijk 
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& Schutjens, 2008). 

2.2 Organisatorisch systeem 
De beschrijving van de organisatie van een stad in al haar facetten is een lastige opgave. 

Met name omdat een stad niet een vast gedefinieerd begrip en organisatorisch systeem is. Er 

is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop steden zouden kunnen worden ingekaderd 

in een systeem (Halbertsma & Ulzen, 2008). Interessant is de wijze waarop professor lordoir 

steden, in de publicatie 'Stad en Welvaart' van Kenniscentrum Grote Steden uit 2005, 

beschrijft. Hij gaat uit van het feit dat een stad an sich, een maatschappelijk en economisch 

systeem is met een opeenhoping van verschillende activiteiten. In de Verenigde Staten wordt 

dit omschreven als een 'Daily Urban System' (DUS), waarbij het systeem in een DUS draait 

om de dagelijkse interacties die in de samenleving plaatsvinden. Bijvoorbeeld de dagelijkse 

pendel naar het werk, de dagelijkse boodschappen of de dagelijkse toeleveringstromen 

binnen de economie. Inwoners en ondernemers kiezen hun vestigingsplaats mede op grond 

van deze frequente interacties, waardoor de woningmarkt, de bedrijfshuisvesting en het 

voorzieningenniveau vooral begrensd worden door het DUS. Op deze wijze worden de 

grenzen van de stad of van een stedelijk gebied automatisch bepaald. De beschrijving van 

een stad met behulp van de systematiek van een DUS wordt in Europa ook steeds vaker 

toegepast. Dit uit zich onder andere in de ruimtelijke ordening en het ruimtelijke beleid van 

de onderlinge landen en steden die zich juist richten op de ontwikkelingen van deze (DUS) 

gebieden. 

Nederland kent van oudsher een dichte structuur van steden en kleinere nederzettingen 

(Tordoir, 2005). De bovenstaande (DUS) systematiek grijpt in Nederland aan op deze 

historische structuur. Hierdoor nemen de groeiende stadsgewesten in Nederland een vorm aan 

met meerdere kernen. Bestuurlijk en economisch gezien is dit als een voordeel te beschouwen, 

omdat er zo veel fysieke congestie en kosteninflatie (hoge grondprijzen, slechte infrastructuur 

etc.) is vermeden. Dit is in zekere mate ook erg belangrijk voor de aantrekkingskracht 

van een stad en dus voor de toegankelijkheid en vestigingsdrang van bepaalde groepen 

en bedrijven binnen een stad. Het typische Nederlandse verstedelijkingsproces zorgt er 

tevens voor dat veel van de oude Nederlandse steden in korte tijd zijn veranderd en 

dat de grote(re) stadsgewesten in het land via deze tussengelegen oude en middelgrote 

steden makkelijk naar elkaar toe kunnen groeien (Tordoir, 2005). Opvallend aan deze 

ontwikkeling is dat de groei van de economie en de bevolking ook het snelst plaatsvindt 

in deze tussengelegen steden. Waarbij de verdere groei van de bevolking, de welvaart 

en de verdergaande individualisering en toenemende mobiliteit van mensen tot een steeds 

grotere onderlinge samenhang tussen de steden leidt en als resultaat heeft: meer en grotere 

stedelijke gebieden. In deze context wordt er ook wel gesproken over het ontstaan van 

de 'netwerksamenleving' of de 'netwerkeconomie'. Begrippen die rechtstreeks te maken 

hebben met de ontwikkeling van steden en stedelijke gebieden in Nederland. 



De stadsgrenzen vervagen dus en de regio wordt, althans in naam, steeds belangrijker 

voor het nationale beleid en daarmee het gemeentelijke beleid. De drie overheidslagen 

in Nederland (rijk, provincie en gemeente) werken daarbij onderling samen en vormen 

overlegstructuren om de ontstane problemen in de vorming van succesvolle regio's op te lossen. 

Het komt steeds vaker voor dat deze indeling in het verstedelijkingsproces ontoereikend is. 

Er wordt een "hanteerbare schaal gemist" (Nirov, 2006) om de problemen op een adequate 

manier aan te pakken. Rijksnota's concentreren zich dan ook op verschillende gebieden 

(oa ruimte, infrastructuur, economie en onderwijs) en zetten in op regionale afstemming en 

samenwerking. Dat is volledig in lijn met de frequente interacties in de Daily Urban Systems 

die voor de arbeidsmarkt, het huisvestingsbeleid, het voorzieningenniveau en de mobiliteit 

het geschikte schaalniveau vormen voor beleidsinterventje en collectief beheer (Tordoir, 

2005). 

De stedelijke ontwikkeling, zoals beschreven in paragraaf 2.1, brengt met zich mee dat de 

organisatie van een stad ook continu veranderd. Het operationeel besturen van een stad 

concentreert zich steeds meer op het besturen van stedelijke gebieden (De Vries, 2002). 

Geografische grenzen verdwijnen dus gedeeltelijk in de besturing van deze gebieden. 

Er wordt meer energie gevraagd voor de samenwerking tussen de verschillende lagere 

overheden en gemeentelijke diensten. Waarbij niet alleen de lagere overheden hun 

werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen, ook de belanghebbende marktpartijen 

hebben in de samenwerking een volwaardige stem. De afhankelijkheid van de markt is de 

laatste jaren namelijk enorm toegenomen, wat betekent dat de lokale overheden weliswaar 

kunnen sturen, maar daarbij ook geconfronteerd worden met het gedrag van marktpartijen. 

Het begrip regierol wordt gebruikt om de nieuwe rol van de lokale overheden in de 

stedelijke ontwikkelingsopgave aan te duiden (ECORYS, 2003). 

2.3 Stakeholders 
Gelet op de verknoping van publieke en private belangen zou de noodzaak van samenwerking 

in het strategische gedrag van lokale overheden en marktpartijen sterker voorop moeten 

staan. De stakeholders in de stad zijn in vele opzichten namelijk erg afhankelijk van de 

lokale overheid, niet alleen in de welwillendheid, maar ook in bijvoorbeeld het uitgeven 

van vergunningen. Daar komt bij dat de projecten van de marktpartijen moeten passen in 

het beleid en de visie van de lokale overheid. Het gaat er dus om dat het stadsbestuur de 

vensters naar buiten openzet en het bedrijfsleven warm en bereid krijgt om te investeren in 

een goede samenwerking met haar eigen diensten en met de andere partijen in de stad. De 

stakeholders verwijten daarentegen de lokale overheid machtsmisbruik en een bepaalde 

arrogantie. Daarbij loopt de 'vrijwillige' samenwerking ook nog geen vaart, omdat volgens 

marktpartijen hun toegevoegde waarde nog onvoldoende onderkend wordt door de 

lokale overheid. Al met al kan er dus worden gesteld dat de communicatie tussen de lokale 
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overheid en de stakeholders veelal 1 -richtingsverkeer vanuit de lokale overheid is. Meer 

samenwerking tussen de lokale overheid en de stakeholders in de stad bij de uitvoering van 

projecten in het kader van de stedelijke ontwikkeling kan ertoe bijdragen dat knelpunten in 

de verwezenlijking van de doelen van het beleid sneller uit de weg kunnen worden geruimd 

en dat de opbrengsten ervan hoger worden. 

Een van de meest knellende problemen in de samenwerking is dat de spelregels onvoldoende 

vastliggen en voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Marktpartijen hebben behoefte 

aan duidelijkheid vooraf en dit betekent dat er een voor alle partijen duidelijk proces voor 

de samenwerking moet komen. Dit proces ontbreekt nu in de meeste gevallen. Het gaat 

erom dat bij de aanvang van de samenwerking helder moet zijn in welke organisatorische 

vorm de samenwerking gegoten gaat worden, welke partijen er mee doen, welke taken en 
verantwoordelijkheden deze partijen hebben, op welke wijze de kosten en risico's worden 

verdeeld en welk tijdpad gekozen gaat worden. Een algemene voorwaarde moet zijn dat de 

lokale overheid de initiatieven 

van bedrijven niet frustreert 

door trage besluitvorming en 

onvoldoende overzicht over 

de eigen activiteiten. Bovenal 

is het echter van belang dat de 
lokale overheid meedenkt met 

het bedrijfsleven. Het gevolg 

hiervan is dat bedrijven 

van hun kant ook eerder 
bereid zijn een bijdrage te 

leveren aan de oplossing 

van maatschappelijke 

problemen in de stad. In de 

praktijk blijkt dat de stad in 

stad 
als orgamsatie 

figuur I: stakeholders in relatie tot de stad als organisatie 

organisatorische sfeer nog onvoldoende kennis heeft van de belangen in de sector en welke 

kansen daar aanwezig zijn. Dit leidt tot een verkeerde beeldvorming en wantrouwen over en 

weer. Vanuit de lokale overheden worden motieven van marktpartijen gewantrouwd, terwijl 

marktpartijen spreken van logge apparaten zonder daadkracht, creativiteit en flexibiliteit. 

2.4 Operationele processen & bedriifskundige besturing 
Steden zijn, zoals in paragraaf 2.2 aangegeven, opeenhopingen van onderling 

gerelateerde markten voor arbeid, huisvesting, voorzieningen en diensten. En hoe groter 

deze markten zijn, hoe beter ze functioneren en hoe meer specialisatie mogelijk is. Het 

uiteindelijke gevolg is een groeiende economie en dus welvaartstoename. Daarbij komt 

dat er de laatste jaren een trend waarneembaar is van een toenemende mobiliteit, zodat 



deze markten van steeds grotere afstand bereikbaar worden. Aldus verandert de stad 

tot stadsgewest tot cluster, waarbij gedurende dat proces verbindingen en knopen zich 

omvormen van monocentrische tot polycentrische structuren, die meer efficiënt zijn (Tordoir, 

2005). De rol en de bestuursinvloed van de gemeente in de stedelijke ontwikkeling is in 

deze achtergrond en in de loop van de jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Een 

gemeente kon, binnen haar kaders, zelfstandig opereren en op basis van eigen inzichten 

een plan opstellen (ECORYS, 2003). De financiële ondersteuning kwam hiervoor onder 

andere uit verschillende subsidies, waaronder bijvoorbeeld de volkshuisvestingssubsid ies. 

Daarbij waren marktpartijen niet geïnteresseerd in de exploitatie van gronden of complexe 

binnenstedelijke ontwikkelingen (Boerema, 2007). De afhankelijkheid van subsidies was in 

het verleden dus groter dan de afhankelijkheid van de markt. Er wordt dan gesproken over 

gemeentelijke uitvoering of gemeentelijke exploitatie. 

In de publicatie 'De gemeente als regisseur' uit november 2006 van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de huidige rol van de gemeentelijke 

overheid omschreven als een soort van regieroL In de praktijk wordt echter steeds vaker 

de vraag gesteld hoe deze regierol van de (lokale) overheid zich moet verhouden tot de 

huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De lokale overheden blijken namelijk in het gehele 

ontwikkelingstraject nog steeds de dominante partij en houden zich krampachtig vast aan 

hun publieke en private bevoegdheden (Huisman, 2004). De marktpartijen geven aan dat 

de bemoeienis juist bij de invulling van de ruimtelijke ontwikkelingen nog te gedetailleerd is. 

Zij geven aan dat er een te sterk programmatisch gestuurd en een te weinig marktgericht 

proces wordt gehanteerd (Huisman, 2004). 

De grote vraag die vervolgens wordt gesteld is tot op welk detailniveau en in welke situatie 

de gemeente gerechtigd is om eisen en randvoorwaarden te stellen aan de stedelijke 

ontwikkeling.lokale overheden zijn in sommige situaties namelijk geneigd om die bevoegdheid 

vrij ruim te interpreteren, terwijl marktpartijen vaak juist geneigd zi jn om die bevoegdheid 

te respecteren vanwege de afhankelijkheid van de lokale overheden. De gemeente is niet 

alleen regisseur, maar tevens ook beleidsmaker, handhaver en toezichthouder. Daarbij komt 

dat dergelijke stedelijke vernieuwingsprojecten vaak jaren in beslag nemen, waardoor er 

niet altijd sprake is van bestuurlijke en professionele continuïteit. Dit is een groot mankement 

in het procesontwerp van de organisatie binnen een lokale overheid. De focus van het 

regieproces van de lokale overheid moet dus, gezien het beleid van de rijksoverheid, meer 

liggen op een abstracter niveau op het laagste lokale niveau (Van de Klundert, 2008). Op 

hoger stedelijk niveau dient de regiefunctie van de lokale overheid wel stevig te zijn en te 

zorgen voor een helder kader. Dit moet een omslag veroorzaken in de rolverdeling van de 

lokale overheid en de marktpartijen met als doel succesvolle stedelijke ontwikkelingen in 

een meer continu proces. 
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2.5 Objecten & facetten 
In de economische wetenschap worden de traditionele productiefactoren arbeid, natuur en 

kapitaal gebruikt. Het combineren van deze factoren leidt tot de productie van een goed of 

van een dienst. Ook in het systeem van de organisatie van een stad hebben deze factoren 

invloed. De belangrijkste factoren in dit organisatorisch systeem zijn kapitaal, de kwaliteit 

van ruimte en het creëren van waarde. Begrippen die in deze paragraaf verder worden 

uitgewerkt. 

2.5.1 Kapitaal 
Een belangrijk sturingsmiddel in de organisatie van een stad zijn haar financiën, waarbij de 

lagere overheden grotendeels afhankelijk zijn van de rijksoverheid. Deze afhankelijkheid 

blijkt uit het feit dat 84 procent van de gemeentelijke inkomsten in Nederland afkomstig 

zijn van het Rijk en slechts 16 procent van lokale belastingen en heffingen uit de stad 

zelf (COELO, 2002). Een deel, ongeveer 37 procent, van deze 84 procent komt uit het 

zogenaamde Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk jaarlijks een deel van de 

belastingopbrengst stopt en vervolgens verdeelt over de gemeenten. Het Gemeentefonds 

heeft als doelstelling dat de financiële middelen op een adequate wijze over de gemeenten 

worden verdeeld, zodanig dat gemeenten een gelijkwaardig voorzieningenpakket kunnen 

leveren bij ongeveer gelijke lasten (AIIers, 2005). Bij de verdeling van deze gelden wordt 

rekening gehouden met het aantal inwoners, de plaatselijke omstandigheden en de waarde 

van onroerende zaken in de gemeenten. Kenmerkend voor de algemene uitkeringen uit het 

Gemeentefonds is dat gemeenten vrij zijn om te bepalen hoe het verkregen geld wordt 

besteed. Een voordeel hiervan is dat het Rijk weinig kosten voor verantwoording en monitoring 

hoeft te maken, omdat gemeenten zelf de bestedingsrichting bepalen. De gemeenten zijn 

wel verplicht hierover in hun jaarrekening en jaarverslag zelf verantwoording af te leggen. 

De overige 47 procent van de in totaal 84 procent bestaat uit zogenaamde doeluitkeringen. 

Dit zijn uitkeringen van het Rijk voor vast omschreven doelen, zoals bijvoorbeeld het 

openbaar vervoer of jeugdhulpverlening. De gemeente mag naast de uitkering uit het 

Gemeentefonds en de doeluitkeringen ook zelf belasting heffen, waarbij de onroerende 

zaakbelasting (OZB) de belangrijkste bron van eigen inkomsten is. Er geldt: hoe hoger de 

waarde van de onroerende zaken, hoe lager de uitkering uit het Gemeentefonds. Hierdoor 

zullen gemeenten met een relatief hoge waarde van onroerende zaken doorgaans hogere 

opbrengsten moeten genereren dan gemeenten met minder waardevol onroerend goed 

om een gelijkwaardig voorzieningenniveau te kunnen bieden (AIIers, Hoeben & Zeilstra, 

2007). Het gevolg hiervan is dat steden met hoge OZB-tarieven niet altijd direct meer 

overhouden aan de door hen geheven belastingen. Naast de OZB zijn er onder andere 

ook de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de parkeergelden waar inkomsten uit 

voortvloeien. 



Daarnaast zijn er een aantal diensten die door de gemeenten worden aangeboden, zoals 

verschillende leges, reinigingsrechten e.d. Voor deze diensten rekent de gemeente een 

bepaald tarief en zodoende zorgen ook deze diensten voor inkomsten. In de Gemeentewet 

is limitatief vastgesteld welke belastingen geheven mogen worden. Aan de hand daarvan 

wordt door de gemeenteraad bepaald welke belastingen er vervolgens in de betreffende 

stad worden geheven, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven 

daarbij gelden. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt wel dat het te betalen bedrag 

niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van de 

belastingplichtige. De belangrijkste opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen zijn de 

inkomsten uit de OZB, de reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) en het 

rioolrecht of de rioolheffing. De lokale belastingen vormen daarmee slechts een zeer klein 

deel van het inkomen van gemeenten (COELO, 2002). In diverse andere EU landen is dit 

vaak het veelvoudige, namelijk 20 tot 30%. 

2.5.2 Kwaliteit 
In de Nota Ruimte van 2004 staat genoteerd: 

"Krachtige steden zijn steden die veilig zijn, en die in alle opzichten voldoen aan de (steeds 
hogere) eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan een stad 
stellen". 

Doorbij wordt expliciet gemeld dat deze steden een breed scala aan voorzieningen op 

onder meer het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, onderwijs, recreatie en sport moeten 

bieden. De Nota Ruimte gaat zelfs verder door de ambitie uit te spreken dat: 

"Krachtige steden tevens economisch vitaal moeten zijn, hoogwaardige vestigingslocaties 
moeten bieden en daarnaast een hechte sociale samenhang moeten hebben". 

Het gaat dus kortom om steden, die kansen bieden aan burgers en veilig en p rettig zijn 

om in te verblijven. Daarbij is meer variatie in het aanbod van woningen, voorzieningen en 

woonmilieus gewenst en in dit verband zelfs cruciaal. Herstructurering, stedelijke vernieuwing, 

transformatie en ontwikkeling van stedelijke centra hebben om die reden een plek gekregen 

in deze Nota Ruimte. Maar ook een goede regionale bereikbaarheid en de beschikbaarheid 

van voldoende bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit zijn essentieel voor het stedelijk 

vestigingsklimaat en de kracht van de steden. Al met al behoorlijke ambitieuze ambities wat 

betreft de ruimtelijke kwaliteit. Aan de andere kant spreekt de VROM-raad in 2009 over 

het feit dat "het steeds moeilijker wordt om (binnen)stedelijke ontwikkelingen met behoud 

van kwaliteit te realiseren". Vaak wordt ruimtelijke kwaliteit alleen in verband gebracht 

met hoogstaande en hoogwaardige architectuur, veel en kwalitatief openbaar groen en 

een juist doordachte inrichting van de openbare orde. Voor de kwaliteit van ruimte bestaat 

geen eenduidig begrip. Voor iedereen is de kwaliteit van de ruimte anders en verschillend. 
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Er zijn wel een aantal kenmerken die horen bij het begrip van ruimtelijke kwaliteit. Waar 

men altijd rekening mee houdt bij de invulling van de ruimte zijn de actuele en toekomstige 

wensen van de gebruikers van deze ruimte, waarbij rekening is gehouden met esthetische 

overwegingen. Vaak blijkt dat juist deze realisatie van ruimtelijke kwaliteit lastig is gezien 

de vele (tegenstrijdige) belangen van de gebruikers. Daarnaast is er een ontwikkeling 

gaande waarbij marktpartijen de stedelijke ontwikkelingen steeds meer oppakken. Er 

is namelijk een sterke intrinsieke relatie ontstaan doordat overheden en marktpartijen, 

in hun onderhandelingen over het sluitend krijgen van bijvoorbeeld grondexploitaties, 

kwaliteitseisen (en financiën) met elkaar in evenwicht brengen (Kenniscentrum PPS, 2004). 

