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The deterioration of city centres in one country, modern and flourishing metropolitan

regions in another country. Such differences across our continent show the 

 importance of exchanging best practices.

The importance of an enhanced urban policy is often underestimated. Almost 

 three-quarters of the more than 500 million EU citizens live in urban areas. An effective 

urban policy can therefore improve the daily lives of many citizens.

Policy-makers in Brussels are working to help cities flourish. These include  improvements 

and innovations of transport networks, working conditions and living standards. But 

Brussels’ policy does not yet function to its full capacity; it is too fragmented. The 

 European policy for ‘Smart Cities’ is not always entirely consistent with the policy for 

‘Smart Specialisation’, because it is managed by two different Directorates-General 

(departments) in the European Commission.

 

It is thus time for a reform of European urban policy. Member of European Parliament 

(MEP) Jan Olbrycht (a key actor in EU Regional Policy) agrees with me on this issue. In 

an interview published on page 21 in this book we discuss the necessary adjustments 

for a better European Urban Policy.

Furthermore, we received valuable input from stakeholders - including mayors and 

other experts – who share their visions for better, greener and smarter cities.

A breakthrough can be achieved under the Dutch EU Presidency in the first half of

2016. With the ‘Pact of Amsterdam’ the Netherlands can accelerate Urban Policy 

throughout the whole EU, with positive implications for hundreds of millions of urban 

citizens both now and in the future.

Lambert van Nistelrooij MEP (CDA/EPP), Coordinator in the Regional Development

Committee of the European Parliament

Verloederde binnensteden in het ene land, moderne, opbloeiende 
 metropolen in het andere land. Zulke verschillen tonen aan dat we van 
elkaar kunnen leren: wat zijn goede of juist slechte ervaringen met 
stedelijk beleid in de Europese Unie?

Het belang van goed stedelijk beleid wordt nogal eens onderschat. 
Bijna  driekwart van de ruim 500 miljoen EU-burgers woont in stedelijke 
 gebieden. Een goed stedelijk beleid kan dus het dagelijks leven van 
velen verbeteren.

Beleidsmakers in Brussel doen pogingen om de steden te helpen opbloeien, 
door het vervoer, werk en wonen er ‘slimmer’ te maken. Maar het Brusselse  
beleid komt nog onvoldoende van de grond. Het is te versnipperd. Het 
Europees beleid voor ‘Slimme Steden’ spoort niet altijd met het beleid 
voor ‘Slimme Specialisatie’, omdat het is verdeeld over twee verschillende 
 directoraat-generalen (ministeries) bij de Europese Commissie. 
 

Hoog tijd dus voor een hervorming van het Europees Stedelijk Beleid. 
Mijn  collega Jan Olbrycht (een sleutelfiguur in Europees regionaal beleid) 
is het daar mee eens. Een interview met ons beiden vindt u op pagina 21. 
We bespreken de noodzakelijke aanpassingen voor een beter Europees 
 stedelijk beleid.

Om te horen hoe het beter kan, verzamelden we eveneens veel goede 
ideeën bij burgemeesters en andere experts. Ik ben blij dat ze hun visies 
op betere, groenere en slimmere steden met u willen delen. U vindt deze 
 interviews verderop in deze uitgave.

Een doorbraak kan worden bereikt onder het Nederlands EU-voorzitterschap 
in de eerste helft van 2016. Met een ‘Pact van Amsterdam’ kan Nederland 
het stedenbeleid in de EU vooruit helpen, met positieve gevolgen voor de 
honderden miljoenen stedelingen nu en in de toekomst.