Bovendien is de ontwikkeling van kwaliteit zoals bedoeld in deze Nota een zware post in 

de exploitatie van een stad. Er worden behoorlijke investeringen geëist en wie gaat dit 

uiteindelijk financieren aangezien het veelal ruimte betreft zonder eenduidige eigenaren. In 

het verleden konden steden gebruik maken van omvangrijke subsidiestromen (zie paragraaf 

2.4.1) ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit binnen een stad. Dit wordt beschreven in de 

beleidsdoorlichting van het Grotestedenbeleid uit 2007. In diezelfde beleidsdoorlichting 

wordt ook aangegeven dat deze subsidies langzaam zijn afgenomen met de toename van 

de invloed van de markt. Waarom deze trend is ingezet is echter niet geheel duidelijk. 

Men spreekt over het feit dat marktpartijen hun maatschappelijke en sociale verplichting 

moeten nakomen en moeten investeren in de (ruimtelijke) kwaliteit van een (deel van de) 

stad. Ook voor hen is dit gunstig omdat dit de aantrekkelijkheid van een stad vergroot 

en dus ook de (verkoop)resultaten van de projecten die zijn geïnitieerd door diezelfde 

marktpartijen. Afgezet tegen de (behoorlijke) risico's die marktpartijen lopen in het proces 

van stedelijke ontwikkeling blijkt dit vaak juist niet ten goede te komen aan de (ruimtelijke) 

kwaliteit (Habiforum, 2006). In de uitvoeringsfase van de stedelijke ontwikkeling treden er 

vaak problemen of onvoorziene situaties op. Veelal volgen bezuinigingsronden en worden 

er te duur lijkende posten geschrapt. Vaak zijn dit net de posten die het meest bijdragen 

aan de kwaliteit van het betreffende gebied. Daarom blijven subsidies ten behoeve van de 

kwaliteit vanuit het rijk wenselijk. 

Het is overigens erg ondoorzichtig om een goed beeld te krijgen van de omvang van de 

rijksinvesteringen in de kwaliteit van steden of de mogelijkheden hiervan. De subsidies die 

het Rijk in het ruimtelijke domein voor lokale overheden ter beschikking stelt zijn namelijk 

sectoraal en thematisch georganiseerd. Hierdoor ontstaat er een enorme versnippering 

die voor veel onduidelijkheid zorgt. Met de komst van het lnvesteringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) in 2000 en de ingang van het tweede tijdvak van dit lnvesteringsbudget 

(ISV2) in 2005 is er wel enige bundeling opgetreden. In relatie tot woningbouw zijn de 

belangrijkste rijksbudgetten nu te vinden in het ISV2, het BLS (Besluit locatiegebonden 

Subsidies), de BDU (Brede Doel Uitkering) verkeer en vervoer, het lnfrastructuurfonds, het 

budget ter uitvoering van de Nota Ruimte, het Budget Bodemsanering (de besteding loopt 
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in de steden via ISV2), het budget Recreatie om de Stad (voorheen Groen In en Om de 

Stad (GlOS), loopt deels via het ISV2), het lnvesteringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en 

het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waarvan de besteding verloopt via de 

departementale begrotingen (NEPROM en De Vernieuwde Stad, 2007). 

2.5.3 Waardecreatie 
Bij de stedelijke ontwikkeling zijn er altijd meerdere momenten waarop het bezit (zowel 

grond als vastgoed) van eigenaar of functie wisselt. Het Nederlandse systeem kenmerkt zich 

door wat Van Dijk et al. noemen "intermediary purchase" (Van Dijk et al., 2007: 294). In 

Nederland is het lange tijd gebruikelijk geweest dat bij de nieuwbouw van woningen of de 

ontwikkeling van commercieel vastgoed, gemeenten de grond aankochten, deze vervolgens 

bouwrijp maakten en weer uitgaven. Tot begin jaren 90 was het zo dat de gemeenten 

in Nederland deze rol van zogenoemd actief grondbeleid voerden (Groetelaers, 2004). 

Vanaf de jaren negentig traden er een aantal veranderingen op. De vergrote vraag naar 

woningen, een groeiende economie en veranderingen in het beleid van de overheid zorgden 

voor een toename in de interesse van marktpartijen om ook op deze grondmarkt actief te 

worden. De marktpartijen namen dan ook grondposities in om via dit eigendom een rol in 

het locatieontwikkelingsproces te verkrijgen. Het recht van eigendom omvat namelijk ook 

het recht om "met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit 

gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van 

ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen" (BW boek 5 
art. 1 lid 2). Met andere woorden: de grondeigenaar heeft ook het recht om de grond te 

ontwikkelen. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat het in eigendom hebben van grond 

essentieel is om invloed uit te kunnen oefenen op het ontwikkelingsproces op de betreffende 

locatie en dus om invloed uit te oefenen op de stedelijke ontwikkeling. 

Het functioneren van de grondmarkt hangt daarnaast sterk samen met het 

volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid, met name de nota's 'Volkhuisvesting in de jaren negentig' 

en 'VINEX', heeft ertoe geleid dat de verhoudingen op de grondmarkt ingrijpend zijn 

gewijzigd. De bijna monopolistische positie van lokale overheden op nieuwbouwlocaties is 

ingeruild voor een dominante rol van marktpartijen (Huisman, 2004). Met name de komst van 

de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) bracht een enorme verandering 

in het krachtenspel op de grondmarkt teweeg. Marktpartijen kregen mogelijkheden om op 

strategische posities grond aan te kopen, terwijl gemeenten tegelijkertijd de instrumenten 

en de financiële middelen moesten ontberen. De lokale overheid erkende haar positie en er 

vond een omschakeling plaats van actief naar foeiliterend grondbeleid. Het grote probleem 

in deze omschakeling is dat de bestaande instrumenten voor foeiliterend grondbeleid 

onvoldoende mogelijkheden bieden om publieke doelen te financieren en dus te realiseren 

en daarmee de stedelijke ontwikkeling te sturen. 



De grondexploitatie is dus een zeer belangrijke bron van inkomsten voor lokale overheden. 

Een groot deel van het verschil tussen de verwervingsprijs en uiteindelijke verkoopprijs van 

grond is jarenlang namelijk een belangrijke inkomstenbron van een stad en daarmee de 

belangrijkste financieringsbron van ruimtelijke kwaliteit geweest. De gehele werking van 

de grondmarkt is dusdanig veranderd, waarbij er genoeg argumenten zijn, los van sterk 

veranderende economische ontwikkelingen, om aandacht te vragen voor het functioneren van 

deze grondmarkt. De ruimtelijke ontwikkelingen en met name de toekomstige uitbreidingen 

in een stad of net buiten de stadsgrenzen zullen niet meer de opbrengstcapaciteit van 

locatie- en gebiedsontwikkelingen uit het verleden hebben (Wolff, Greef, Spaans & Korthals 

Altes, 2004). Dit wordt mede ingegeven door het beleid in de Nota Ruimte waarin dus geen 

plaats meer is voor grote uitleglocaties. Hierdoor wordt de ontwikkeling van grootschalige 

woningbouwlocaties steeds kostbaarder. In de Nota Ruimte ligt het accent zelfs voor 40% 

op inbreidingslocaties. Het probleem met dergelijke locaties is vaak dat het bijna altijd 

complexe herstructurerings- of transformatielocaties zijn met alle gevolgen van dien. Dure 

grondverwerving vaak in combinatie met de aankoop van verouderd vastgoed, maar ook dure 

sanerings- en ontsluitingskosten. Ook behoorlijke (juridische) vertragingen in het proces van 

dergelijke ontwikkelingen zijn gemeengoed vanwege de complexe eigendomsverhoudingen 

en de grote belangentegenstellingen. Dit beïnvloedt het besluitvormingsproces waardoor 

de onderhandelingsprocedures langer worden en dit heeft weer effect op de proceskosten 

en de rentelasten. 

2.6 Van organisatie naar bedrijf 
I AMsterdam, Rotterdam Durft, Zaanstad: Top van de Randstad en Haaksbergen: Ster van 

Twente. Met de opkomst van citymarketing en daarmee de expliciete profilering van steden, 

is er ook de noodzaak tot het bedrijfmatiger organiseren van de stad. Hiermee wordt 

bedoeld dat er meer en beter moet worden geluisterd naar de klanten (inwoners) van een 

stad om zodoende vraag en aanbod in de stad op elkaar aan te laten sluiten. De opkomst 

van het marktdenken in de collectieve sector (Buursink, 1991; Buurma, 2001) draagt bij 

aan de veranderingen die gemeenten ondergaan of moeten ondergaan, deels gedwongen 

door het feit dat ze zich in toenemende mate financieel zelf moeten onderhouden (Van 

den Berg, Klaassen en Van der Meer, 1 990). In de stedelijke ontwikkeling uit zich dit in 

de opkomst van de publiek-private samenwerkingsvormen, waarbij kostenreductie voor de 

overheid een belangrijk motief is. Ook de toegenomen concurrentie tussen steden en de 

groeiende bewustwording daarvan speelt mee in de veranderingen die de stad in haar 

besturing en operationele processen ondergaat. Deze concurrentie wordt versterkt door 

de Europese integratie, waar door het wegvallen van de landsgrenzen er een hele andere 

markt ontstaat. Europese steden concurreren met elkaar om bijvoorbeeld hoofdvestigingen 

van bedrijven en toeristen. 

Steden waren voorheen niet zozeer doelgericht als wel functioneel ingesteld: mensen wonen 
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niet in een stad om daarmee een bepaald doel te bereiken, maar maken deel uit van de 

stad omdat het voor hun een bepaald nut heeft. Tegenwoordig krijgt de stad een doel waar, 

naast het bijdragen aan het welzijn van burgers en bedrijven, tevens wordt gestreefd naar 

continuïteit in de stedelijke ontwikkeling en renderende investeringen. Een stad verandert 

hiermee van een organisatie naar een bedrijf. 

2.7 Resumé 
De stad vervult in de maatschappij een zeer belangrijke functie en een terechte kapstok om, 

al dan niet succesvolle, maatschappelijke en economische ontwikkelingen aan op te hangen. 

Belangrijk in de groei en het optimaal organiseren van steden zijn het aanwezige kapitaal, 

de ruimtelijke invulling en de stedelijke ontwikkeling. Een veelbesproken onderwerp hierbij 

is de integrale kwaliteit, die in de huidige stedelijke ontwikkeling aandacht verdiend. Deze 

kwaliteit zal een voornaam doel moeten zijn in de stedelijke (her)ontwikkeling. Dit zijn vaak 

(grote en kleine) projecten, dominant aanwezig in de stedelijke structuur en de moeite waard 

om als stad energie in te stoppen. Ontwikkelingen die gaan over de waardecreatie van de 

stad in de toekomst. 

Een andere voorname pijler waar de stad op rust en van waaruit deze zich ontwikkeld, is 

de stedelijke economie. Belangrijk hierbij zijn de stedelijke financiën en de manier waarop 

deze worden georganiseerd. Daarbij moet de Rijksoverheid streven naar een helder en 

overzichtelijk subsidiebeleid. Vervolgens is het voor de stedelijke financiën belangrijk 

dat lokale overheden zich op hun grondgebied, met behulp van deze subsidies, actief 

bezighouden met het verwezenlijken van een aantal functies en bestemmingen vanuit een 

publiek en maatschappelijk belang. Om daar vervolgens ook financieel voordeel uit te 

halen. 

De lokale overheid, die als zeer belangrijke partij fungeert in de organisatie van een stad, ziet 

het krachtenspel veranderen. Waar voorheen gemeenten alles zelf deden, wordt er nu steeds 

meer onderhandeld met andere partijen. Bijvoorbeeld met marktpartijen die vaak ook nog 

andere doelstellingen nastreven, zoals winstoptimalisatie. Deze onderhandelingen moeten 

uiteindelijk leiden tot het definiëren van gemeenschappelijke belangen en het creëren van 

een win-win situatie. Marktpartijen investeren in stedelijke kwaliteit met winstmaximalisatie 

als voornaamste doelstelling. Dit heeft een aantal consequenties en betekent niet dat zij de 

lange termijn consequenties van hun gedane investeringen kunnen negeren. De aandacht 

voor en de investeringen in het beheer van de stedelijke ontwikkelingen en voorzieningen 

levert immers ook financiële voordelen op. Alles ten gunste van de positionering van de stad. 

Op de lange termijn moet er ook worden nagedacht over de ruimtelijke ontwikkelingen 

in de stad. Dit vanwege het wegvallen van de woningbouwproductie als 'inkomstenbron' 

in de uitleggebieden en als motor van de stedelijke transformatie. Er moet dus gezocht 



worden naar een nieuwe balans tussen overheid en markt. Het is bijvoorbeeld de vraag 

hoe kwaliteitsambities van de overheid zich verhouden tot de risico-investeringen van de 

private partijen. Waarbij er soms 'gedwongen' samenwerkingsverbanden bestaan. En het 

samenwerken met marktpartijen op basis van synergie, wat in een ideale situatie zeker 

tot (een kwalitatieve) meerwaarde zou kunnen leiden, is daardoor soms ook een lastige 

opgave. Deze meerwaarde is alleen wel van groot belang voor het realiseren van ruimtelijke 

kwaliteit in steden. 

De nadruk in de discussie over de samenwerking tussen de lokale overheid en de 

marktpartijen ligt dus op gebiedsoverstijgende problemen en belangen. De discussies over 

ruimtelijke planning nemen daarbij een belangrijke plaats in bij het organiseren van de 

stedelijke ontwikkeling. Voordelen van meer bedrijfsmatige aard, zoals het verminderen van 

kwetsbaarheid, het vergroten van kwaliteit door bundeling van krachten en het verminderen 

van kosten door opschaling worden van tijd tot tijd wel aangekaart, maar krijgen in het 

nadenken over samenwerking zelden de nadruk. De hevigheid van de discussie neemt, onder 

invloed van een aantal factoren, de laatste jaren wel toe. De toenemende decentralisatie 

van taken naar gemeenten, maar bijvoorbeeld ook de economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen vragen om een daadkrachtiger bestuur op gemeentelijk niveau. Afhankelijk 

van de lokale situatie en de lokale wensen en behoefte binnen een stad, krijgt of neemt 

de gemeente steeds meer ruimte om op haar eigen manier invulling te geven aan haar 

verantwoordelijkheden. 

De toenemende behoefte aan doelmatigheid van het lokale bestuur en de schaalvergroting, 

brengt de vraag met zich mee welke consequenties dat heeft voor de afstand tussen de 

gemeente en de gemeenschap, tussen het stadsbestuur en haar burgers. Over het algemeen 

bestaat bij veel inwoners in de stad de vrees dat deze afstand te groot wordt, terwijl de 

huidige maatschappij vraagt om een goed bereikbare en benaderbare (lokale) overheid. 

Een nog belangrijkere vraag is vervolgens op welke wijze de afstand tussen bestuur en 

burger kan worden verkleind. De stap van organisatie naar een bedrijf met een doel is 

hiermee een logische. 
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3 De stad als bedriif 

3.1 Inleiding 
De economische veranderingen en de veranderingen in de demografische structuur van de 

laatste decennia hebben belangrijke gevolgen voor de steden in Europa (Van der Waal, 

2006). Steden die uitblonken ten tijden van de industriële revolutie zijn in het slop geraakt, 

terwijl andere kleinere steden juist geprofiteerd hebben van de opkomst van de diensten- en 

kenniseconomie. Jeb Brugmann (2009) heeft het in zijn boek "How Cities are changing the 

World" zelfs over een "Urban Revolution". Het proces van integratie heeft volgens Brugmann 

een leidende rol gespeeld in het vormen van het karakter van de structurele veranderingen 

in de stedelijke ontwikkelingen in Europa. Oorzaken zijn het openstellen van de grenzen en 

daardoor de markten, de invoering van de euro, deregulering tussen lidstaten onderling en 

de doorgaande privatisering. De afspraken gemaakt tijdens de Europese Top in Lissabon in 

2000 sluiten dit rijtje. 

De stad is in hoofdstuk 2 beschreven als een organisatie. De processen binnen een stad en 

haar besturing worden, met de "Urban Revolution" zoals Brugmann deze noemt, met de 

dag complexer. David Harvey merkte in 1989, in relatie tot steden in Amerika en in Groot 

Brittannië, al een overgang van stedelijk beleid naar een meer bedrijfsmatige aanpak 

op. Harvey gaf daarmee onbewust het startsein voor grootschalig onderzoek naar de 

opkomst van diezelfde stad als bedrijf. Hij concludeerde in zijn onderzoek dat er zich 

wereldwijd een consensus aan het vormen was onder stadsbestuurders over het belang 

van de ontwikkeling van een meer bedrijfsmatige aanpak van de stad. Dit resulteerde in 

strategieën waarbij publiek geld werd geïnvesteerd in de lokale economische ontwikkeling. 

Deze ontwikkeling vraagt om een gewijzigde organisatiestructuur. De stad als een bedrijf, 

concurrerend met andere steden op gebied van het aantrekken van (talentvolle) inwoners, 

interessante bedrijven en ambitieus ruimtelijk beleid. En om van dit bedrijf de meest 

aantrekkelijke en meest succesvolle stad te maken die er op de markt te verkrijgen is, 

zijn er een aantal ingrijpende maatregelen nodig. Alles met als doel om het (mondiale) 

bedrijfsleven een innovatief en productief platform aan te bieden. De georganiseerde stad 

fungeert zodoende als portaal naar de wereldeconomie. 

Het antwoord op bovenstaande ontwikkelingen zijn, volgens de lokale overheid, de integrale 

(stedelijke) ontwikkelingen. Samenwerking tussen de lokale overheid en marktpartijen zijn 

hierbij steeds vaker gemeengoed. Er worden directe keuzes gemaakt op welke gebieden en 

in welke sectoren een stad moet uitblinken en zich ook in die richting zou moeten ontwikkelen. 

ledere functie of functieverandering van een stad heeft dan ook consequenties voor de 

(ruimtelijke) ontwikkeling van een gebied binnen diezelfde stad. 

3.2 Werken als een bedrijf 
In de jaren 80 omarmden gemeenten op grote schaal het concernmodeL Het oude 
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dienstenmodel van de traditionele secretarie werd op grote schaal verlaten om plaats te 

maken voor het principe van bedrijfsmatig werken. Werken met een traditionele begroting en 

jaarrekeningen die lang op zich lieten wachten waren achterhaald. Drastische bezuinigingen 

konden volgens het oude werkmodel niet adequaat worden opgevangen. De secretarieën 

werden daarom omgevormd tot concerns die efficiënter en effectiever moesten opereren. 

Centralisme maakte plaats voor vergaande decentralisatie en met contractmanagement en 

het zelfbeheer van toegewezen budgetten moesten de gemeentelijke diensten voortaan 

hun eigen producten maken en sturen. Het ging zelfs nog een stap verder doordat de 

gemeentelijke diensten met hun producten op de markt gingen concurreren met die van de 

marktpartijen. Het stadsbestuur maakten daarbij afspraken met het ambtelijk management 

over de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren prestaties. Dit beleidsplan werd onderdeel 

van de begroting van de betreffende gemeentelijke dienst, waarbij elke directeur met zijn 

werknemers de werkzaamheden zelf kon invullen. Men ging 'outputgericht' werken en elke 

dienstenbegroting werd een prestatiebeg roting, waarin precies werd aangeven tegen welke 

prijs, welke dienst werd geleverd. De directeur werd hiermee zowel verantwoordelijk voor de 

beleidsvoorbereiding alsook de bedrijfsvoering van zijn dienst (oa personeel, organisatie, 

automatisering en informatie). De trend zette zich voort dat er naast de plaats van de 

directeur een plek ontstond voor een financieel zwaargewicht. Gezamenlijk onderhielden 

zij directe lijnen met het college en rapporteerden geregeld aan het politieke bestuur. 

Aan het eind van elk begrotingsjaar zorgden de dienst voor een correcte jaarrekening en 

jaarverslag. 

Met de invoering van het bedrijfsmatig denken en werken werd de ambtelijke organisatie 

niet alleen zelfstandig, maar ook vooral product-, kosten- en prestatiebewust. Het politieke 

bestuur hield zich in grote mate alleen nog bezig met de hoofdlijnen en aan de top van de 

gemeentelijke diensten werden hoge eisen gesteld. Er moest een spanningsveld ontstaan 

tussen het centrale en decentrale apparaat, diensten onderling moesten samenwerken en 

niet langer alleen voor hun eigen toko opkomen. Er moest ruimte worden gegeven aan de 

ambtenaren om eigen verantwoordelijkheden te nemen en er moest van fouten worden 

geleerd. Het werken als een concern begon zijn vruchten af te werpen en gemeenten die 

zich het gehele model eigen maakten gingen veel beter met gemeenschapsgeld om (Korsten, 

2009). 

3.3 Stakeholders 
De grootscheepse transformatie binnen de stad maakt onderdeel uit van het nieuwe soort 

stedelijk management, dat van de bedrijfsmatig opererende lokale overheid. Dit geeft ook 

een nieuwe invulling aan de betrokken en aanwezige partijen in de stad. Een goed voorbeeld 

hiervan is de stad Amsterdam, die zich volgens het programma Amsterdam Topstad (2007) 

moet ontwikkelen tot een metropool die de concurrentie aan kan gaan met andere steden 

in de (internationale) kenniseconomie. Het doel is om economisch succes aan te trekken 
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in de vorm van investeerders, bedrijven, toeristen en koopkrachtige en getalenteerde 

werknemers. Het stadsbestuur van Amsterdam organiseert dit tezamen met een consortia 

van marktpartijen. In Amsterdam wordt hiermee een stap gezet naar de daadwerkelijke 

samenwerking tussen overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. De stad 

en met name het stadsbestuur worstelt in de praktijk alleen nog met de ondernemende 

rol die de samenwerking met zich meebrengt. In hun wens tot daadkracht wordt vergeten 

dat veel van de grootstedelijke problemen (kunnen) worden opgelost in maatschappelijke 

verbanden. De marktpartijen wijzen ook op de noodzaak voor steden en andere overheden 

om gebruik te maken van de kennis waarover deze (maatschappelijke) partijen beschikken 

(RMNO, 2004). Dit is een andere leidende gedachte in de ontwikkeling van samenwerking 

in een stad. Voor marktpartijen en andere maatschappelijke partijen geldt dat zij zich 

actiever (mogen) opstellen in de stedelijke ontwikkeling, namelijk als direde partners van de 

(lokale) overheid. Inhoudelijke vernieuwing en innovatie, initiatieven nemen en actief zoeken 

naar draagvlak in de samenleving voor de ontwikkeling van de stad an sich wordt hiermee 

een veel algemener doel. 

De rol van de lokale overheid heeft, in de verschillende vormen van samenwerking bij 

stedelijke ontwikkelingen, voortdurend een andere invulling. Deze invulling verschilt van 

zeer passief naar een zeer actieve samenwerking. Er bestaat dan ook een steeds groter 

wordende samenhang van markten, waarbij er vanuit verschillende partijen overlappende 

doelen worden gerealiseerd. De rol die de lokale overheid aanneemt heeft alles te maken 

met de risico's die kleven aan de betreffende ontwikkeling in tegenstelling tot het resultaat. 

Voor processen waarvan de zekerheid groter is, kan via een andere rol voortgang worden 

bereikt dan voor processen 

waarvoor deze zekerheid 

minder groot is. De rol is 

zodoende vaak een metafoor 

voor de (gewenste) positie 

in het verstedelijkingsproces. 

Het probleem zit in het feit 

dat de lokale overheid 

naast regisseur ook een 

van de spelers binnen 

hetzelfde proces is. Dit geeft 

tegenstrijdige belangen en 

maakt de invulling van de 

rol van de gemeente niet de 

meest makkelijke. figuur 2: stakeholders in relatle tot de stad als bedriff 



Voor ontwikkelingen in een stad geldt dat in de eerste fase wordt begonnen met 

procesmanagement, waarbij de diverse partijen (gemeente, corporaties, beleggers, 

bewoners, etc.) agenda's op elkaar afstemmen, het proces ontwerpen en een gezamenlijke 

doelstelling afspreken. Ook van woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen mag dus 

worden verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Juist deze woningcorporaties zijn 

belangrijk omdat de keerzijde van het economisch georiënteerde stedelijke regime is, dat 

de kwetsbare of economisch minder interessante inwoners onderaan de agenda komen te 

staan of soms zelfs als een sta-in-de-weg worden gezien voor de economische ontwikkeling 

van de stad (RMNO, 2004). 

3.4 Visie & strategie 
Een goede organisatie van een stad met een krachtig bestuur staat of valt bij het bestaan 

van een goede visie op de stad en haar toekomst. Zonder overeenstemming tussen de 

(lokale) overheid, maatschappelijke partijen en inwoners over het uiteindelijke doel van 

de samenwerking in de ontwikkeling van de stad, komt er niets van de grond. Een aantal 

elementen zijn belangrijk die spelen tussen de betrokken partijen. Vertrouwen is een 

onoverkomelijke factor om samen te willen beginnen aan een langdurig project. Ook is 

kennis, vaak verspreid over meerdere partijen, van de huidige en de toekomstige situatie van 

belang om het toekomstbeeld naar alle waarschijnlijkheid te kunnen bepalen. Vervolgens 

is er het belang van de integrale visie, zodat deze te beargumenteren is vanuit diverse 

invalshoeken. Het monitoren van de ontwikkelingen in de markt en het bewaken van de 

voortgang van het proces van de ontworpen visie is in het vervolgtraject belangrijk. Dit kan 

voor de lokale overheid, maar ook voor de andere betrokken partijen, aanleiding vormen 

om op de eerder geformuleerde en vastgestelde doelstellingen (in de visie) terug te komen. 

Projecterend op de ontwikkeling van een stad betekenen bovenstaande invalshoeken dat 

het stadsbestuur een kader met enkele scherpe doelen moet opstellen. Vervolgens mag de 

invulling gegeven worden door haar eigen ambtelijke organisatie en desnoods door de 

marktpartijen zelf. Voorwaarde is dat dit kader wel realistisch en met voldoende mandaat 

vanuit de lokale overheid moet worden vastgesteld. Alleen op deze wijze zal de stedelijke 

ontwikkeling tot zijn recht komen en zal een stad zich kunnen onderscheiden ten opzichte 

van andere steden. 

Ook belangrijk in het strategisch welslagen van de stedelijke ontwikkeling is een sterke leider. 

In de praktijk blijkt dat de combinatie van een communicatieve en visionaire ontwerper en een 

bestuurder die informeelleiderschap toont zeer stimulerend is (Van der Pennen, van Bemmel 

& Muller, 2004). Daarnaast is er behoefte aan personen die constructieve en werkbare 

relaties kunnen aangaan met de markt en deze verschillende werelden kunnen overbruggen. 

Het lijkt iets dat moeilijk te sturen is en voor een deel zal dit altijd van het toeval afhankelijk 

blijven. Wel kunnen partijen, de overheid voorop, consequent aandacht besteden aan het 

ontwikkelen van sociale en innovatieve vaardigheden in hun organisaties. Personen met 
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kwaliteiten moeten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. 

3.5 Operationele processen & bedriifskundige besturing 
De veranderingen in de processen en besturing van de stad worden gestuurd doordat 

de wensen van de inwoners meer gewicht krijgen en de vraag naar een hoogwaardig 

ingerichte woonomgeving met een goede bereikbaarheid, kwalitatief openbaar groen en 

allerhande voorzieningen groeit. Hogere kwaliteitseisen zijn daarbij bij lokale overheden 

steeds vaker gemeengoed. Ook de verantwoording van het gebruik van gemeenschapsgeld 

is een energieverslindend, maar terecht proces binnen het beleid geworden. Veiligheid, 

gezondheid, maar ook een duurzame en zuinige productie van vastgoed zijn erg belangrijk 

in het ruimtelijk beleid van de (lokale) overheid. De rol die de lokale overheid in de 

stedelijke ontwikkeling aanneemt wordt daarom in de literatuur ook wel die van regisseur 

genoemd (Grit, 2000). Op deze wijze organiseert zij haar bestuur en processen als een 

bedrijf zonder buitensluiting van de andere actoren in de stad. Volgens de onderzoekers 

van onderzoeksbureau Portners+Pröpper (2004) is het begrip regie: een bijzondere vorm 

van sturen en gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een 

min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat. Deze rol is in 

zekere zin die van de lokale overheid, moor schiet tekort op de bedrijfsmotige structuur die 

de lokale overheid propageert en doordoor een meer leidende rol krijgt in de stedelijke 

ontwikkeling. 

Er zijn een aantol foetoren die van invloed zijn op een goede invulling van deze rol. Een 

aantol voorwoorden voor deze invulling moeten worden gegeven door de rijksoverheid, 

zoals het bieden van voldoende beleidsruimte en een beperking van de complexe monitor

en verontwoordingsvereisten. Ook zijn er een aantol factoren die van belang zijn, waoronder 

de bestuurskracht van de lokale overheid (niet zozeer de grootte), het ambitieniveou, de 

politiek-bestuurlijke prioriteit in de lokale overheid, de continuïteit, de betrokkenheid van 

de portefeuillehouders en van de rood en de interne organisatie. Niet geheel onbelangrijk 

is vervolgens de manier waorop de lokale overheid met (maatschappelijke) portijen 

samenwerkt. Vervolgens is het evident om in het beleid te kiezen voor een beperkt 

aantol prioriteiten, die vaak dwars door de organisatie heen lopen. De aansturing van 

de gemeentelijke diensten en afdelingen moet doorbij gericht zijn op een zodanige 

beheersing van de eigen organisatie, dot gekomen kon worden tot een integrale interne 

samenwerking in de ontwikkeling van de stad. Bij een aantol projecten blijkt namelijk dot 

er bij onenigheid niet genoeg zeggenschop aanwezig is om tot doodwerkelijke besluiten 

te komen (Korthals Altes, 2004). Zonder goede interne afstemming kunnen de prioriteiten 

binnen het ambtelijk apparaat verschillen. Dit kan eenvoudig worden ondervangen door 

bijvoorbeeld tijd en geld te investeren in orgonisotieverbetering, waarbij voste doelen en 

uitgongspunten worden geformuleerd. Verantwoordelijken moeten op het behalen van deze 

doelen en uitgongspunten worden afgerekend. Dit is essentieel voor het op een juiste manier 



bedrijfskundig voeren van de gemeentelijke organisatie. Ook worden op politiek niveau 

onvoldoende keuzes gemaakt waar de schaarse capaciteit van het ambtelijk apparaat op 

moet worden ingezet. 

Als verschillende bestuurlijke portefeuilles zijn verbonden ontstaan er ook vaak tegenstellingen 

in de belangen (Korthals Altes, 2004). Bij het ontbreken van een integraal ambtelijk advies 

worden er in het college van B& W niet altijd knopen doorgehakt. Op bedrijfsmatige grond 

is dit niet te rechtvaardigen en dus moet het B& W een mandaat krijgen om dergelijke 

besluiten, uiteraard op voldoende beargumenteerde gronden, te kunnen maken. De rol die 

de gemeente in de stedelijke ontwikkeling aanneemt of moet aannemen blijkt daarmee 

overduidelijk een grote opgave te zijn. De invulling van deze rol verschuift namelijk behoorlijk, 

waarbij steeds meer maatwerk moet worden geleverd in elk (nieuw) proces dat wordt 

opgestart. Voor een goede en correcte rol van de lokale overheid is de samenhang van de 

besluitvorming dus van groot belang. Het zal hierin duidelijk zijn dat de lokale overheid in 

een weinig complexe situatie meer autonoom kan opereren dan bij een complexere opgave. 

In complexere opgaven heeft de lokale overheid andere partijen nodig. 

Doordat complexe stedelijke ontwikkelingsprojecten juist sector- en afdelingsoverstijgend 

zijn, is een goede interne afstemming binnen de gemeentelijke organisatie dus uitermate 

belangrijk. Het inschakelen van extern advies door de lokale overheid kan dan bijdragen 

aan het capaciteits- of kwaliteitsvraagstuk. Het vertrek van een dergelijke externe adviseur 

mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor het verliezen van de opgedane kennis 

en daardoor de voortgang van een project of proces. Dit betekent dat alle relevante 

informatie in de een of andere vorm achter moeten blijven (bestanden, documenten). 

Het organiserend vermogen in steden is dus vaak afhankelijk van de wijze waarop de 

lokale overheid de zaak intern heeft georganiseerd. Een belangrijk element in het vergroten 

van het organiserend vermogen van steden is daarbij ook het uit de weg ruimen van 

belemmerende regelgeving. Een groot probleem in de huidige organisatie van de stad is 

namelijk de overproductie van beleid en regels op lokaal niveau. Daarbij komt zelfs voor 

dat regels uit verschillende bestuurslagen elkaar tegenspreken. Rijksregelgeving tast hierbij 

het organiserend vermogen van steden dus soms nogmaals rechtstreeks aan. Een deel van 

de oorzaak ligt bij de gekozen volksvertegenwoordigers, die in hun drang om de inwoners 

van dienst te zijn, soms doorslaan in het bedenken van nieuwe regels. Gemeentelijke regels 

en procedures moeten kritisch onder de loep worden genomen en waar mogelijk moet er 

worden gesnoeid. Het is daarbij van belang dat lokale overheden zich niet alleen beperken 

tot regels die burgers rechtstreeks hinderen, maar ook moeten snijden in de vele situaties 

waarin de lokale overheid zichzelf in de weg zit met haar eigen regels. Daarbij moet in 

structurele zin terughoudender worden omgegaan met nieuwe regelgeving. 
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3.6 Objecten & faceHen 
Zoals in paragraaf 2.4 is aangegeven zijn er een aantal kenmerkende productiefactoren die 

van invloed zijn op de stedelijke ontwikkeling. Deze productiefactoren vinden aanpassingen 

daar waar de stad overgaat van een organisatie naar een bedrijf. In de volgende 

paragrafen zullen deze productiefactoren verder worden uitgewerkt. 

3.6.1 Kapitaal 
De productiefactor kapitaal vormt een interessant sturingsmechanisme in de ontwikkeling van 

de stad. Waar eerst al aangegeven is dat in het bedrijfsmatig denken elke gemeentelijke 

dienst verantwoordelijk is voor zijn eigen begroting, is het ook interessant om de verandering 

van de kapitaalstromen te beschrijven. Als er wordt gekeken naar kapitaal vormen de 

belangrijkste inkomsten, zoals in hoofdstuk 2 weergeven, de gelden die volgen uit de 

fondsen van de Rijksoverheid en de gemeentelijke belastingopbrengsten. Met het steeds 

professioneler worden van de Europese Unie worden er ook subsidies vrijgegeven door 

diezelfde Europese Unie in het kader van het Europees Cohesiebeleid 2007-2013. Dit 

beleid is in overeenstemming met de vernieuwde Lissabon strategieën. Eén van deze fondsen 

is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit fonds subsidieert projecten 

die de ongelijkheden tussen regio's verminderen, het concurrentievermogen vergroten, 

werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio's versterken. Het is gericht op de 

volgende prioriteiten: 

de lidstaten, regio's en steden aantrekkelijker maken (betere toegankelijkheid, 

een hoogstaand dienstenaanbod en een goede zorg voor natuur en milieu). 

innovatie, ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie stimuleren door 

onderzoek en ontwikkeling (onder meer op het gebied van de nieuwe informatie

en communicatietechnologieën). 

meer en betere banen scheppen. 

Het tweede belangrijke Europese fonds is de lnterreg. Deze heeft inmiddels al een aantal 

stadia doorlopen. Zoals in het 'Operationeel Programma Interreg IV Grensregio Vlaanderen

Nederland 2007-201 3' staat beschreven, maakt dit fonds zich sterk voor de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende economische, sociale en ecologische activiteiten via gezamenlijke 

strategieën. Het doel van Interreg is dus om de grensoverschrijdende samenwerking in 

Europa te bevorderen door de integratie van gebieden die door nationale grenzen worden 

gescheiden, maar wel problemen kennen die een gemeenschappelijke oplossing vereisen 

(Operationeel Programma lnterreg, 2008). De stedelijke projecten die met deze subsidies 

kunnen worden opgestart moeten dus leiden tot een versterking van het concurrentievermogen 

van de grensgebieden. Bovendien moeten de subsidies bijdragen aan de economische en 

sociale integratie, met name wanneer er grote economische verschillen bestaan. Verder 

bestaat er een voortdurende wedloop van steden om te behoren tot de culturele elite van 

Europa. Deze titel, 'Europese Cultuurhoofdstad van het jaar', brengt namelijk een aantal 



overwegend positieve factoren met zich mee. Waaronder een overdadige media aandacht, 

subsidies in het kader van ontwikkeling, maar ook (tijdelijke) werkgelegenheid en een 

groeiende aantrekkelijkheid van de stad. 

Met de omarming van de Europese stedelijke doelstellingen verplicht ook de Rijksoverheid 

om middels financiële injecties op nationaal niveau bij te dragen aan de ontwikkeling van 

de kenniseconomie en het stimuleren van de economische groei in haar steden en regio's. 