Lambert van Nistelrooij (CDA), coördinator regionaal beleid van de Europese
Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement

INLEIDING 

INTRODUCTION



6

Eindhoven

Fo
to

: G
e

rh
a

rd
 v

a
n 

Ro
o

n



7

De toekomst van Europa ligt in belangrijke mate 
in de steden. Steden en stedelijke regio’s zijn 
steeds belangrijker als motoren van economische 
groei en werkgelegenheid, als broedplaatsen 
voor kunst, cultuur en creativiteit en als dé plek 
voor innovaties en start-ups. Steeds meer mensen 
wonen in steden, zowel in Europa als wereldwijd. 
Bijna driekwart van de ruim 500 miljoen EU-burgers 
woont in stedelijke gebieden. In 2050 zal dat aan-
deel waarschijnlijk boven de 80 procent uitkomen. 
In Nederland woont nu al meer dan 80 procent 
in verstedelijkt gebied. Twee derde van het BBP 
van Europa wordt gegenereerd in metropolitane 
gebieden. Maar ook problemen zoals werkloos-
heid, segregatie, verkeersdrukte, luchtvervuiling 
en armoede komen in steden vaak voor. Kortom, 
in de stad gebeurt het.

In de Europa 2020-strategie, het tienjarenplan van 
de Europese Unie dat in 2010 van start is gegaan, 

staat slimme, duurzame en ‘inclusieve’ groei 
centraal. Die doelen kunnen niet gehaald worden 
zonder een actieve rol van de steden.

De stedelijke dimensie verankeren
De stedelijke dimensie dient daarom steviger 
 verankerd te worden in het Europees beleid. 
In 1997 presenteerde de Europese Commissie  
 plannen daarover. Maar anno 2015 is een 
 Europese  agenda voor de stad echter nog 
 onvoldoende van de grond gekomen. Ook al 
zijn er diverse Europese initiatieven gericht op 
de stad, zoals het Burgemeestersconvenant, 
Civitas,  Slimme Steden  en stedelijke platformen en 
 netwerken zoals  URBACT.

De EU heeft geen formele bevoegdheid op het 
gebied van stedelijk beleid; de lidstaten werken 
op informele basis samen. Denk aan het Hand-
vest van Leipzig uit 2007. Drie jaar later volgde 

de Verklaring van Toledo en het jaar daarop, in 
2011, zag de Territoriale Agenda 2020 het licht. 
Onder de titel ‘Steden van morgen’ verscheen in 
het najaar van 2011 een rapport in opdracht van 
toenmalig Europees commissaris voor Regionaal 
Beleid Johannes Hahn. Echter, voldoende con-
crete actie leverde dit niet op.

Naar een gedeelde visie op de EU Stedelijke 
Agenda

Eurocities
De Europese koepelorganisatie Eurocities roert 
zich. Een stedennetwerk waarbij 130 van  Europa’s 
grootste steden zijn aangesloten. De ‘wieg’ van 
Eurocities stond in 1986 in Rotterdam toen zes 
Europese steden er een conferentie hielden  over 
steden als motoren van economisch herstel.  In 
de jaren daarna en vooral in de jaren negentig,  
 onder invloed van de globalisering en de 

HOOFDSTUK 1   In de stad gebeurt het 

Cities and urban areas are becoming more important, 

as engines of economic growth and employment, as 

breeding grounds for art, culture and creativity and 

as the place for innovation and start-ups. More and 

more people live in cities, both in Europe and globally. 

Nearly three-quarters of the more than 500 million EU 

citizens) live in urban areas. In 2050, the proportion is 

expected to reach over 80 percent. In the Netherlands, 

already more than 80 percent of the population lives in 

urban areas. Two thirds of Europe’s GDP is generated in 

metropolitan areas. But also problems such as unem-

ployment, segregation, congestion, air pollution and 

poverty often accumulate in cities. In short, it happens 

in the city.

The Europe 2020 Strategy, the ten-year plan of the 

European Union, launched in 2010, focuses on smart, 

sustainable and inclusive growth. These goals cannot 

be achieved without an active role of cities.

Anchoring the urban dimension

The urban dimension must therefore be firmly anchored 

in European policy. In 1997, the European Commission 

presented proposals. But in 2015, an European agenda

for the city still did not take off. Despite there being 

several European initiatives, such as the Covenant of 

Mayors, Civitas, Smart Cities and urban platforms and 

networks such as URBACT.

The EU has no formal authority regarding urban policy; 

Member States work together on an informal basis. 

Think of the Leipzig Charter from 2007, three years later 

followed by the Toledo Declaration and the following 

year, in 2011, the Territorial Agenda 2020 was present-

ed. The ‘Cities of Tomorrow’ report by former European 

Commissioner for Regional Policy Johannes Hahn, was 

published in the autumn of 2011. However, all this did 

not yield sufficient concrete action. 

Towards a shared vision of an EU Urban Agenda

Eurocities

The European umbrella organisation Eurocities stirs 

CHAPTER 1   It happens in the city
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up the debate. This is the urban network of 130 of 

Europe’s biggest cities. The ‘cradle’ of Eurocities was 

in  Rotterdam in 1986 when six European cities held a 

conference on cities as engines of economic recovery. 

In the next few years, and especially in the nineties, 

under the influence of globalisation and the growing 

role of the European Union, the network quickly grew. 

Eurocities lobbies for an EU Urban Agenda. That does 

not mean new policies, new funds or new programmes. 

A shortcoming is the lack of coordination at EU level. 

Commission proposals to tackle that shortcoming are 

positive, according to Eurocities, but do not go far 

enough. Cities need to be involved as real partners in 

European policy, and not just consulted.

One of the biggest challenges is unemployment. This is 

where Europe can make a difference with a genuine 

urban policy, according to Eurocities. It also applies to 

problems like air quality, asylum seekers and refugees: 

“This would benefit people. It will have more effect and 

lead to concrete results,” stated Secretary-General 

Anna Lisa Boni in early June 2015 during the Second 

Cities Forum in Brussels.

Committee of the Regions

The Committee of the Regions, which brings together 

local and regional authorities from the 28 EU Member 

States, stands up for cities. Mayor Bas Verkerk of Delft 

wrote a recommendation for the Committee in 2014 

According to Verkerk, cities and regions should be 

more involved in the creation of new EU policies that 

are important to them. It involves a new governance 

model which is not limited to a specific EU strategy 

or programme: “Cities and metropolitan cities have 

much to do with European rules, but there is no policy 

that takes into account typical urban problems, so 

we struggle  to comply with European rules which 

sometimes even have a counterproductive effect. 

Remember: 60 to 70 percent of all European legislation 

is implemented at the local level. If we are unable or 

unwilling to implement it, not much will happen”.

An urban agenda is not only aimed at large cities, 

 stated the rapporteur. About 200 million people live 

in cities of up to 100,000 inhabitants. Those are cities 

that often have an important regional role regarding 

 services and facilities. And that is equally true for rural 

areas. Traffic and transport, spatial planning, nature 

and economy, it should all be organised at an ap-

propriate scale, according to Verkerk. “Co-operation 

between urban areas and the surrounding countryside 

is crucial. Cities also have an interest in rural areas, 

they depend on it for their food, space, recreation and 

nature.“ 

Metropolitan regions are a phenomenon. All over 

Europe such ‘regional cities’ arise that look beyond 

their own borders and build a strong economic 

position with other cities. Brabantstad (Breda, Tilburg, 

Helmond,  Eindhoven, Den Bosch and the province of 

North  Brabant), the Metropolitan Region Rotterdam - 

The Hague and Amsterdam are good examples. 