De Nederlandse overheid voert deze plicht via het Grotestedenbeleid (GSB 111). Het doel 

van dit beleid, de 30 grote steden in Nederland moeten krachtige steden worden, past 

prima bij de richtlijnen die de EU haar lidstaten oplegt. De steden in Nederland moeten 

op deze manier veilig zijn en in alle opzichten voldoen aan de steeds hogere eisen die 

bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan een stad stellen. De lokale 

overheid die de stedelijke ontwikkeling in haar stad en regio hierin het meest nauwgezet 

volgt heeft, in relatie tot de sturing op kwaliteit van haar programma, een zware financiële 

toezichthoudende taak. De toetsing van de financiële haalbaarheid van de stedelijke 

ontwikkeling is zeker niet de minst belangrijke taak van de lokale overheid en daardoor 

van evident belang voor het initiatief in de stad of de regio. Het financieel monitoren van 

de stedelijke ontwikkeling betekent hierin ook het in evenwicht brengen van de kosten- en 

opbrengstendragers. 

3.6.2 Kwaliteit 
De lokale overheid heeft met de ontwikkeling van de stad een ambitie voor ogen, die 

vaak gebaseerd is op vastgestelde beleidsdoelstellingen van de EU, de Rijksoverheid, 

maar ook van de lokale overheid zelf. Het realiseren van een economisch evenwicht kan 

bijvoorbeeld een belangrijk beleidsthema zijn binnen een stad. Maar ook doelstellingen als 

duurzaamheid, milieubewust bouwen of het realiseren van kwalitatieve openbare ruimte 

zijn gemeengoed. De kwaliteit die de lokale overheid in deze ambitie realiseert staat gelijk 

met het succes van de stedelijke ontwikkeling. De kwaliteitskaders zijn daarmee belangrijke 

beoordelingscriteria geworden tijdens de ontwikkeling van een stad of regio. De realisatie 

van kwaliteit is niet alleen een opgave voor de betreffende lokale overheid. Zij zijn tevens 

afhankelijk van de corporaties en de maatschappelijke en marktpartijen die in de stad 

actief zijn. Ook deze partijen dragen in zekere mate bij aan het kwaliteitsniveau op diverse 

terreinen binnen een stad. De lokale overheid heeft in de samenwerking met deze partijen 

juist weer de pet op van de controleerbare instantie. Bij de uitvoering van de genoemde 

regierol worden de ambities met betrekking tot de kwaliteit uitvoerig bewaakt, niet alleen in 

de toetsende rol, maar zeker ook in relatie tot andere factoren (zoals geld en beschikbare 

tijd). 

Belangrijk in de stedelijke kwaliteit en de ontwikkeling van de stad is daarbij de realisatie van de 

zogenoemde 'flagship (re)developments'. Dit zijn grote imagobepalende vastgoedprojecten 

53 



54 

die worden opgezet om de concurrentiepositie van steden 

te versterken. Voor steden betekent dit vaak de ultieme 

verwezenlijking van haar stedelijke ontwikkeling. Alhoewel er 

aan dergelijke projecten grote risico's kleven, de projecten 
vaak gered moeten worden met injecties gemeenschapsgeld 

en er vaak vele argumenten te vinden zijn tegen dergelijke 

ontwikkelingen, focussen steden zich met name hierop om de 

concurrentiestrijd aan te gaan met de rest van de steden van 

Europa. Er is daarbij een trend waarneembaar dat dergelijke 

projecten doorgaans uitgevoerd worden door een coalitie van 
overheid en marktpartijen. De centrale, coördinerende rol van 

de overheid maakt hierin plaats voor een foeiliterende rol, 

waarbij toetsing van kwaliteit een belangrijke rol inneemt. Nog 

een belangrijk verschil is dat de allesomvattende planning 

plaats maakt voor een flexibele aanpak, waarbij alleen 
de randvoorwaarden worden aangeven. De laatste jaren 

wordt wel steeds meer en beter gerealiseerd dat dergelijke 

samenwerkingsverbanden in megaprojecten op een andere 

manier moeten worden georganiseerd. Alleen maar om de 

reden dat de risico's van deze megabouwprojecten bijna altijd 

door publiek geld worden gedekt, terwijl de winsten uiteindelijk 
bij private partijen terechtkomen (Gerritsen, 2007). 

3.6.3 Waardecreatie 

flgwr 3: Ragshlp development 
'de Bur; Dubai' 

De investeringen, die zowel door de publieke als door de private partijen, worden gedaan 
in de stedelijke ontwikkeling moeten uiteindelijk bijdragen in het succes van de stad ten 

opzichte van andere concurrerende steden en bijdragen aan de kwaliteit binnen de stad 

zelf. De bedoelde kwaliteit die in veel mogelijke vormen naar voren kan komen, zoals 

bijvoorbeeld de sociale en maatschappelijke indicatoren, zijn belangrijk voor het welslagen 

van de stad in haar omgeving. De stedelijke ontwikkeling moet zich, met haar voorgenomen 

vernieuwing, uiteindelijk richten op waardecreatie op de lange termijn. Dit betekent dat, met 

dit doel in het achterhoofd, het accent van de investeringen verandert (meer investeringen in 
het publiek domein, de sociale infrastructuur, de kwaliteit in architectuur en aanpasbaarheld 

in de tijd). Met deze investeringen wordt tevens ook een instrumentarium ontwikkeld om die 

toekomstige waardecreatie ten gelde te maken en naar voren te halen, zodat er vooraan 

in het proces meer middelen beschikbaar komen. Het grote probleem zit nu in het feit dat 

de energie en het geld wat in de huidige hoeveelheid wordt geïnvesteerd nog niet altijd 
een uitweg vindt in de verhoging van waarde van het betreffende project. En met het 
meer bedrijfsmatig werken van de (lokale) overheid zou dit wel een 'outputrichting' moeten 

zijn. Waardeverhoging is daarmee niet een doelstelling an sich. Hoewel de bewoners van 



een stad vaak wel de waarde willen zien die de lokale overheid denkt te maken in de 

investeringen en keuzes die zij neemt. 

3.6.4 Marketing 
Met de verandering van de stad als organisatie naar een bedrijf zijn ook de 

marketingtechnieken voor de steden geëvolueerd. Citybranding is daarbij het nieuwe 

toverwoord. Grote integrale campagnes worden ingezet om de steden op nationaal, Europees 

en zelfs op internationaal niveau op de kaart te zetten. Op zichzelf is de zogenaamde 

citybranding in Nederland niet nieuw. Echter de intensiteit (en dus de reikwijdte) van de 

ontwikkelingen vormen wel een belangrijke breuk met het verleden. Lokale overheden 

zijn hierin daadwerkelijk bedrijfsmatiger gaan denken en opereren onder invloed van 

de schaalverandering, de Europese afspraken en de economische herstructurering op een 

geheel ander niveau. Steden zijn hierbij niet langer aanduidingen van een geografisch en 

politiek gebied, maar verworden tot een naam en merk. Een merk en identiteit waaraan 

(toekomstige) bewoners zich moeten hechten. De stad moet zich hiermee beter naar buiten 

toe presenteren en haar kwaliteiten gebruiken voor mogelijk geïnteresseerde partijen en 

investeerders. 

3.7 Van bedrijf naar onderneming 
Aan het opereren van een stad als bedrijf kleven ook discussies. Dit begint met de vraag of 

een lokale overheid in het Nederlandse politieke bestel wel een bedrijf kan zijn? Uiteraard 

kan er worden gestreefd naar het zoveel mogelijk proberen te werken als een bedrijf. En op 

een aantal vlakken heeft het ook wel aanduidbare voordelen. Maar het concernmodel geeft 

veel macht aan ambtenaren en daardoor is de politieke coördinatie, door het streven naar 

bedrijfsmatig werken, verzwakt. Dit is ook aannemelijk omdat de politieke factor veelal 

volkomen vreemd is voor een bedrijf. Politieke bestuurders worden door de grote macht 

van de ambtenaren nogal eens buitenspel gezet. Veel zaken worden namelijk vakkundig 

voorbereid op ambtelijk niveau en de politieke bestuurder, vaak de verantwoordelijke 

wethouder, moet van goede huize komen om hierop nog wat af te dingen. Daarmee is het 

sterke punt van het concentreren van alle kennis bij de zelfstandige gemeentelijke diensten 

ook meteen de zwakte van het bedrijfsmatig werken in het concernmodel. Het primaat van de 

politiek, dat kenmerkend is voor het Nederlandse bestel, komt in dit model in de verdrukking. 

Het 'bedrijfsmatige' begint daardoor wat af te vlakken. Ook een groot probleem binnen de 

politiek is de groeiende irritatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden. Binnen het 

huidige model hebben de ambtenaren van de diensten de informatie en daarmee de macht. 

Daarbij komt dat de politiek, ondanks het besturen op afstand, wel verantwoordelijk wordt 

gehouden voor de fouten die ambtelijk worden begaan. Is de gemeente een echt bedrijf 

dan zou je bij stommiteiten binnen het ambtelijk apparaat redelijk snel kunnen aansturen 

op ontslag. Maar terwijl de gemeenteambtenaar zijn status ziet groeien, blijft de politieke 
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bestuurder toch verantwoordelijk. 

Ondanks de onmiskenbare financiële resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt door 

de toepassing van het bedrijfsmatig werken is er, in vergelijking met eind jaren 90 en begin 

2000, weinig geld bij zowel de rijksoverheid als de decentrale overheden beschikbaar 

voor investeringen in de stedelijke ontwikkeling. De ambities zijn daarentegen nauwelijks 

bijgesteld. Van samenwerking tussen de private en publieke partijen wordt verwacht dat 

ze een oplossing gaan bieden voor het weinige investeringsvolume wat beschikbaar is. De 

overtuiging is dat er, door het ontwikkelen van de stad vanuit een integrale visie, middelen 

gegenereerd worden die kunnen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de stad. 

Samenwerking tussen de lokale overheid en marktpartijen is daarbij van essentieel belang 

omdat er dan het beste zicht ontstaat op de wijze waarop de commerciële mogelijkheden 

van een gebied het beste benut kunnen worden. Door het opbrengend vermogen met de hulp 

van marktpartijen binnen de kaders proberen te maximaliseren kan er geld vrijgemaakt 

worden voor de ontwikkeling van de stad. Geld dat niet op de overheids- of gemeentelijke 

begroting drukt. 

Anno 2009 komt de noodzaak van het optuigen van de stad als een onderneming. Steden 

verkennen deze volgende stap en begrijpen, door de ontwikkelingen en resultaten die 

ze hebben ervaren met het bedrijfmatig werken, wat er moet veranderen wil het een 

succesvolle onderneming worden. De stad als een BV waar het geïnvesteerde vermogen 

ook daadwerkelijk resulteert in waardecreatie en waar uiteindelijk geld wordt verdiend 

om weer opnieuw te investeren in de stedelijke ontwikkeling. De discussie over het 'publieke 

ondernemerschap van de stad' zet zich daarbij voort naar wat de taken van het stadsbestuur, 

de ambtenaren, stakeholders en inwoners moeten zijn. Met een groeiend besef dat de 

lokale overheid in samenwerking met de marktpartijen moet investeren in maatschappelijke 

opgaven. Maar ook de vraag waar de stad op zichzelf in uitblinkt. Over wat nu de 'core 

business' van de stad moet gaan worden in de toekomst. 

3.8 Resumé 
De tijdsgeest maakt integrale stedelijke kwaliteit tot een veelbesproken onderwerp. 

Wonen, werken en recreëren in een stad is mateloos populair onder de huidige generatie 

Nederlanders. Behoud van groengebieden, benutten van binnenstedelijke ruimte, aandacht 

voor mobiliteit en veiligheid zijn enkele speerpunten binnen het beleid van de Rijksoverheid 

en de lokale overheden. Vaak is het de overheid die ruimte biedt aan ontwikkelingen of 

deze zelf initieert. Met daarbij altijd een rol in het stedelijk ontwikkelproces. De nadruk is 

de laatste jaren echter veranderd. Er is een steeds groter wordende bedrijfsmatige structuur 

groeiende waarbij de (lokale) overheid niet meer dan kaders opstelt die vervolgens kunnen 

worden ingevuld door de marktpartijen. Stedelijke ontwikkelingen die in beginsel vragen 

om doordachte overall visies, overzicht en de capaciteit om hierin flexibel te handelen, 



in zowel programmatische als in financiële zin. Ontwikkelingen die uiteindelijk gaan over 

waardecreatie voor de toekomst van de stad. Het is materie die steeds meer mensen bezig 

houdt. Marktpartijen die het belang van de stad zien en termen gebruiken als 'Creating 

Future Value' en Integrale Stedelijke Kwaliteit. De publieke sector vertoont hierin gedrag 

dat, nog niet zo lang geleden, juist karakteristiek was voor het bedrijfsleven. De stad en 

haar bestuur zijn bezig met het nemen van risico's, het brengen van innovatie, citymarketing 

en resultaatgericht denken. De stad is hiermee veranderd van een organisatie naar een 

bedrijf. Maar deze omslag brengt ook problemen met zich mee. De stedelijke problematiek 

vraagt veel publieke aandacht en met name grote publieke investeringen. Enige geografische 

afbakening ontbreekt hierbij. 

In de discussie ontstaan vele voorstanders van de bedrijfskundige evolutie van de stad, 

maar ook zeker vele tegenstanders. Tegenstanders die argumenten aandragen waarom een 

stad niet alleen een economische model hoeft te zijn en continu te groeien om welvaart te 

creëren. Maar met de investeringen die worden gedaan met het gemeenschapsgeld moet 

er uiteindelijk resultaat worden gehaald. En juist dit resultaat staat vaak onder druk bij de 

grootschalige projecten. Het bedrijfsmatig oplossen van de aanwezige stedelijke problemen 

krijgt dus een nieuwe dimensie. Een dimensie waarvan veel partijen aangeven dat de leer 

van een onderneming nog effectiever zou kunnen zijn in de benadering van de stad. 
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< I amsterdam 

I amsterdam is het nieuwe motto van Amsterdam en regio. Het 
is de vlag op de city marketingplannen die het afgelopen (aar 
zl(n gemaakt. Het motto is een van de middelen om Amsterdam 

Internationaal op de kaart te zetten. I amsterdam Is goed 

te onthouden en spreekt aan. Het concept Is ontwikkeld door 

KesselsKramer en Is inmiddels als merk gedeponeerd. 



4 De stad als onderneming 

4.1 Inleiding 
De stad is al eeuwenlang van grote economische betekenis en wordt in deze context de 

laatste jaren ook steeds meer vergeleken met het functioneren van een onderneming. De 

stad dient zich volgens de doelstelling van de Europese Top in 2000 en het leipzig Charter 

te onderscheiden van andere steden. Op deze wijze wordt de stad aantrekkelijk( er) voor het 

bedrijfsleven en haar inwoners. Onder invloed van deze verandering, maar ook vanwege 

de economische herstructurering, schaalverandering en de vraag naar een efficiënte en 

effectieve organisatie zijn lokale overheden steeds meer ondernemend gaan denken en 

opereren. De opkomst van de stad als onderneming is een reactie op de (ruimtelijke) 

herstructurering van het kapitalisme en de verandering van de productiefactor arbeid van 

producerende industrie naar een diensteneconomie. Groeiende concurrentie tussen steden 

treedt daarbij op om het aantrekken van succesvolle grote ondernemingen, talentvolle 

inwoners, de ontwikkeling van hoogwaardige cultuur en uitgebreide recreatiemogelijkheden. 

Al deze trends kunnen worden gezien als investeringsstrategieën van de ondernemende 

stad. Strategische sectoren worden ondersteund door gemeenschapsgelden en haar bestuur 

wordt ook steeds vaker aangesproken op het gegeven dat ze haar dienstverlening dient aan 

te passen aan de wensen van haar klanten (inwoners). De vergelijking met het bedrijfsleven 

volgt ook hier automatisch. 

De verkenning van het meer ondernemend werken van de lokale overheid ontstond met de 

introductie van termen als 'New Public Management' (NPM) en 'Reinventing Government' 

in de jaren 80 van de vorige eeuw (Korsten, 2007). Het verlangen naar een lokale 

overheid die gericht was op productiviteit en prestaties groeide met het bewijs dat het 

marktgericht denken en handelen welvaartsgroei als resultaat had. Daarbij moesten (hoge) 

ambtenaren, net als bestuurders van grote bedrijven, verantwoording afleggen voor het 

gemeenschapsgeld dat in de betreffende stad geïnvesteerd werd. Osborne en Gaebler 

introduceerde in hun boek 'Reinventing Government' uit 1 992 het begrip 'Entrepreneurial 

Government'. De ondernemende overheid die krachtig opereert, luistert en slagvaardig 

is. Hierop volgde de introductie van de 'Entrepreneurial City' (Hall & Hubbard, 1 998) wat 

in het Nederlands vertaald werd als 'de Ondernemende Stad' (Van den Broeck & Baelus, 

1992). 

In de ontwikkeling van de stad als onderneming zijn er wel duidelijke verschuivingen 

geweest in de verhouding tussen de economische sectoren onderling. De traditionele, vooral 

kostengerelateerde, factoren zijn naar de achtergrond geschoven en de nieuwe, vooral 

kennisgerelateerde, factoren ondersteunen de vestigingkeuze en het succes van bedrijven. 

Daarbij treedt er tevens een verschuiving op naar een 'regiobenadering', waar het 

combineren van stedelijke voordelen (kennis, creativiteit, cultuur) met gunstige niet-stedelijke 

omstandigheden (woonklimaat, betere bereikbaarheid) belangrijke voordelen biedt voor 

bedrijven. Ook deze regiobenadering, waar verschillende naastgelegen stedelijke gebieden 
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zich economisch gaan clusteren, is een resultaat van de Europese doelstelling uit 2000. 

4.2 Werken als een onderneming 
In de besturing van een stad als onderneming verdwijnt het hiërarchische proces waarbij 

beslissingen van politici direct vertaald worden door de gemeentelijke diensten en omgezet 

worden in sociale (en economische) veranderingen (Pointer, 1 998). Het verandert naar een 

meer bedrijfskundig model met complexe onderhandelingen, samenwerking met private 

partijen, coalitievorming en een streven naar (in)direct rendement. Deze stad, waarin de 

politiek het veranderingstraject ingaat van de oriëntatie op publieke diensten, naar de 

promotie van stedelijke economische competenties, citymarketing, het aantrekken van 

investeerders en de ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale ondernemingen, 

wordt de 'ondernemende stad' genoemd. Kenmerkend bij de stad als onderneming zijn 

de helder en duidelijk geformuleerde strategieën die van een actieve en ondernemende 

aard zijn. In het boek "The Entrepreneuriel City" van Hall en Hubbard uit 1998 wordt het 

ondernemerschap van de stad gebaseerd op twee karakteristieken. Belangrijk, volgens 

beide auteurs, is dat de prioriteit van de politiek moet liggen bij de stimulering van de 

lokale economische groei en dat de richting van passief besturen plaats moet maken voor 

het actief leiding geven. Deze karakteristieken zijn volgens beide auteurs bepalend voor 

de stedelijke groei en stedelijke ontwikkelingen. Dit betekent meer concreet: het creëren van 

banen, het (kunnen) verhogen van de inkomsten uit de stedelijke belastingen, het bevorderen 

van groei van lokale kleine bedrijven en het aantrekken van investeerders in de stad. Daarbij 

is de marketing van de stad essentieel om zowel bedrijven als talentvolle inwoners aan te 

trekken. De manier waarop de stad zich naar de buitenwereld profileert is belangrijk voor 

het beeld van de stad naar de buitenwereld. De meest uitdagende taak van het (politieke) 

bestuur van de ondernemende stad daarbij is of het in staat is om de essentie van de stad 

naar buiten te brengen. Deze identificatie blijkt ten alle tijden belangrijk voor de lokale 

bewoners en ondernemers. 