 groeiende rol van de Europese Unie, groeide het 
netwerk snel. Eurocities lobbyt voor en achter de 
schermen voor een EU Stedelijke Agenda. Dat 
 betekent geenszins nieuw beleid, nieuwe fondsen 
of nieuwe programma’s. Een euvel is het gebrek 
aan coördinatie op EU-niveau. Verbetervoorstel-
len van de Commissie zijn volgens Eurocities posi-
tief, maar gaan niet ver genoeg. Steden moeten 
als echte partners worden betrokken en niet 
alleen maar worden geconsulteerd. Een van de 
grootste uitdagingen is de werkloosheid. Daar kan 
volgens Eurocities Europa met een echt stedelijk 
beleid het verschil maken. Dat geldt evenzeer 
voor probleemdossiers als luchtkwaliteit en de 
opvang van asielzoekers en vluchtelingen. “Daar 
hebben burgers wat aan. Dat zal meer effect 

hebben en leiden tot concrete resultaten”, aldus 
secretaris-generaal Anna Lisa Boni begin juni 2015 
tijdens het tweede ‘Cities Forum’ in Brussel.

Comité van de Regio’s
Het Comité van de Regio’s, dat lokale en  regio- 
nale  overheden uit de 28 EU-lidstaten verenigt, 
springt op de bres voor steden. Burgemeester Bas 
Verkerk van Delft schreef in 2014 een advies voor 
het Comité. Volgens Verkerk moeten steden en 
regio’s eerder en beter worden betrokken bij de 
totstandkoming van nieuw EU-beleid dat voor hen 
belangrijk is. Het gaat om een nieuwe bestuurs-
methode  die niet beperkt blijft tot een specifieke  
EU-strategie of –programma.  “Steden en 
metropolen  hebben veel te maken met  Europese 

regels, maar er is geen beleid dat  rekening 
houdt met de typisch stedelijke problematiek 
waardoor wij grote moeite hebben om ons aan 
de  Europese regels te houden en ze soms zelfs 
contra productief uitwerken. Vergeet niet: 60 tot 
70 procent van alle Europese regelgeving wordt 
op het lokale niveau uitgevoerd. Als wij het niet 
 kunnen of willen uitvoeren, blijft er veel liggen”.

Een stedelijke agenda is volgens de rapporteur  
niet alleen bestemd voor de grote steden. 
Ongeveer 200 miljoen mensen wonen in steden 
tot 100.000 inwoners, met vaak een belangrijke 
regionale functie op het gebied van diensten 
en voorzieningen. Dat geldt evenzeer voor het 
buitengebied. Verkeer en vervoer, ruimtelijke 
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In Germany  much is happening around Stuttgart, 

Munich, Hamburg, Leipzig and the Ruhrgebiet. It is not 

the size of the region that counts, but its function. Look 

at Food Valley in  Wageningen for example: “Such 

pooling of resources is a driving force for the economy. 

Member States do not create jobs, cities do that”, said 

Mayor Verkerk in VNG Magazine.

European Commission

The European Commission organised the first Cities  

Forum in 2014, entitled ‘Investing in Europe’. The 

 European Union executive committee then published

a report in July 2014 entitled ‘The Urban Dimension of

European Policy’, and launched a public consultation 

on this issue. Last June 2015, during the second Cities 

Forum, the EU Commissioner for Regional Policy, Corina 

Cretu, presented the results of the consultation. The 

main conclusions are that an EU Urban Agenda should 

focus on smart, sustainable and inclusive cities. The 

agenda should lead to better regulation - by involving 

cities earlier and more closely in the drafting of policies 

- and to greater coherence in the sectoral European 

policies. According to European Commissioner Cretu 

there is no need for new rules, new policies or new 

tools, but for better rules. The question remains: what 

will that mean? It should not remain empty words. It is 

time to act!

European Parliament

The European Parliament (EP) got the debate started

in 2009 and 2011 with two resolutions calling for greater 

attention to the urban dimension in various EU policies.  

Two years ago, the EP actively took part in the nego-

tiations on Cohesion Policy for the period 2014-2020, 

now more focused on jobs, growth, innovation and 

sustainability. This accounts for one third (336 billion 

euro) of the total EU budget. This spending is financed 

by the European Structural and Investment Funds 

(ESIF). One of these funds is the European Regional 

Development Fund (183 billion euro).

ordening, groen en economie, het moet volgens 
Verkerk allemaal op een passend niveau worden 
georganiseerd. “Daarvoor is samenwerking tussen 
stedelijke gebieden en het aangrenzende platte-
land cruciaal. Steden hebben ook een belang 
bij het landelijke gebied, ze zijn ervan afhankelijk 
voor hun voedsel, ruimte, recreatie en natuur.”

Metropoolregio’s zijn een fenomeen. In heel
Europa ontstaan zulke ‘regio’s van steden’
die over de eigen grenzen heen kijken en 
met andere steden een sterke economische 
positie  opbouwen. Brabantstad (Breda, Tilburg, 
 Helmond, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch alsmede 
de provincie Noord-Brabant), de Metropool-
regio’s Rotterdam-Den Haag en Amsterdam zijn 

goede voorbeelden. In Duitsland gebeurt ook 
veel rond Stuttgart, München, Hamburg,  Leipzig 
en het  Ruhrgebied. Niet de omvang van de 
regio telt, maar de functie, zoals Food Valley bij 
Wageningen.  “Zo’n bundeling van krachten is een 
vliegwiel voor de economie. Lidstaten scheppen  
geen  banen, steden doen dat wel”, aldus 
 burgemeester  Verkerk in VNG-Magazine.

Europese Commissie
De Europese Commissie organiseerde begin 2014 
het eerste Cities Forum, getiteld ‘Investeren in 
 Europa’. Het dagelijks bestuur van de Europese  
Unie publiceerde vervolgens in juli 2014 het 
 rapport ‘De Stedelijke Dimensie van het Europees 
Beleid’ en lanceerde een openbare raadpleging  
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over dit onderwerp. In juni 2015, tijdens het twee-
de Cities Forum, presenteerde EU-commissaris 
voor Regionaal Beleid Corina Cretu, de uitkom-
sten. Belangrijkste conclusie is dat de focus van 
een EU Stedelijke Agenda moet liggen op slimme, 
duurzame en inclusieve steden. De Agenda 
moet leiden tot beter uitvoerbare regelgeving 
door steden eerder en nauwer te betrekken bij 
het opstellen van beleid, en tot meer coherentie 
in het veelal sectorale Europees beleid. Volgens 
Eurocommissaris Cretu is er geen behoefte aan 
nieuwe regels, nieuw beleid of nieuwe ‘tools’, 
maar aan betere regels. De vraag blijft: wat 
gaat dat betekenen? Het mag niet bij mooie 
woorden blijven. Er moet echt iets van de grond 
komen.

Europees Parlement
Het Europees Parlement op zijn beurt zwengelde 
de discussie in 2009 en 2011 aan met twee reso- 
luties waarin het aandrong op meer aandacht 
voor de stedelijke dimensie op de verschillende 
beleidsterreinen van de EU. Het EP roerde zich 
twee jaar geleden in de onderhandelingen over 
het regionaal beleid voor de periode 2014-2020, 
anders dan daarvoor gericht op werkgelegen-
heid, groei, innovatie en duurzaamheid, en goed 
voor een derde (336 miljard euro) van de totale 
EU begroting. Het geld komt uit de Structuur- en 
Investeringsfondsen (ESIF). 

Een van die fondsen is het Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (183 miljard euro).

Mede dankzij het Parlement wordt 5% in steden 
geïnvesteerd, bijvoorbeeld in transport en ener-
giezuinigheid. Het Europees Parlement liet het 
daar niet bij. Namens de Commissie Regionaal 
Beleid boog de Duitse parlementariër Kerstin 
Westphal zich over het Europese Stedelijke Beleid. 
Westphal zit ook in de URBAN Intergroup, een 
groep EP-leden die zich bezighoudt met stedelijke 
aangelegenheden.