Er wordt gesuggereerd dat succesvolle ondernemende steden met name in de Verenigde 

Staten te vinden zijn. Daar heeft de burgemeester van een stad nog een grote invloed en 

is vervolgens ook werkelijk in staat om de stad als een onderneming te leiden (Ciarke en 

Gaile, 1998). In Europa is veel meer de (lokale) economie van invloed op het stedensysteem. 

Ondernemers hebben daarbij in bepaalde gevallen een enorme stempel op steden gedrukt 

en de stad daarmee een richting gegeven die, in veel gevallen, nog steeds door het politieke 

bestuur wordt gevolgd. Waar tot de jaren 60 in de vorige eeuw ondernemingen in één 

adem genoemd werden met hun vestigingsplaats (bijvoorbeeld Philipsin Eindhoven), worden 

bedrijven nu meer en meer "footloose". De internationalisering van de economie heeft 

ervoor gezorgd dat de steden (en haar regio's) de controle over haar 'eigen bedrijven' 

bijna kwijtraken. De Europese Unie gebruikt de positionering van steden nu om deze te 

mobiliseren rond een gemeenschappelijke economische ontwikkelingsagenda. De afgelopen 



jaren zijn er dan ook, vanwege de Lissabonstrategie, een aantal cross Europese initiatieven 

gestart. Een voorbeeld hiervan is het programma ReUrbA (Restructuring Urbanised Areas), 
het Europese project voor Stedelijke Vernieuwing en Stedelijke Ontwikkeling. In ReUrbA 

werkten vijf partners intensief samen: Newcastle, English Heritage Londen, Saarbrücken, 

OBR Rotterdam en leadpartner provincie Zuid-Holland. Elke partner werkt aan een concreet 

stedelijke vernieuwingsproject, deelt vervolgens inzichten en leert uiteindelijk van elkaars 

methodes. 

4.3 Stakeholders 
De steden in Europa worden steeds vaker gezien als een opeenhoping en smeltkroes van 

ideeën, culturen en innovatieve activiteit. Met de doelstellingen die komen vanuit de Europese 

Unie wordt het belang van steden in de regio's, en de aanwezigheid van talentvolle inwoners 
en bedrijven, voor een effectieve economische groei steeds belangrijker. Overtuigend 

hierin is de ruimtelijke clustering, het belang en de bereikbaarheid van de economische 
actoren, hooggeschoolde arbeid, de nabijheid van universiteiten en de aanwezigheid 

van concurrentie. Allemaal factoren die relatief sterk in steden zijn vertegenwoordigd en 

die in een juiste vorm van samenwerking kunnen bijdragen aan een gezonde stedelijke 

ontwikkeling. Om als stad sterk te staan en de bedrijven in de omgeving te houden, nu de 

meeste bedrijven in hoge mate 'footloose' zijn, is samenwerking met naburige steden en de 

omliggende omgeving noodzakelijk. 

De complexiteit van de stedelijke ontwikkeling vereist dat partijen met elkaar samenwerken. 

Niet alleen ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook bedrijven en 

burgers bepalen daarbij 

wat de kwaliteitseisen voor 

de stedelijke ontwikkeling en 

besturing (behoren te) zijn. 

In de stedelijke ontwikkeling 

van de ondernemende 

stad spelen deze 
samenwerkingsverbanden 

dus een cruciale rol. Alleen 

door een goede en intensieve 

samenwerking wordt er 

resultaat bereikt van waaruit 

men kan bouwen aan de stad. 

De stedelijke ontwikkeling 

is dus afhankelijk van zowel 

het bestuur binnen een 

stad als de marktpartijen, figuur 4: stakeholders in relatie tot de stad als onderneming 
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inwoners en belanghebbenden in diezelfde stad. In de organisatie van de samenwerking 

wordt het begrip coproductie geïntroduceerd. Coproductie is sterk verbonden met deze 

"nieuwe" vorm van besluitvorming in een stad. Het is een verzamelterm die stoot voor 

de medewerking van inwoners, belanghebbenden en betrokkenen in de totstandkoming 

van besluiten. Besluitvorming die tot stond komt in gemeenschappelijkheid van afhankelijke 

actoren in een stad en uiteindelijk leidt tot stedelijke groei. Er wordt van deze betrokken 

portijen een grote actieve rol verwacht om tot een succesvolle besluitvorming te komen. De 

verwachting is dot de lokale overheden met coproductie hun eigen beleid efficiënter en 

effectiever gaan uitvoeren. Doorbij moet duidelijk worden dot deze netwerken niet kunnen 

worden gezien als losse samenwerkingsverbanden tussen portijen die met elkoor in gesprek 

treden. De betrokken actoren hebben per definitie andere belangen, verschillende doelen 

en strategieën. Hierdoor is er voortdurend sproke van een herdefiniëring van de relaties en 

de ambities. De besluitvorming wordt in deze vorm wel steeds complexer, er moet don ook 

voortdurend aandocht zijn voor de effectiviteit van de samenwerking. Deze coproductie als 

een vorm van governonce wordt ook wel gezien als interactieve besluitvorming. 

Voor de marktportijen in een stad geldt dot zij resultaat willen holen uit de investeringen 

die zij hebben gedaan. De voornaamste doelstelling voor het investeren in stedelijke 

kwaliteit voor deze portijen is don ook dot dit moet leiden tot winstmoximolisotie. Dot 

betekent niet dot de marktportijen de longe termijn consequenties van hun investeringen 

(kunnen) negeren. Het is een continue zoektocht naar nieuwe constructies, waarbij zowel 

de commerciële als de mootschappelijke verantwoordelijkheid wordt gerechtvaardigd. 

Ook voor woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen geldt een 

voornome taak in de stedelijke ontwikkeling. Deze organisaties zijn niet zozeer gericht op 

winstmoximolisotie, moor meer op het uitvoeren van mootschappelijke taken. De invulling 

van het ondernemerschop van dit soort organisaties is volop in beweging. De veronderende 

relatie tussen de overheid en dergelijke (maatschappelijke) organisaties betekent veel voor 

de stad en hoor ontwikkeling. Lokale overheden moeten op zoek naar nieuwe manieren 

om deze portijen actief te loten bijdrogen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 

integratie. Dit verandert het perspectief van de lokale overheid in termen van (be)sturing en 

regievoering. De lokale overheid heeft de marktportijen en mootschappelijke organisaties 

dus nodig in hun ondernemende ambities voor de ontwikkeling van de stad. Samenwerking 

in gezamenlijke visieontwikkeling, kennisuitwisseling, financiering en uitvoering van projecten 

zijn essentiële aandachtsgebieden in deze samenwerking. Hierbij kon worden gesteld dat 

ook de marktportijen eisen stellen aan het functioneren van de overheid. Meedenken, tijdig 

barrières binnen en buiten de eigen organisatie uit de weg ruimen en zich ook als echte 

partner opstellen in de stedelijke ontwikkeling zijn vereisten die de marktportijen vragen 

in de nieuwe rol van de overheid. In het veronderend speelveld is er ook een grotere rol 

weggelegd voor de inwoners van een stad. De betrokkenheid van direct belanghebbenden 

vooraf, tijdens en na afloop van een project in de stedelijke ontwikkeling, is een belangrijke 
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sleutel in het slagen van een project. De verbetering in deze samenwerking is de kern van 

het organiserend vermogen in de ondernemende stad, die versterkt moet worden. 

Diversiteit in de samenwerking levert in de stedelijke ontwikkeling dus veel voordelen op. 

Dit voordeel geldt ook voor de stad zelf, waar een gesloten systeem met weinig diversiteit 

van buiten zijn vermogen verliest om te ontwikkelen en te vernieuwen. Zonder samenwerking 

tussen (lokale) overheid, marktpartijen, maatschappelijke partijen en burgers is er dus geen 

integrale kwaliteit in de stedelijke ontwikkeling. 

4.4 Visie & strategie 
Ondanks het feit dat steden economisch gezien meer volwassen zijn geworden, blijft de 

uitdaging groot om het ondernemingsmodel van de ondernemende stad aan investeerders 

aan te bieden. Steden weten tegenwoordig heel goed wat hun sterke en zwakke punten 

zijn en een goede visie en strategie worden door de andere partijen in een stad dan 

ook veelvuldig gevraagd. Maar de stad, die energie steekt in een ondernemende visie en 

strategie, heeft ook belang bij de inbreng van deze andere partijen, waaronder bedrijven, 

brancheverenigingen, de Kamer van Koophandel, onderwijsinstellingen, vakbonden, 

politieke partijen en vrijwilligersorganisaties. De richting die de strategievorming van de 

ondernemende stad beslaat, komt voort uit de vrije marktwerking die gemeengoed is in 

de huidige westerse wereld. Deze vrije marktwerking baseert zichzelf op een grenzeloze 

volledige concurrentie en een open transparante informatievoorziening voor iedereen. De 

ondernemende stad en haar bestuur geven ook steeds meer prioriteit aan deze kenmerken, 

waarbij de voornaamste taken zeker niet uit het oog worden verloren. In de nieuwe rol 

van de stad is met name de uitbreiding van de allocatietaak een belangrijke richting in de 

strategievorming. Nog meer zal de lokale overheid moeten instaan voor het aanwenden 

van middelen door het gebruik van productiefactoren in de private sector te beïnvloeden 

en zo nieuwe economische activiteiten aan te trekken. Stedelijke en regionale economische 

activiteiten blijken namelijk meer aanvullend te zijn op het succes van stedelijke ontwikkelingen 

en zorgen uiteindelijk voor de versterking van de nationale economie. 
I 

Steden zorgen zodoende dus voor een verrijking van de Nederlandse economie. De 

ontwikkelingen die in de Nederlandse steden plaatsvinden dragen bij aan de economische 

vooruitgang van Nederland. Dit beïnvloedt de positie van Nederland in de Europese Unie. 

Zo ontstaat een strategie die moet helpen de stedelijke ontwikkeling een aantal stappen 

verder te brengen. Daarbij dient de lokale overheid via het belasting- en zekerheidsstelsel 

economische risico's te beperken en uit te vlakken en te zorgen voor de creatie en stimulering 

van publieke waarden, zoals veiligheid en welzijn. Het blijft in de vorming van een strategie 

belangrijk om het proces van de besluitvorming tussen alle maatschappelijke actoren te 

beschrijven en te organiseren. Daarbij is de lokale overheid, in vergelijking tot private 

organisaties, aangewezen op duidelijke eigendomsverschillen en financieringsverschillen. 



Deze verschillen mogen voor de strategiebepaling van de publieke organisatie geen excuus 

zijn voor het ambitieniveau van zowel de strategie als de visie. 

4.5 Operationele processen & bedrijfskundige besturing 
Door eisen van inwoners van een stad, de ontwikkelingen in de rest van Europa op 

bestuurkundig vlak en de nieuwe samenwerkingsverbanden is er de laatste jaren een 

verandering gaande in het beleid van de lokale overheid. In de ondernemende rol 

richt de lokale overheid zich steeds meer op haar kerntaken. Daarbij worden publieke 

(gemeentelijke) diensten steeds vaker geprivatiseerd en ontstaat er bij de traditionele 

overheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld onderwijs, steeds meer ruimte voor particulier 

initiatief. Daarbij is een trend waarneembaar dat lokale overheden steeds vaker op zoek 

gaan naar partijen die diensten willen exploiteren of op zoek gaan naar lange termijn 

gerichte samenwerkingsovereenkomsten. Vooral het vermogensbeslag, de niet aanwezige 

kennis en de praktische beslommeringen in de organisatie zorgen voor deze kentering. In 

de zoektocht naar een juiste verhouding tussen de publieke investeringen en de private 

investeringen nemen ook de stedelijke publiekprivate coalities een belangrijke positie in. 

Deze ontwikkelingen moeten zorgen voor een stedelijke ontwikkeling die voordelen biedt 

voor alle betrokken partijen. 

De veranderingen in de samenwerkingsstrategieën grijpen diep in op de organisatiestructuur 

van de lokale overheid. Van belang worden complexe combinaties van privaat 

ondernemerschap, private alliantievorming, publiekprivate samenwerking en publieke 

samenwerking op verschillende niveaus. Belangrijk hierbij zijn een gezamenlijke visie, 

strategie en doelstelling van zowel het publieke als het private veld. Ook speelt het gegeven 

dat de looptijd van investeringen flink veranderd, waarbij de kosten ver voor de baten 

uitgaan. Dit vereist een soort van gemeenschappelijke onderneming, waarin beide werelden 

gaan samenwerken. Hierbinnen moeten er mogelijkheden bestaan om kosten en baten te 

kunnen verevenen. Een punt van aandacht voor dergelijke gemeenschapsondernemingen 

zijn de geografische grenzen van een gemeente. De ontwikkelde instrumenten van een 

gemeenschappelijke onderneming moeten geen last ondervinden van deze grenzen en 

moeten op regionaal niveau gehanteerd kunnen worden. Op dit niveau komen namelijk 

veelal interessante economische handelingen voor. 

Als de lokale overheid niet in staat is om de bestuurlijke taak in een groter gebied dan de 

stad zelf op te vangen, moeten er maatregelen worden getroffen. Stadsgrenzen vervagen 

en de (lokale) overheid moet hierop inspringen door een ander bestuurlijk orgaan deze 

verantwoordelijkheid te geven of deze verantwoordelijkheid zelf op te vangen (Kamphorst, 

Pleijte, Kistenkas & Kersten, 2008). In de ondernemende rol van de lokale overheid moet 

het provinciaal bestuur een rol aannemen die meer te vergelijken is met die van een 

commissaris. De provincie moet dus in principe terug naar haar taak van een controlerende 
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en beherende bestuurslaag. De ontwikkelingstaken en ingrijpende regionale regie gaat 

niet in volledigheid samen met de controlerende taak. De provincie zou zelf een rol kunnen 

hebben in de intergemeentelijke samenwerking. Hierbij zouden afgevaardigden van de 

lokale overheid kunnen werken aan ontwikkelingen die voor een hele regio van belang zijn. 

Ook dit mogen, buiten de provincie, private ondernemingen zijn. Een andere optie is dat 

lokale overheden zich verenigen in een samenwerkingsverband. Dit kan worden gezien als 

een soort van lokaal verlengd bestuur. Daarbij moet in dergelijke ontwikkelingen wel een 

kapitein worden aangesteld die knopen kan doorhakken. Dit ontbeert het huidige provinciale 

bestuur namelijk (Tordoir, 2005). Een andere oplossing om de stedelijke ontwikkeling 

onderling in de regio af te stemmen zijn zogenaamde regionale 'coalitions of the willing'. Dit 

zijn op maat ontworpen intensieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende (grotere) 

lokale overheden. Meestal grote regiogemeenten die de gemeenschappelijke belangen en 

partijen bij elkaar brengen (Brouwer, Van Doornum, Van Hoorn & Kop, 2007). Er moet in 

deze samenwerking een echte gemeenschappelijke ontwikkelingskracht ontstaan, waarbij 

de deelnemers voor succesvol gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid moeten geven en 

nemen. Lokale overheden moeten deze samenwerkingsverbanden kunnen mandateren en 

ambtelijke organisaties moeten kunnen samenwerken met andere ambtelijke organisaties 

of private partijen. 

Een nieuwe vorm van bestuur in de ondernemende stad met haar afhankelijke regio is 

door professor Elzinga in 2002 geïntroduceerd. Deze oplossing gaat uit van een 

federatiegemeente om zodoende de efficiëntie, doelmatigheid en effectiviteit te vergroten 

met behoud van de politieke structuren (Eizinga, 2009). Eigenlijk is de kern van het idee dat 

een aantal lokale overheden gebruik gaan maken van verenigde ambtelijke organisaties, 

die bijvoorbeeld op het gebied van vergunningsverlening, onderwijs en administratie hun 

diensten aanbieden aan de gehele federatie. Deze nieuwe organisatiestructuur binnen de 

lokale overheid is ook wel te vergelijken met de 'shared services centers' theorie (Twynstra & 
Gudde, 2004). Zo verlossen de lokale overheden zichzelf van dure ambtelijke apparaten 

en verenigen hiermee bepaalde diensten in één apparaat. Het SETA (Samen En Toch Apart) 

model van professor Korsten gaat nog een stap verder door één facilitaire dienst op te 

richten waar iedere aangesloten lokale overheid een deel van hun ambtelijke capaciteit in 

onderbrengt en vervolgens deelt. Zo houdt iedere lokale overheid een minimaal apparaat 

over, maar blijven politieke en bestuurlijke kleinschalige gemeenschappen behouden. De 

onderliggende gedachte hierbij is dat lokale overheden toch doelmatig kunnen blijven 

opereren in de steeds complexer wordende maatschappij die steeds hogere eisen stelt 

aan het ambtelijk apparaat (Zwaan, 2005). De nadruk in de overstijgende gemeentelijke 

samenwerking definieert zich in de overweging tussen de voor- en nadelen. Het verminderen 

van kwetsbaarheid, het vergroten van kwaliteit door bundeling van krachten en het 

verminderen van kosten door opschaling spelen daarbij een belangrijke rol. 



Niet onbelangrijk is de invulling van de positie van directeur in de ondernemende stad. 

Waar een burgemeester, in een ver verleden, de taak had om het belastinggeld te innen, 

is zijn positie in Nederland sterk veranderd. De huidige taken van de burgemeester 

zijn meer in lijn met die van een publiek figuur zonder een eenduidige hiërarchische 

beslissingsbevoegdheid. Wat dat betreft zal er in het leiding geven van de stad meer 

geleerd moeten worden van steden als New York City. Hier heeft de burgemeester, buiten 

de controlerende en rechterlijke macht, nog een eenduidige uitvoerende taak en is hij 

daadwerkelijk een directeur met een veto. Hij heeft zijn organisatie zo ingericht dat elk 

stedelijk gebied van de totale stad een eigen regiodirecteur heeft. Dit geeft een vergrote 

transparantie, doordat de verantwoordelijkheden veel helderder zijn. Het blijkt dat op deze 

wijze forse stappen zijn gemaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid en onderwijs in 

de stedelijke ontwikkeling van New York. 

4.6 Objecten & faceHen 
Technische, demografische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op 

de stedelijke ontwikkeling van de ondernemende stad. Een aantal van deze factoren vormen 

een risico voor de Nederlandse economie, zoals bijvoorbeeld vergrijzing en de stagnerende 

bevolkingsgroei. Maar ook de verschuivingen van de productie en kennisintensieve organisaties 

naar andere landen buiten Europa gaan niet samen met de in 2000 afgesproken Lissabon

strategie. De ondernemende stad moet hierop het antwoord vormen en in de ondernemersrol 

.worden gezien als een bron van economische vernieuwing en vitaliteit. Hiermee lijkt de 

relatie tussen stedelijke ontwikkeling en economische vernieuwing overduidelijk. Economische 

vernieuwing moet zich voor de stad uiten in innovatie, creativiteit en economische groei 

(van Oort, 2005). Daarbij blijft het belangrijk voor een stad om aantrekkelijk te zijn voor 

bedrijven. Kennis als productiefactor voor bedrijven blijkt namelijk veel minder gebonden 

te zijn aan een bepaalde plek en dus aan een stad. Het geeft bedrijven een grotere 

keuzevrijheid als het gaat om hun vestigingsplaats en het vergroot ook de mogelijkheden 

om samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en kennisinstellingen aan te gaan. Een 

juist hierin moet de ondernemende stad faciliteren. 

4.6.1 Kapitaal 
De groei van de stedelijke economie is een belangrijk uitgangspunt in stedelijke ontwikkelingen. 

Het is een pijler waar de stad op rust en van waaruit deze zich kan ontwikkelen. Van belang 

in de ondernemende rol van de (lokale) overheid is dat er vanuit de inwoners van een stad 

(haar aandeelhouders) de verwachting komt, dat de investeringen die worden gedaan met 

het gemeenschapsgeld ook (in)direct resultaat oplevert. In de ondernemersrol van de stad 

moet de (lokale) overheid zich dan ook actief bezig houden met de verwezenlijking van 

functies en bestemmingen vanuit een publiek en maatschappelijk belang. Daarbij mag niet 

worden voorbij gegaan aan de ontwikkelingskansen van 'human capita!', oftewel menselijk 
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kapitaal. Een stad in ontwikkeling kan profiteren van individuele talenten. Daarbij zijn 

creativiteit en ondernemingszin motoren van de (stedelijke) economie en moeten daarom 

beide worden ondersteund op stedelijk niveau ten gunste van de stedelijke ontwikkelingen. 

Ook belangrijk in de productiefactor kapitaal binnen de stad is de zoektocht naar nieuwe, 

slimme en robuuste financiële constructies binnen de samenwerking met marktpartijen. 

Beide actoren moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen, omdat blijkt dat er namelijk 

onvoldoende actief gezocht wordt naar (nieuwe) financieringsbronnen. Naast de subsidies 

van het Rijk en cofinanciering door de Europese Unie, zijn er andere creatieve(re) vormen 

van financiering mogelijk. Hierbij moet er worden gedacht aan een lokaal of regionaal 

ontwikkelings- of investeringsfonds. Een goed voorbeeld hierin is de invoering van de 

vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties in 2008. Er ontstaat hiermee 

een privaat fonds dat moet bijdragen aan de ruimtelijke opwaardering van bepaalde 

aandoehtswijken in Nederland. De precieze invulling van dit fonds is anno 2009 nog niet 

helemaal duidelijk, maar corporaties dragen bij naar draagkracht. In dit geval is dat de 

WOZ-waarde van het corporatiebezit. Bij gebruik van gelden uit dit investeringsfonds, in 

de daarvoor bestemde aandachtsgebieden, ontstaan fiscale voordelen voor corporaties. 

Belangrijk in deze investeringsfondsen is ook de gedachte van de inzet van het multipliereffect, 

waarbij iedere "publieke" euro moet leiden tot een groot aantal private investeringen. Dit 

leidt tot politiek ingegeven redeneringen, waarbij de term maatschappelijk rendement het 

belangrijkste streven is. Of het maatschappelijk rendement vervolgens doelmatig is, kan 

pas na enkele jaren worden vastgesteld. Deze financieringen vallen onder de noemer van 

publiekprivate investeringsstrategieën. Dergelijke financieringsvormen kunnen ook anders 

worden ingericht. Op Manhattan, in het walhalla van hetzogenoemde WallStreet-kapitalisme, 

komt subsidie niet voor. De redenering is hier precies omgekeerd. De verantwoordelijke 

"wethouder" rekent hier juist op een multiplier aan belastingopbrengsten. Dit heeft met 

name betrekking op onroerendezaakbelastingen (property taxes) en met de stijging van 

lokaal geheven BTW (sales taxes) als gevolg van toegenomen economische activiteit. De 

economische vooruitgang en voordelen van een project worden dus vooraf al contant gemaakt 

in de financieringen om dit project überhaupt haalbaar te maken. Een kanttekening hierbij 

is dat New York geen gemeente- en provinciefonds kent zoals dat in Nederland bestaat en 

dus van haar inkomsten meer afhankelijk is van lokale heffingen. Deze vorm van financiering 

bevordert de uitvoeringssnelheid. De subsidiegedachten en financieringsconstructies in 

Nederland zorgen voor een uitgebreide splitsing in veel verschillende "subsidiepotjes". Dit 

maakt het beleid en de eventuele uitvoering van deze "subsidies" ondoorzichtig en onnodig 

administratief zwaar. Decentrale overheden en marktpartijen geven aan dat de organisatie 

van de rijksbudgetten en de uitvoeringsprogrammering hierdoor niet meehelpt aan een 

succesvolle en waardevolle stedelijke ontwikkeling. 



4.6.2 Kwaliteit 
Een probleem bij de factor kwaliteit in stedelijke ontwikkelingen is dat het bezuinigen 

op kwaliteit altijd negatieve gevolgen heeft op de lange termijn. De (lokale) overheid 

heeft uit het verleden nog een aantal buitensporige financiële risico's overgehouden aan 

investeringen die gedaan zijn in het lokale leefmilieu. De garantstellingen die overheden 

in bepaalde projecten zijn aangegaan, staan niet in verhouding tot de daadwerkelijke 

meerwaarde van sommige projecten. Met name de overschrijdingen en grote risico's van 

de activiteiten die private partijen veroorzaken zijn een doorn in het oog van de stedelijke 

kwaliteit. Deze projecten kunnen echter niet zomaar stop worden gezet, omdat dan de 

stedelijke ontwikkeling in het gedrang komt. Het gaat dan met name om de bezuinigingen 

in de kwalitatieve ruimtelijke invulling van een stad. Meer specifiek de architectonische en 

stedenbouwkundige kwaliteit van de (openbare) gebouwen en investeringen in de openbare 

ruimte, in sociale en andere voorzieningen in de stad. Ook blijven kopers en huurders van 

kantoren en woningen weg of trekken weg als scholen en winkels ontbreken en er geen 

ruimte is (gemaakt) voor bomen, parkjes of water in de omgeving. Zonder voorzieningen 

ontstaan sociale problemen, vandalisme en verloedering en gaan koopkrachtige inwoners 

alsnog weg. De negatieve gevolgen hiervan zijn voor de achterblijvers, de (lokale) overheid 

en de marktpartijen. Vooraf gedane investeringen brengen minder op dan verwacht, huizen 

zijn minder goed te verkopen of te verhuren en de kosten van het bestrijden van overlast en 

vandalisme voor de overheid nemen toe. 

Het streven naar sociale stabiliteit, kwalitatieve en veilige woonomgevingen en de aanleg 

van openbaar groen zijn allemaal (beleids)richtingen die moeten worden gezien als een 

investeringsstrategie van de ondernemende stad. In alle gevallen moet de lokale overheid 

de strategisch gekozen economische richtingen ondersteunen om niet toe te geven aan de 

kwaliteitsambities in hun projecten. Problematisch is wel de hoeveelheid werk die gepaard 

gaat met het afleggen van verantwoording aan de Rijksoverheid als het gaat om de uitvoering 

van kwaliteit en daaraan gekoppeld de extra investeringen die daarvoor benodigd zijn. De 

extreme nadruk op outputmeeting en het formuleren van meetbare kwaliteitseisen, die in 

beginsel niet verkeerd zijn, hebben een negatieve werking op het vermogen van steden om 

dergelijke projecten te starten en uit te voeren. Kwaliteitsdoelstellingen moeten vooraf worden 

vastgelegd, geoperationaliseerd en meetbaar worden gemaakt. In de ondernemende stad 

moet worden afgestapt van het vooraf formuleren van deze kwaliteitdoelstellingen. Dit 

blokkeert innovaties en ambities en dit zou een ongewenst gevolg zijn van de op zichzelf 

terechte behoefte aan controle en verantwoording van overheidsprestaties. Er moet meer 

worden gewerkt in lijn van de (vrije) marktwerking. Deze mag zichzelf hierin bewijzen door 

de kwaliteit te garanderen in termen van concurrentie. 

4.6.3 Waardecreatie 
In de ondernemende stad is waardecreatie een belangrijke factor en, mits goed ingericht, 
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een belangrijk terrein waarop een stad zich kan onderscheiden ten opzichte van andere 

steden. Een voorbeeld hiervan is een stad die zich volledig richt op een bepaalde business 

(op het gebied van technische toepassingen bijvoorbeeld Eindhoven). Op deze wijze 

richt een stad zich in voor een specifiek aantal bedrijven en dit heeft gevolgen voor de 

vraag naar woningen, het type recreatiemogelijkheden en dus op de gehele stedelijke 

ontwikkeling. Daarbij moet de stelregel zijn dat als er op één plek iets gedaan wordt, 

de gehele omgeving (positief) mee veranderd (het zogenaamde 'waterbedeffect'). Het 

is de kunst die veranderingen in kaart te brengen, de functionele en financiële relaties te 

beschrijven, kansen en bedreigingen te detecteren om uiteindelijk zo de waardecreatie in 

de ondernemende stad te sturen. De vooruitgang in de stedelijke ontwikkeling moet hierbij 

altijd de boventoon voeren en zodra mogelijk kunnen er in de stad onrendabele plandelen 

(gedeeltelijk) worden gefinancierd uit rendabele plandelen. 

Zoals al eerder aangehaald, in de vorm zoals die is ingericht in Manhattan, New York, 

is waardecreatie ook mogelijk door binnenstedelijke functiewijziging. De kracht van deze 

wijziging zit in het feit dat er een toekomstige waardestijging op het (gerestaureerde) 

vastgoed wordt verwacht en dus een stijging van zogenoemde 'property taxes'. Ook de 

verwachting van de stijgende economische activiteit in het betreffende deel rechtvaardigt 

de publieke investering door stijging van de 'sales taxes' (vergelijkbaar met BTW). 

Deze vorm van financieren wordt ook wel 'Tax lncrement Financing' (TIF) genoemd. Een 

stok achter de deur is dat dergelijke (TIF) projecten alleen op basis van een referenda 

worden geaccepteerd. Er zit namelijk een risico dat die stijging van belastingen helemaal 

niet plaatsvindt, er wordt namelijk op gespeculeerd. Zodra deze stijging niet plaatsvindt 

moet de aflossing en de renteverplichting komen uit de algemene middelen. Maar door 

deze referenda wordt de belastingbetalende burger zich bewust van de risico's van de 

ondernemende overheid. De waardecreatie zit dus onder andere in de verdienpotentie van 

de functiewijziging. 

Om de kracht van de stad en vervolgens de kracht van de regio te ondersteunen, wat 

weer goed is voor de stad an sich, moet er ook ingezet worden op regionale verevening. 

Veelal vult de omgeving de stad aan in de functies van wonen, werken, groen, water en 

infrastructuur. Vaak zijn er namelijk ook functies die niet ophouden bij gemeentegrenzen en 

vanwege het 'waterbedeffect' kunnen investeringen gedaan in een bepaalde geografisch 

begrensde gemeente, voordelen opleveren voor de omgeving rond deze gemeente. 

4.6.4 Marketing 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, heeft de marketing van een stad een ingrijpende 

evolutie doorgemaakt. Waar lokale overheden middels citybranding hun stad een 

identiteit proberen te geven en onderscheidend naar buiten proberen te brengen, blijkt 

de marketing van een stad in de praktijk een lastige zaak te zijn. Het is makkelijk om 

een stad een "pakkende leus" te geven, maar steden vinden het moeilijk om zichzelf in 
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een aantal kernwoorden te omschrijven en op een onderscheidende manier te verkopen. 

Er worden vaak termen gebruikt als: "cultuurstad", "waterstad" of "kennisstad". Maar het 

blijkt dat lokale bewoners en ondernemers zich onvoldoende kunnen identificeren met deze 

zeer algemene omschrijvingen. Deze groepen vinden de aanduiding van hun stad te weinig 
concreet en vaak alleen gestoeld op pakkende marketing teksten en slagzinnen (Dormans 

en Lagendijk, 2004). 

Het wordt voor steden dus steeds moeilijker om zich te onderscheiden van andere steden 

op basis van harde kenmerken zoals vestigingsklimaat, infrastructuur of een aantrekkelijk 

flscaal regime. Daarentegen wordt het imago van steden steeds belangrijker als Unique 

Selling Point. Elke Nederlandse ondernemende stad moet bewust werken aan een aantal 

kenmerkende aspecten. In de citymarketing spelen de begrippen innovatie en creativiteit 

een belangrijke rol. Steden zijn namelijk onderscheidend als zij strategieën gebruiken die 

uitgaan van een innovatief of creatief concept, het uitdragen van een bepaalde identiteit 

en gebruik van deze identiteit in de stedelijke ontwikkeling. Een gemeente en met name 

haar bestuur zou een belangrijke positie in de organisatie van een stad moeten vrijmaken 

voor een Chief Marketing Offlcer (CMO). Deze persoon moet dan als taak krijgen om de 

stad als een stevig merk op de kaart te zetten. Om bewoners en interessante bedrijven 

figuur 5: de 'Ondernemende Stad' 



een basis te geven in zowel het ruimtelijke kader, als met het organiseren van bijvoorbeeld 

vakgerelateerde congressen en cultuuractiviteiten. 

4.7 Resumé 
De stedelijke samenleving wordt steeds complexer, dynamischer en meer divers en heeft 

daarin geen beginpunt en een eindpunt. Het is een proces om onderlinge verbindingen 

te versterken en daarmee het geheel, de stad, sterker te maken. De ondernemende stad 

fungeert hierin als een mechanisme, waarbij stedelijke ontwikkelingen worden beoordeeld 

aan de hand van hun functionaliteit in de economische vooruitgang van de stad. De vraag 

blijft bestaan of de stad in zijn geheel kan worden teruggebracht naar een economische 

waarde, meer omdat de creatie van de stad een collectief werk is. Zakelijke dienstverleners, 

kennisintensieve bedrijven en kleine bedrijven onderhouden de economische netwerken 

in de stad. Deze bedrijfsrelaties komen in grotere mate voor dan op basis van de 

gemeentegrootte te anticiperen en te sturen valt. Regionale beleidsinitiatieven hebben geen 

aanwijsbare impact op deze netwerken. Het instrumentarium is vooral ruimtelijk ingericht 

en niet functioneel. Het zijn vooral de bedrijven zelf die de relaties aangaan en door de 

tijd laten uitgroeien tot regionale relaties. Betrokkenheid van de lokale overheid in alle 

fasen van de stedelijke ontwikkeling is gewenst en soms zelfs noodzakelijk, maar dan wel 

betrokkenheid met ruimte voor de inbreng van marktpartijen. 

De stedelijke ontwikkeling baseert zichzelf op drie cruciale aspecten, namelijk de 

stedelijke economische kracht en vooruitgang (stedelijke welvaart), aantrekkelijke woon

en vestigingspiekken voor (talentvolle) inwoners en bedrijven en de ontwikkeling van een 

toekomstwaarde voor de stad. Deze drie aspecten legitimeren de wijzingen die de overgang 

van de stad naar een onderneming met zich mee brengen. Daarmee heeft de traditionele 

scheiding tussen stad en land veel van zijn betekenis verloren. Het streven naar (regionale) 

gelijkheid is minder dominant geworden en er wordt ingezet op de versterking van de sterkste 

gebieden, waarbij de stad met haar geografische grens steeds verder op de achtergrond 

raakt. Geografische grenzen in de BV de Stad veroorzaken namelijk beperkingen. Juist 

ter versterking van de kracht van de steden en ter verbetering van de internationale 

economische concurrentiepositie van Nederland, geeft de Rijksoverheid prioriteit aan de 

ontwikkeling van (nationale) stedelijke netwerken en van economische kerngebieden. Het 

rijk beoogt daarmee uitdrukkelijk geen nieuwe bestuurslaag te creëren. Uitgangspunt 

is en blijft dat aansluiting plaatsvindt bij de bestaande bestuurlijke verbanden die over 

bevoegdheden en middelen beschikken. In deze stedelijke netwerken wordt, afhankelijk van 

het schaalniveau van de ruimtelijke opgaven of keuzes, een passende samenwerkingsvorm 

tussen de verschillende betrokken overheden gevonden. Niet alle ruimtelijke opgaven of 

keuzes passen bij het schaalniveau van de stedelijke netwerken. 
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< De stad in model 

De huidige stad dankt hoar bestaansrecht aan de vele relaties 
en verbanden die ontstaan tunen de verschillende adoren en 

stakeholders in de betreffende stad. De stad is afhankelijk von 

deze verschillende partijen. 



5 De stad in model 

5.1 Inleiding 
In de voorgoonde hoofdstukken is de verondering van de stod op een bedrijfskundige wijze 

door de tijd he en behondeld. De verschillen die optreden in de reloties met de stod en hoar 
stakeholders, de veronderingen in de processen, in de besturing en de veronderingen die 

in de objecten & focetten von een stod zijn beschreven, geven een duidelijke evolutie van 

de stod in bedrijfskundig opzicht weer. De opkomst van de 'stod ols onderneming' is hierin 

belongrijk en brengt voordelen met zich mee voor de concurrentiekrocht van de stod. De 

sturingsmiddelen, zools in de vorige hoofdstukken benoemd, vormen de 'bouwstenen' voor 

een businessmodel von de 'stod ols onderneming'. Het businessmodel geeft een grofische 
weergove von de stod, woorbij de juiste verbonden tussen reloties met (morkt)portijen, 

geldstromen en de nieuwe oondochtsgebieden van een stod zorgen voor een eenduidige 

en overzichtelijke visuele weergove. Dit model biedt vervolgens een basis voor de inrichting 

von de 'stod ols onderneming' en kon vervolgens noar eigen inzichten worden gemuteerd en 

oongevuld. De stod die zich wil goon gedrogen ols een onderneming zol een focus moeten 

hebben op een spedfiek gebied woor zij goed in is. Hierbij biedt het model een houvost, 

door oon fe geven op welke gebieden een ondernemende stod hoar structuur dient in te 

richten en hoe de verbonden onderling moeten lopen. Niet aileen biedt deze benodering 

veel voordelen, uiteroord kleven er ook nodelen oon de structuur zools die door de 'stod 
ols onderneming' wordt georgoniseerd. Deze risico's liggen vrijwel zeker voor een groot 
deel in de morktwerking van deze benodering. Omdot de 'stod ols onderneming' een 

vrije morktwerking impliceert, zijn de risico's dan OOk vrijwel identiek oon de risico's van 
een onderneming. En juist deze risico's goon niet somen met de publieke took die de stod 
en hoar lokole overheid tevens heeft. Er moeten don ook instrumenten worden ontwikkeld 

woormee deze risico's op een juiste monier kunnen worden beheerst en zo de gemeenschop 
niet de dupe wordt von de risico's die de lokole ondernemende overheid oongoot. 