Westphal dringt er in haar rapport op aan dat 
werk wordt gemaakt van een Europese agenda 
voor de stad. De Commissie Regionaal Beleid 
omarmde in juni 2015 unaniem haar oproep en 
voorstellen daartoe. “Hopelijk leidt dit eindelijk tot 
de invoering van een Europees Stedelijk Beleid”, 

Partly thanks to the Parliament more will be invested 

in cities, at least 5 percent - for instance in transport 

and energy efficiency. And the European Parliament 

went further. On behalf of the Committee on Regional 

Development, German MEP Kerstin Westphal became 

involved in European Urban Policy. Westphal is a mem-

ber of the URBAN Intergroup, a group of MEPs who deal 

with urban issues.

In her report, Westphal insists on an European agenda 

for cities. In June 2015, Parliaments Committee on 

Regional Development unanimously answered her 

call and proposals: “Hopefully this will finally lead to 

the introduction of a European urban policy”, stated 

Polish MEP Jan Olbrycht, President of the URBAN 

Intergroup and Shadow Rapporteur. The proposals 

include that cities will be earlier and better involved 

in drafting  policies, that an early warning mechanism 

will be  established against unnecessary rules and 

that new proposals will undergo a territorial impact 

 assessment done by a  special EU coordinator for Urban 

Policy.  Eurocities s upports the plea for such an envoy 

who should be tasked with better coordination of 

policy within the Commission, as well as tackling and 

 preventing  overlapping and inconsistent policies.

New financial instruments for cities: ITI and CLLD

The European Cohesion Policy for the period 2014-

2020 has financial ‘tools’ for cities, giving them the 

opportunity  to give a role to local stakeholders, such as 

business and civil society organisations. These tools are 

the CLLDs or ‘Community-Led Local Developments.’ 

Moreover, there are ‘Integrated Territorial Investments’ 

(ITIs). Initial research by the Commission in late 2014 

showed that these instruments have not yet become 

popular, and are hardly used. Therefore, the call for a 

fully-fledged European Urban Agenda is not silenced.

From the Riga Declaration to a Pact of Amsterdam

A meeting of the Ministers for Urban Policy was called 

early June 2015 by Lithuania, at that time holding the 

rotating EU Presidency. The ministers agreed on the 

Riga Declaration, which mentions the necessary ac-

tions and the ambitions of Member States to come to 

an European Urban Agenda. The key elements are the 

recognition of the diversity of urban areas, focusing on 

the potential of cities, improving the urban dimension 

in European policy and cooperation between urban 

areas. Luxembourg succeeded Lithuania in July 2015, 

but all eyes are on the Netherlands, which will hold the 

Presidency during the first half of 2016. As EU Commis-

sioner Cretu said in June 2015: “we no longer talk about 

whether there should be such an Agenda, but about 

how we are going to launch it”. As a start, the Dutch 

Government presented its’ own Urban Agenda. Will the 

Netherlands manage to achieve a breakthrough in the 

Council of Ministers of Urban Affairs in spring 2016, to 

align partners for a ‘Pact of  Amsterdam’?

,
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was de reactie van de Poolse Europarlementariër 
Jan Olbrycht, voorzitter van de URBAN Intergroup. 
De voorstellen houden onder andere in dat 
steden eerder en nauwer worden betrokken bij 
het opstellen van beleid, dat er een ‘early war-
ning’ mechanisme komt tegen overbodige regels 
en dat er een territoriale effectbeoordeling van 
nieuwe voorstellen plaatsvindt. In de praktijk een 
takenpakket voor een speciale EU-coördinator 
voor Stedelijk Beleid die er volgens de rapporteur 
zou moeten komen. Eurocities pleit overigens ook 
voor zo’n gezant die moet zorgen voor een be-
tere afstemming van beleid binnen de Commissie 
en overlappingen en inconsistent beleid moet 
aanpakken en voorkomen.