5.2 Veranderingen in sturingsmiddelen 
In de vorige hoofdstukken zijn er, in de ontwikkeling von een stod ols orgonisotie noor 

een onderneming, een oontol foctoren genoemd die in de stedelijke ontwikkeling mee 
veronderen. Deze veronderingen geven een andere involshoek op de benodering von 
de stod ols geheel. De ontwikkeling van de stod noor een onderneming is onder andere 

ingegeven door de lidstoten von de Europese Unie, die de ombitie voor Europa hebben 
uitgesproken om in 201 0 de meest competitieve kenniseconomie van de wereld te zijn. Dit 
heeft ols resultoot dot de Europese steden onder ling met elkoor zijn goon concurreren, de 

nodruk binnen steden is goon liggen op het onderscheidend zijn en de lokole overheden 

zich doordoor steeds meer richten op de groei von economische octiviteiten in de stod of 

regio zelf. 
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5.2.1 Stakeholders 
De stedelijke netwerken zijn van grote betekenis voor de economische, sociale en culturele 

kracht en vitaliteit van de grote(re) steden van Nederland. Deze netwerken worden 

gevoed door samenwerkingsverbanden tussen de (lokale) overheid en de stakeholders. 

De stakeholders vormen de economische motor en zijn tevens belangrijke ambassadeurs 

voor de stad. Nu de stedelijke economie in toenemende mate 'vereuropaniseert' en 

internationaliseert en de kennisintensiteit van de economische processen toeneemt, wordt 

het aantrekken van bedrijven en (talentvol) "human capita!" steeds belangrijker. Ook 

het onderwijs binnen een regio is van belang om ervoor te zorgen dat er voortdurend 

kennisgroei blijft plaatsvinden in de stad en in de regio. Samenwerking met de stakeholders 

moet de kracht van het netwerk, gelegen in de steden, bevorderen en zorgen voor een 

concurrerend vestigingsklimaat en een grote diversiteit aan stedelijke functies binnen een 

stad. De (lokale) overheid en stakeholders moeten elkaar aanvullen en versterken, zodat zij 

samen meer te bieden hebben dan elk afzonderlijk. Dit betekent dat er wordt verwacht dat 

er binnen de stedelijke ontwikkeling taken worden verdeeld en afspraken worden gemaakt. 

Deze verandering in de positie van de stakeholders ten opzichte van de stad, oftewel de 

(lokale) overheid, is een belangrijke richting die moet worden gedragen door de structuur 

van de 'stad als onderneming'. 

5.2.2 Visie & strategie 
Steden moeten dus in het Europese (en vaak ook) nationale beleid zorgen voor een verrijking 

van de economische activiteiten. De ontwikkelingen die in de steden plaatsvinden moeten 

dus bijdragen aan de economische vooruitgang. Dit beïnvloedt de positie van steden en 

dus ook van Nederland in de Europese Unie. De strategie van de lokale overheid is dus 

belangrijk voor de stedelijke ontwikkeling en voor de economische groei van Nederland en 

de Europese Unie. Daarbij is het van belang om in de vorming van deze strategie, het proces 

van de besluitvorming tussen alle maatschappelijke actoren te beschrijven en te organiseren. 

5.2.3 Operationele processen & bedrijfskundige besturing 
Het bestuur van de stad is belangrijk. In de 'stad als onderneming' is het van belang dat 

het politieke bestuur een duidelijke positie en dito verantwoordelijkheid toegewezen krijgt. 

Daarbij moet het ambtelijk management professioneel ingericht zijn, maar wel voldoende 

adviserend zijn en zeker niet leidend. Er mogen posities worden ingenomen die vergelijkbaar 

zijn met het bedrijfsleven, waarbij de burgemeester op zou kunnen treden als directeur 

en de ambtelijke organisatie als een duidelijke professionele managementorganisatie. 

Van belang worden in het bestuur het aansturen van complexe combinaties van private en 

publieke samenwerking op verschillende niveaus, waarbij er maatregelen moeten worden 

getroffen als de verantwoordelijke publieke organisatie niet in staat is om de bestuurlijke 

taak in een groter gebied dan de stad op te vangen. Lokale overheden moeten deze 

samenwerkingsverbanden dan kunnen inrichten en moeten kunnen samenwerken met andere 



lokale overheden of ambtelijke diensten. 

Kapitaal 
De productiefactor kapitaal binnen de stad staat gelijk met de ambitie om op zoek te gaan 

naar nieuwe, slimme en robuuste financiële constructies binnen de samenwerking tussen de 

stad en haar stakeholders. Beide actoren zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten 

nemen en zullen, naast de vele subsidies, ook zelf met constructies moeten komen om te 

investeren in het kwaliteitsniveau van de stad. Marktpartijen zullen privaat geld in moeten 

brengen om de stedelijke ontwikkeling te faciliteren en de economische vooruitgang zo te 

stimuleren. 

Kwaliteit 
Het streven naar kwaliteit in de stedelijke ontwikkeling zal gezien moeten worden als 

een investeringsstrategie van de 'stad als onderneming'. In alle gevallen moet de lokale 

ondernemende overheid de strategisch gekozen economische richtingen ondersteunen om 

niet toe te hoeven geven aan de kwaliteitsambities in hun projecten. De kwaliteit in de stad 

moet worden gegarandeerd door de concurrentie die ontstaat bij een (vrije) marktwerking. 

Kwaliteit bieden is ook een wijze waarop de 'stad als onderneming' onderscheidend kan zijn 

en is dus belangrijk in de visie en strategie van de moderne stad. 

Waardecreatie 
Steden moeten zichzelf verkopen door het uitbouwen van hun eigen Unique Selling Points. 

Onderscheidend zijn is daarbij het devies. Elke Nederlandse ondernemende stad moet 

bewust werken aan een aantal kenmerkende aspecten van de stad. Op deze wijze kan men 

als stad waarde toevoegen en zal de stad aantrekkelijk worden voor nieuwe bedrijven en 

nieuwe (talentvolle) inwoners. Dit vergroot vervolgens weer de aantrekkingskracht en zo 

ontstaat een opwaartse spiraal in de waardecreatie van de 'stad als onderneming' en haar 

onderliggende diensten. 

Marketing 
Steden zijn onderscheidend als zij een bepaalde identiteit uitdragen en deze identiteit 

gebruiken in de stedelijke ontwikkeling. De lokale overheid zou goed doen aan het vrijmaken 

van een belangrijke positie voor bijvoorbeeld een Chief Marketing Officer (CMO). Deze 

CMO zou als taak moeten krijgen om de stad te positioneren als een stevig merk, zodat 

de aantrekkelijkheid van de stad wordt vergroot. Het organiseren van activiteiten als 

congressen, cultuuractiviteiten of belangrijke sportevenementen vormen een belangrijke 

taak voor een CMO. Een stad moet daarbij vernieuwende concepten en nieuwe ideeën 

ontwikkelen om succesvol te zijn en te blijven in de stedelijke economie. 
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5.3 Business model van de stad als onderneming 
In de 'stad als onderneming' heerst het adagium dat de formele bureaucratie allesbehalve 

efficiënt is. De inwoner of, in termen van de 'ondernemende stad', de klant van de stad zou 

onvoldoende waar voor "zijn geld" krijgen door verkokerd denken en risicomijdend gedrag. 

De ontwikkeling van de stad naar een onderneming is in die zin op te vatten als een reactie 

op de doorgeschoten bureaucratisering. De werkelijke verbetering van de doelmatigheid 

en effectiviteit in de 'ondernemende stad' zit in het vervangen van principes uit het politieke 

domein door principes uit de marktsector. Belangrijk hierbij is dat er zoveel mogelijk wordt 

gestuurd op zakelijke en betrouwbare informatie. Een stad moet daarbij connecties hebben 

met de rest van de wereld, zodat steden kunnen leren van elkaar en van elkaars diensten 

gebruik kunnen maken. 

Met de ontwikkeling van de stad naar een onderneming komt de noodzaak een business 

model te ontwerpen voor deze stad. Een model dat voldoet aan de eisen en de veranderingen 

die in de vorige hoofdstukken aan bod zijn gekomen en zijn beschreven. Het business model 

van een 'stad als onderneming' geeft zodoende een grafisch overzicht van de betrokken 

partijen en de verbindingen tussen deze partijen, de objecten en facetten waarmee rekening 

dient te worden gehouden en de strategische doelen die een stad zichzelf oplegt. Het 

business model is daarmee een instrument om de aanwezige processen in een stad volgens 

enkele marktprincipes opnieuw in te vullen. Tevens legt het businessmodel de basis voor een 

goede en gezonde financiële huishouding, waarbij er zelfs gestreefd kan worden naar een 

positief resultaat na het einde van de begrotingstermijn. Het model biedt een basis voor de 

inrichting van de stad als een onderneming en dient te worden gemuteerd en aangevuld, 

daar waar de strategische doelen van de betreffende stad bekend zijn. Het ontworpen 

business model is dus geen eenzijdig opgesteld model voor de 'stad als onderneming', maar 

een houvast waaraan een stad kan muteren. Het model bestaat uit vaste elementen, maar 

deze elementen hebben in iedere stad een andere betekenis en invulling. De uitdaging voor 

de 'stad als onderneming' is om uit te zoeken wat hun specifieke Unique Selling Point is om 

deze vervolgens uit te bouwen en te implementeren in de stedelijke ontwikkeling. 

5.4 Ontwerp business model 
Het business model van de 'stad als onderneming' volgt uit de theorie van The Business 

Model Ontology van dr. Alexander Osterwalder uit 2004. De gebruikte definitie van het 

business model is afkomstig van Osterwalder en luidt als volgt: 

"A business model is a conceptual tooi that contoins a set of e/ements and their relationships 

and allows expressing the business logic of a specific firm. ft is a description of the value 

a company offers to one or several segments of customers and of the architecture of the 

firm and its network of partners for creating, marketing, and de/ivering this value and 

relationship capita/, to generate profifabie and sustainable revenue streams." 



De term business model mag in deze niet worden verward met de term verdienmodeL Een 

verdienmodel gaat namelijk in op de vraag hoe een organisatie meerwaarde creëert. 

Een businessmodel beschrijft alle facetten die invloed hebben op het creëren van deze 

meerwaarde en heeft dus een veel ruimere betekenis. Osterwalder heeft negen bouwstenen 

ontwikkeld waar dit proces mee is te beschrijven. Deze bouwstenen worden samen het 

'Business Model Canvas' genoemd. Steden die weten waar de negen bouwstenen voor staan 

en de onderlinge relatie snappen, zijn in staat om hun business model constant aan te 

passen. Hierdoor kunnen zij inspelen op de behoefte van de markt en zo de concurrentie 

voor blijven. 

In het business model canvas wordt niet alleen het verdienmodel toegelicht. De klant, de 

infrastructuur en wat de organisatie te bieden heeft zijn net zo belangrijk. Osterwalder 

gebruikt in deze relaties de volgende negen bouwstenen: 

1 Value Propositions: het aanbod van het bedrijf, zowel product als service, vertaald 

naar de klant. 

2 Target Customer: een beschrijving van de doelgroep waar het bedrijf zich met de 

Value Propositions op richt. 

3 Distribution Channels: hier worden de marketing en de distributie strategie 

beschreven. 

4 Customer Relationships: het managen van de relatie tussen het bedrijf en de klanten. 

5 Value Configurations: de configuratie van de activiteiten en de resources. 

6 Core Capabilities: de kerncompetenties van het bedrijf die nodig zijn bij het 

uitvoeren van het businessmodel. 

7 Partner Network: de samenwerkingsverbanden met andere bedrijven die invloed 

hebben op het succes van het business model. 

8 Cost Structure: de monetaire consequenties van het business model. 

9 Revenue Model: de manier waarop het bedrijf meerwaarde creëert. 

Volgens Osterwalder is echter niet alleen de invulling van de bouwstenen belangrijk voor 

de ontwikkeling van het business model. Bij de uitwerking van de bouwstenen moeten ook 

vragen worden gesteld als, met wie moet er worden samengewerkt, wie is de doelgroep, is 

het product/dienst uniek en wie is er bereid om de betalen voor welke waarde? Daarnaast 

geeft Osterwalder met de negen bouwstenen eigenlijk aan dat er vier belangrijke dimensies 

aanwezig zijn in het business model: 

Value Proposition: dit is de belangrijke kern van het businessmodeL Het 

vertegenwoordigt de waarde die het product of dienst levert aan de klant. 

De propositie maakt dat het product of de dienst uniek is en zodoende 

aantrekkelijk kan worden. 

Customer Interface: dit de verbinding tussen de klant en het bedrijf, waaronder 

het distributiekanaal en de relatie die met de klant wordt opgebouwd of 
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moet worden opgebouwd. Het beschrijft tevens ook de segmenten 

waarop de propositie is gericht. 

3 Delivery model: de realisatie, oftewel het management van het product of van 

de dienst. Deze dimensie omvat de keten aan activiteiten die worden uitgevoerd 

om de propositie aan de klant te leveren. Het bestaat tevens ook uit de 

partnerships die hiervoor worden aangegaan en de core competenties van 

het bedrijf. 

4 Financiel model: beschrijft de wijze waarop inkomsten tot stand komen en de 

kosten die gekoppeld zijn aan het leveren van de dienst. Uiteindelijk wordt 

in deze dimensie duidelijk wat de 'Success/Failure' is van het business model. 

Het business model bestaat dus uit de propositie aan de klant, hoe klanten en bedrijf met 

elkaar verbonden zijn, de manier waarop de propositie wordt gerealiseerd en tenslotte het 

financiële model van de onderneming. Het business model van de 'stad als onderneming' 

baseert zich op bovenstaande vier dimensies. Deze worden aan de hand van de 'stad als 

onderneming' wel enigzins anders gedefinieerd. De dimensies van het bussines model van 

de 'stad als onderneming' worden hieronder kort besproken. 

5.4.1 Urban Value Proposition 
De kern van het business model van de 'stad als onderneming' bestaat uit de specifieke 

proposities die de stad kiest. Belangrijk hierbij is dat deze proposities naar de buitenwereld 

worden uitgedragen middels de samenwerking met de media (citymarketing). Het is belangrijk 

dat de 'stad als onderneming' haar eigen unieke identiteit herkent en deze vervolgens ook 

gaat gebruiken in de stedelijke ontwikkeling. De stad is hierbij het centrum van het model 

en neemt nieuwe werkmethoden aan die kenmerkend zouden zijn voor het bedrijfsleven. De 

bepaling van deze dimensie geeft niet alleen een andere kijk op het beheer van financiën, 

het sturen op een andere informatiebehoefte en het sturen op output weer. Ook heeft de 

'stad als onderneming' meer en andere klanten, ondernemers en managers nodig die de 

stad helpen in de stedelijke ontwikkeling en zo dus ook passen in de Value Strategy van de 

betreffende stad. 

5.4.2 City Management 
Ingewikkelde samenwerkingsverbanden met dito verantwoordelijkheden tussen de partners 

in het netwerk van de 'stad als onderneming' moeten worden geleid en gestructureerd door 

professionele organisaties met een juiste deskundigheid. Deze samenwerkingsverbanden 

moeten in het teken staan van de ontwikkeling van de stad en het realiseren van de Urban 

Value Propositions. De rol van de politiek wordt in de 'stad als onderneming' ingeperkt door 

de politieke bevoegdheden af te bakenen van de ambtelijke bevoegdheden. Zo ontstaat er 

enige afstand tussen de politici en de dagelijkse gang van zaken. De insteek hierbij is dat de 

efficiëntie nodig wordt verbeterd door een professionele managementaanpak in plaats van 
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een nauwgezette politieke sturing. Hiermee wordt de politiek gedwongen op het uitzetten en 

bewaken van de 'rode lijn' van de stad in plaats van zichzelf bezig te houden met details. In 

de 'stad als onderneming' wordt de zeggenschap van het ambtelijk management niet meer 

ontleend aan een politieke vertegenwoordiging, maar aan een ervaren professionele status. 

Dit brengt automatisch met zich mee dat het ambtelijk management een beroep doet op 

hun bestuurlijke kennis en kunde in plaats van een beroep op het volk. Dit heeft als gevolg 

dat de raad te maken krijgt met een professioneel hoog ontwikkelde ambtelijke organisatie. 

5.4.3 City Customers 
De klanten in de stad eisen een behoorlijke informatievoorziening en inspanning van de stad 

om de beloofde doelen (Urban Value Propositions) te behalen. In het behalen van de gestelde 

doelen gaat immers ook 'eigen geld' (gemeenschapsgeld) zitten. Deze City Customers 

verlangen daarbij van de stad een prettig klimaat in werken, kwalitatief wonen, veiligheid 

en een goede infrastructuur. Zowel het streven naar direct als naar indirect rendement 

zou daarbij een doel voor de 'stad als onderneming' moeten zijn. De stad zou net als een 

onderneming meer en meer een producent moeten zijn, waarbij zij haar klanten (inwoners) 

talloze producten levert, zoals het ophalen van huisvuil, het verlenen van bouwvergunningen, 

het verzorgen van de veiligheid op straat etc. Een stad dient verschillende instrumenten en 

waarden van een onderneming, gekopieerd of in aangepaste vorm, over te nemen zodat 

haar klanten de onderneming in openbaarheid kunnen controleren. Zo zou de stad een 

managementrapportage, een outputbegroting en een overlegstructuur kunnen krijgen die te 

vergelijken zijn met die van een onderneming. 

5.4.4 City Finance 
Om waarde in een stad te creëren hangt er aan de drie dimensies een vierde dimensie die de 

geldstromen aangeeft. Het financiële beleid heeft in de 'stad als onderneming', in juridische 

zin, steeds meer plaats gemaakt van de validatie van rechtmatigheid naar het economische 

principe van doelmatigheid. Legitimering van uitgaven gebeurt in de 'stad als onderneming' 

vanuit het perspectief van bedrijfsmatig handelen, waarbij verantwoordelijken hun flnanciële 

handelen niet langer in termen van recht en regels kunnen rechtvaardigen, maar moeten 

speciflceren met economische cijfers en onderbouwingen. Ook betekent dit dat aan elke 

prestatie waarde wordt gehangen en er een andere en snellere informatie is gewenst. 

Snellere informatie is onder andere het vervroegen van de publicatie van de financiële 

jaarcijfers. In het model van de 'stad als onderneming' is het saldo van de gemeentelijke 

rekeningen erg belangrijk. Aan de hand van deze constatering is af te leiden of het model 

'de stad als onderneming' succesvol is. Opgepast moet worden voor het feit dat het model 

alleen als een financieel sturingsinstrument wordt geïnterpreteerd. De uiteindelijke waarde 

(Value) van de 'stad als onderneming' is het verschil tussen de 'Revenues' en de 'Costs'. 



"Everything should be made as simple as 
possible, but not any simp/er." 

Albert Einstein, 1951 
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5.5 Conclusies 
Het als stad meer ondernemend werken staat gelijk aan een effectievere sturing in de 

stad zelf. Betere sturing moet in de 'stad als onderneming' worden bereikt door meer 

prestatiegericht te werken en dus te sturen op output in plaats van input. Sturen op output 

betekent ook dat de stad concrete doelen moet stellen en zich moet richten op het realiseren 

van deze doelen. Het business model van de 'stad als onderneming' is daarbij een eerste 

aangrijppunt voor steden om hun economische activiteiten, strategische doelen en financieel 

beheer grafisch vast te leggen. Er moet daarbij worden opgemerkt dat de Unique Selling 

Points van een stad hierin leidinggevend zijn. Een stad die zich concentreert op de high-tech 

industrie heeft namelijk een ander uitgavenpatroon (bijvoorbeeld veel R&D kosten) dan 

een stad die zich concentreert op logistiek (veel hogere kosten in efficiënte infrastructuur). 

Echter zijn de basisprincipes van een onderneming, namelijk het nemen van risico en 

mogelijke verliezen leiden, nauwelijks reëel. Een stad is in die zin namelijk niet gelijk aan 

een onderneming omdat het een publiek belang dient. Alle lagen van de bevolking hebben 

recht op veiligheid en allerlei overige diensten die een stad aanbiedt. Het failliet gaan als 

stad is daarom ook geheel ondenkbaar. Er ontstaan dan taferelen die anno 2009 in Detroit 

aan de gang zijn, waarbij er sinds 2005, 67 scholen zijn gesloten, minder dan een kwart 

van de leerlingen het middelbaar onderwijs afmaakt en bijna de helft van de bewoners 

functioneel analfabeet is. En dit allemaal dankzij het wegvallen van dé economische pijler in 

de stad: de auto-industrie. Het model moet dan ook per stad ingevuld en gemuteerd worden 

en vervolgens worden gebruikt in de stedelijke ontwikkeling van de 'stad als onderneming'. 

Belangrijk hierbij is dat men continu veranderingen aanbrengt en up-to-date blijft in het 

business model om toestanden zoals Detroit te voorkomen. 
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< Dubai City 

Dubai, liggend aan de Perzische Golf, Is opgetrokken uit 
de principes van de vrije markt economie, buitenlandse 
Investeringen en een gunstig belastingklimaat. Dubal Oty Is 
fysiek de snelst groeiende stad ter wereld. 



6 De stad in de toekomst; conclusies & aanbevelingen 

6.1 De stad in de toekomst 
Waar hebben we het over als de toekomst van de stad wordt aangestipt? Volgens het 

United Nations Population Fund (2008): 

nam de wereldbevolking in de 20e eeuw toe van 1,6 miljard naar 6,1 miljard 

mensen. 

is sinds 2007 meer dan de helft van de wereldbevolking in steden gaan wonen. 

zal dit aantal over enkele decennia al meer dan tweederde van de 

wereldbevolking zijn. 

vestigen zich op dit moment elke week 1 miljoen nieuwe Afrikanen en Aziaten in 

steden. 

en bouwt China in de komende 20 jaar de totale massa van West Europa en 

zullen in die periode ruim 400 miljoen boeren naar de Chinese steden verhuizen. 

De wereld heeft dus goede steden nodig en de komende eeuw is daarom de eeuw van 

de stad. De ontwikkeling van de wereld, van Europa en van Nederland zijn gelijk aan de 

ontwikkelingen die de stedelijke samenleving en de stedelijke gebieden ondergaan. Het is 

deze verstedelijking die discussie oproept over de functie van de stad, het zijn steden waarin 

wonen en werken zich steeds meer concentreren en het zijn vooral de steden die de motoren 
van de economie vormen. 

Binnen deze context is er tevens 

sprake van het zogenaamde 

'Hollowing out of the Nation's 

State', waarmee wordt 

bedoeld dat de nationale 

overheid steeds minder van 

belang is en dat juist steeds 

meer verantwoordelijkheden 

worden overgedragen aan 

regionale en lokale overheden 

en aan instanties die boven 

het nationale niveau liggen 

(bijvoorbeeld de Europese 

Unie). In dit opzicht wordt de 
stad dus steeds belangrijker. 

Deze stelling wordt gevoed 

met de veranderingen op 

Europees niveau. Deze 

figuur 7: de relatie tussen de EU, de stad en haar stedelijke regio 

veranderingen hebben een toenemende invloed op de stedelijke ontwikkelingen in de 

lidstaten en dus ook op de steden in Nederland. Daarbij gaat het in eerste instantie om 
structurele economische veranderingen met als doel de stedelijke ontwikkeling beter en 
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efficiënter te sturen en de ambitie dus nog hoger te leggen. Daarbij kan een kanttekening 

worden geplaatst: door de verschillen in de nationale overheden stuurt Europa nu nog 

niet expliciet op grensoverschrijdende (metropolitaanse) economische regio's. Maar de 

verwachting is dat Europa zich in de toekomst wel steeds meer gaat uitspreken over deze 

gebieden. Niet alleen omdat deze gebieden grensoverschrijdend zijn, maar ook omdat ze 

grensoverschrijdende centra zijn van economische en politieke macht. 

De stad als entiteit heeft als zodanig de laatste jaren structureel de aandacht. Maar de 

definitie van de 'stad' lijkt te veranderen. De stad is veel meer dan een geografisch begrip 

en wordt met inachtneming van de groeiende economische activiteiten dan ook steeds meer 

benaderd als een soort van succesvolle business unit van een economische regio. In deze 

benadering is nog veel ontwikkeling mogelijk. Juist op regionaal niveau kunnen er barrières 

worden weggenomen. Stadsoverstijgend kan er door de regio voorzieningen worden 

aangeboden, kan er ruimte voor ontwikkeling worden aangeboden en kunnen steden met 

hun lokale overheden gezamenlijk bepaalde beleidsonderwerpen oppakken en uitwerken. 

Maar ook met, een nog intensievere, samenwerking tussen de stad en haar stakeholders kan 

de stad haar positie versterken. 

Belangrijk in de stedelijke ontwikkeling is de richting en de snelheid van de technologische 

ontwikkelingen die hettoekomstbeeld van de stad gaan veranderen. Er ontstaan 'face-to-face' 

ontmoetingen door middel van bijvoorbeeld hologrammen, skype contact en ontmoetingen 

inclusief beeld met mensen over de hele wereld, met als gevolg dat werkplekken op deze 

wijze flexibel worden. Het levert een nieuwe vorm van communicatie op waarvan je zou 

willen dat de uitkomst al een duidelijkere richting zou hebben. De stad en het stedelijk 

leven raken door deze vormen van communicatie steeds meer ontvlecht en doordat (bijna) 

iedereen altijd en overal bereikbaar is, ontstaat er nieuwe stress, omdat mensen altijd en 

overal kunnen werken. Deze (technologische) ontwikkelingen zorgen voor het verlies van de 

geografische binding en misschien wel voor het einde van het begrip 'de stad'? Misschien is 

de stad straks wel nergens meer, of juist overal. •• 

Ikzelf sluit mij aan bij de auteur van het boek 'Cities in Civilization' uit 1 998. Sir Peter Hall, 

een bekende Engelse sociaal geograaf, gaat in dit boek uitvoerig in op het belang van de 

stad. Hij waagt zich in het slothoofdstuk aan een beschouwing over de toekomst van de 

stad en concludeert dat het altijd de veranderende economie is die de oorzaak is van de 

transformatie van steden. Tevens noemt hij dat er altijd en overal ter wereld steden te vinden 

zijn die niet of nauwelijks inspelen op de nieuwe veranderde omstandigheden. "Steden 
waar men blijft hangen in het succes van het verleden, steden waar het ogenschijnlijk nog 
steeds goed gaat en waar men dus geen enkele reden lijkt te hebben om ook maar iets te 
veranderen. Maar er is eigenlijk geen belangrijkere zekerheid dan dat niets blijft zoals het 
is." 



Jane Jacobs gaat in haar boek 'The Economy of Cities' uit 1969 een stap verder door 

te stellen dat innovaties op drie terreinen bepalend zullen zijn voor de toekomst van de 

stad: cultuur, de technologie en de stedelijke organisatie. Zij voorspelt een 'gouden eeuw' 

voor de steden die het verband weten te leggen tussen deze drie terreinen van innovatie. 

Steden die dus vorm weten te geven aan de technologische, stedenbouwkundige, sociale en 

bestuurlijke voorwaarden van het nieuwe tijdperk zullen de winnaars zijn in de internationale 

concurrentiestrijd. 

Kijken we vanuit dit perspectief weer terug naar Nederland, dan is het dus niet belangrijk 

meer om het over de Metropool Amsterdam of over Bra in port Eindhoven te hebben, maar meer 

over Nederland als 'Nederstad': één grote stedelijke, onderscheidende en concurrerende 

netwerksamenleving. De Nederstad is dan niet meer samen te vatten en te structureren als 

een onderneming, maar eerder als een netwerk waarin de verbindingen en mogelijkheden 

tot communicatie onderling moeten worden ontwikkeld. De opgave in deze Nederstad zou 

dan ook moeten liggen in bestaande stedelijke structuren, de ontwikkeling hiervan en de 

samenhang tussen deze structuren. Het zal niet meer de huidige schaal bevatten, maar 

vragen om een samenhangend geheel aan benaderingen van de steden onderling. 

6.2 Conclusies 
De kernvraag in de huidige stedelijke ontwikkeling is: hoe kun je als stad succesvol zijn? 

En vervolgens: hoe moet een stad worden ingericht om dit succes te behalen? Bestuurders 

van een stad, maar ook haar stakeholders kijken daarbij naar de economische, sociale 

en fysieke indicatoren en draaien vervolgens aan deze parameters om het succes van de 

stad te sturen en te beïnvloeden. Steden kiezen daarbij steeds meer voor het opstellen van 

een stedelijke of regionale strategie, waarin ze zich oriënteren op hun sterke en zwakke 

punten in de concurrentiestrijd met andere steden om bewoners, bedrijven en bezoekers. Op 

deze wijze proberen steden zich onderscheidend te positioneren ten opzichte van steden 

in de rest van Europa en zelfs op internationaal vlak. Deze strategievorming is een goede 

zaak, het is een aanleiding voor reflectie en discussie over wat je als stad wilt bieden en 

hoe je dat wilt bereiken. Het dwingt tot nadenken over de kernwaarden en doelen binnen 

een stad, een reflectie op de eigen sterkten en zwakten en het inspireert tot strategische 

projecten. Regionale samenwerking blijkt daarbij onontbeerlijk omdat geen enkele lokale 

overheid alles alleen af kan. En omdat het, in de internationale stedenstrijd, de regio is die 

de economische en ruimtelijke eenheid is waar het om gaat. 

Een aantal kernwaarden zijn belangrijk voor het succes en de concurrentiepositie van steden. 

Deze waarden zouden in de strategievorming van de stad prominent aanwezig moeten zijn. 

Een grotere complexiteit, dynamiek en diversiteit van de samenleving zijn het gevolg van 

deze belangrijke kernwoorden, die ten grondslag hebben gelegen aan de opkomst van de 

'ondernemende stad'. 
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Globalisering: internationale en Europese invloeden 

De wereld kent heel wat megasteden. Steden die zijn ontstaan door een sterke migratie 

van het platteland naar de stad. Het al vroeg verstedelijkte Europa heeft veel meer te 

maken met stedelijke netwerken, waarbij de sterker wordende rol van Europa ervoor zorgt 

dat landen, regio's en steden steeds meer rekening moeten houden met ontwikkelingen die 

elders plaatsvinden. Er heerst een trend dat steden en stedelijke gebieden zich meer en meer 

gaan onderscheiden van elkaar om nieuwe (talentvolle) inwoners, bedrijven en investeerders 

aan te trekken. Clustering is daarbij het toverwoord en niet de geografische grens is hierbij 

maatgevend, maar de locaties van de bedrijven die zich tot deze clusters kunnen rekenen. 

Het doel moet zijn om een stedelijke 'massa' te maken met goede verbindingen tussen de 

kernen, waar het prettig en veilig wonen, werken en recreëren is. 

Stedelijke economie: ontwikkeling van succesvolle en specifieke clusters 

Steden zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden onderling om een hoogwaardige 

economische stedelijke ontwikkeling te initiëren en er vervolgens aan te bouwen. Deze 

richting wordt door een aantal steden binnen Nederland al succesvol ingeslagen, zoals 

Amsterdam dat vooral draait op dienstverlening en de luchthaven Schiphol, het Brabantse 

Breinport dat draait op de high tech industrie en de stad Rotterdam op zijn haven en 

petrochemische industrie. Maar nog veel meer zouden deze gebieden hun krachten moeten 

bundelen en de kernwaarden van de specifieke gebieden verder moeten uitwerken en 

benadrukken. Juist door op deze manier ruimte te bieden aan de economische ontwikkeling, 

wordt er een onderscheidend en concurrerend gebied gecreëerd. 

Stadsvorm: daadkrachtig bestuur met ondernemende diensten en meewerkende stakeholders 

Een daadkrachtig bestuur ontstaat met daadkrachtige bestuurders die een bepaalde 

visie, strategie en ambitie hebben. Dit bestuur moet de mandaat krijgen om op een snelle, 

efficiënte, maar ook zorgvuldige wijze besluiten te nemen in de stedelijke ontwikkeling. Het 

politieke aspect moet hierin niet worden vergeten, maar moet niet resulteren in een 'ellenlang 

getouwtrek'. De ondersteunende diensten moeten zich specialiseren en moeten adequaat 

uitvoering geven aan de stedelijke ontwikkeling zoals die in de visie en strategie van een 

stad is opgesteld. Belangrijke partijen in de stad, en dit wordt ook steeds vaker gezien door 

de lokale overheid, zijn de overige stakeholders. Door goede samenwerkingsverbanden en 

een correcte samenwerking zal de groei in de stedelijke ontwikkeling toenemen en zal er 

een stimulering plaatsvinden van de economische activiteiten in de stad of de regio. 

Een toenemend liberaal perspectief in de (lokale) overheid 

De overheersende rol van de (lokale) overheid wordt steeds vaker 'ingewisseld' voor een 

meer liberale democratie, waarbij de (lokale) overheid zich beperkt tot het organiseren van 

diensten in de maatschappij. Er heerst een toenemend besef dat er rekening moet worden 

gehouden met de behoeften van allerlei stakeholders en belangengroepen, maar met name 

ook met de klanten (inwoners) van de steden en de regio's. Opgepast moet worden voor 



teveel marktwerking bij de (lokale) overheid. 'Meer markt en minder overheid', waar op 

zuiver markttheoretische grondslag veel in zit, is niet altijd de juiste oplossing. Er is een groot 

tussengebied waar marktwerking en collectieve diensten op complexe wijze met elkaar zijn 

verbonden. De vrije markt reageert namelijk op collectieve condities en vice versa. En deze 

markten kunnen ook niet zonder deze collectiviteit. Steden kunnen hun aantrekkelijkheid 

vergroten met behulp van het spel dat wordt gemaakt met ketens van private en publieke 

partijen. De kracht van de keten geeft namelijk het eindresultaat in de stedelijke ontwikkeling. 

Het is als geheel een gemeenschappelijke publiekprivate onderneming. 

6.3 Aanbevelingen 
Elke stad heeft zijn eigen persoonlijkheid en het is van belang die persoonlijkheid te 

behouden. Maar door de snelle stedelijke ontwikkeling, de voortdurend veranderende 

technologie en de steeds veranderende samenstelling van de stakeholders is het behouden 

van die persoonlijkheid complex. Er moet worden gewaakt voor het feit dat steden in de 

globalisering teveel op elkaar gaan lijken. Overal ter wereld is een spanning tussen dat wat 

hetzelfde is en dat wat anders is in steden. ledere stad streeft naar een bepaald cultureel 

voorzieningenniveau of naar een bepaald recreatieniveau, maar bij een bepaald niveau van 

aanbod gaan steden teveel op elkaar lijken. Onderscheiden is in dit verband positief en moet 

het verschil tussen steden of stedelijke gebieden aangeven. Dat is die eigen persoonlijkheid! 

Daarbij moet er anders worden geïnvesteerd, alternatieve financieringsbronnen gericht op 

kwaliteit in plaats van kwantiteit, mag er meer worden ingezet op de economische kracht 

van steden om te streven naar een stad die aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven. 

Wat er nu nog ontbreekt in de steeds harder wordende concurrentie tussen de Europese 

steden is bijvoorbeeld een goede internationale of Europese benchmark. Om op die manier 

steden te stimuleren hun beleid dusdanig aan te passen dat zij echt onderscheidend worden 

van de rest van de steden. Nu zijn er heel veel verschillende 'lijstjes' van consultancybureaus 

en universiteiten, die gestoeld zijn op veel verschillende kenmerken. Zo staat dezelfde stad 

in het ene lijstje in de top 3, terwijl in een ander lijstje de stad niet in de top 20 voorkomt. 

Tevens moet de stad meer en meer een locatie zijn voor ondernemende activiteiten, waarbij 

de stad gebruikt mag worden door private organisaties voor investeringen en risico dragende 

activiteiten. De stad moet hier veel meer mogelijkheden voor bieden en deze ondernemende 

activiteiten faciliteren, waarbij zij een nog duidelijkere keuze moet maken in de activiteiten 

die van de publieke sector verplaatst worden naar de private sector. Voorheen uitgevoerde 

activiteiten door de overheid moeten nu door private ondernemingen worden uitgevoerd, 

of er moet op zijn minst concurrentie mogelijk worden tussen beiden. Allemaal essentiële 

speerpunten in een stedelijke samenleving die voor een groot aantal nieuwe uitdagingen 

staat op economisch, sociaal en bestuurlijk terrein. En tevens van groot belang om de positie 

van Nederlandse steden in een zwaar Europees en zelfs mondiaal krachtenveld te kunnen 

versterken. Krachtige en leefbare steden op zowel economisch als sociaal gebied zijn een 
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noodzaak voor de economische ontwikkeling van Nederland als geheel. 

Het allerbelangrijkste in de stedelijke ontwikkeling is dat Nederland niet achter mag raken 

op 'de rest'. We moeten niet blijven zwemmen, blijven hangen in de overlegstructuren, geen 

duidelijke keus makend voor een scope of waar een stad goed in moet zijn. Porter geeft 

hierin de oplossing door aan te geven dat we moeten kiezen wie we willen zijn. Waar we 

goed in zijn en waar we onze acties op richten. Het antwoord op deze vragen heeft in een 

ver verleden al eens geleid tot succes, ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Zakendoen in 

het buitenland, watermanagement, financiële dienstverlening of high-tech kennis. Een keuze 

maken waarin steden en daarmee Nederland gaan uitblinken en zich vervolgens daar ook 

maximaal op toeleggen. Een vliegende start naar een volgende 'Gouden Eeuw'. Niet alleen 

voor Nederland, maar voor heel Europa! 
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HEJA PROJECTONTWIKKELING 
De missie van HEJA Projectontwikkeling luidt: het 
Initiëren, ontwikkelen en realiseren van bijzondere 
projecten met meerwaarde voor hun omgeving. 

Om duurzaam een hoog kwaliteitsniveau tot stand 
te kunnen brengen, richt HEJA zich permanent 
op visieontwikkeling. Daarbij gaat het om de 
ontwikkeling van a lomvattende visie op onze 
projecten, de locaties en hun stedenbouwkundige 
context. Een visie die uiteraard nauwgezet inspeelt 
op de wensen van de eindgebruikers. 

Kortom, HEJA Projectontwikkeling verbijzondert uw 
wereld. 

Tel.: 076 541 87 09 
E-mail: contact@heja.com 
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