Nieuwe financiële instrumenten voor steden:
ITI en CLLD
Binnen het Europees Regionaal Beleid voor de 
periode 2014-2020 zijn financiële ‘tools’ opgetuigd 
voor steden die ruimte krijgen om ook lokale par-
tijen, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties, een rol te geven. Dat zijn de CLLD’s 
ofwel ‘vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingen’. Daarnaast zijn er de ITI’s of ‘ge-
integreerde territoriale investeringen’. Een eerste 
onderzoek door de Commissie eind 2014 wees uit 
dat deze instrumenten nog niet echt zijn aan-
geslagen en maar beperkt worden gebruikt. En 
de roep om een volwaardige Europese Agenda 
voor de stad is dan ook niet verstomd.

Van de Verklaring van Riga naar een ‘Pact van
Amsterdam’
Toenmalig EU-voorzitter Litouwen riep begin juni 
de ministers voor Stedelijk Beleid bij elkaar. Zij wer- 
den het eens over de Verklaring van Riga, die de 
noodzakelijke acties en daarmee de ambities 
van de lidstaten op een rij zet om tot een Euro-
pese Stedelijke Agenda te komen. De belang-
rijkste elementen daarvan zijn de erkenning van 
de  diversiteit van stedelijke gebieden, focus op 
kansen die steden bieden, verbetering van de 
stedelijke dimensie in Europees beleid en samen-
werking tussen stedelijke gebieden. Luxemburg 
volgde op 1 juli 2015 Litouwen op als EU-voorzitter, 
maar alle ogen zijn gericht op Nederland dat ge-
durende de eerste helft van 2016 de voorzittersha-
mer hanteert. Zoals Commissaris Cretu in juni 2015 
al zei: “We praten niet langer over de vraag of er 
zo’n agenda moet komen, maar over de vraag 
hoe we die gaan lanceren”. Het kabinet-Rutte 
nam het voortouw met een Nederlandse Agenda 
Stad, als opmaat. Gaat het Nederland lukken om 
een doorbraak te bereiken tijdens de Raad van 
Ministers voor Stedelijke Aangelegenheden in het 
voorjaar 2016 en iedereen op één lijn te krijgen 
voor een ‘Pact van Amsterdam’?

Amsterdam
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Slimme Specialisatie en Slimme Steden zijn 
 vertrouwde begrippen in Europa geworden. 
Slimme Specialisatie staat voor keuzes maken,  
 focussen en samenwerken tussen regio’s, 
bedrijven  en kennisinstellingen (‘triple helix’, 
in  vaktaal). De Europese Unie koos voor deze 
 strategie om uit de economische crisis te komen, 
weer te groeien en internationaal mee te tellen. 
Volgens  ‘Brussel’ is het de sleutel tot het behoud 
van welvaart en werkgelegenheid in de regio’s 
en tot een  concurrerend Europa. De harde 
cijfers  liegen er niet om. Eind 2014 waren er in 
de EU meer dan 24 miljoen werklozen. Ruim vijf 
miljoen was jonger dan 26 jaar en twaalf miljoen 
 werklozen zaten al langer dan een jaar thuis.

Koers wijzigen, prioriteiten stellen
Het leidde tot een koerswijziging in het Regio-
beleid      voor de periode 2014-2020. Slim speciali-
seren is een voorwaarde voor financiële steun uit 
de  Europese Structuur- en Investeringsfondsen. 
Een regio moet kiezen waarin ze wil uitblinken, en 
 partijen moeten innovatief samenwerken in clus-
ters, en faciliteiten en ideeën delen. Overal wor-
den producten en diensten zo beter en moderner. 
Dat zal Europa slimmer en concurrerender maken. 
 
Van de octrooien bij het Europese Octrooibureau 
komt 40 procent van Japanse en Amerikaanse 
bedrijven. Europa kan en moet beter preste-
ren.  Innovatie is daarbij cruciaal net als grens-

overschrijdende samenwerking. Regio’s bepalen 
op welk gebied zij willen excelleren en gaan op 
zoek naar partners in Europa.

Zo gaat het in Nederland om initiatieven als 
Brainport Eindhoven, de Automotive Campus in 
Helmond, de Greenports Venlo en het Westland, 
Foodvalley Wageningen, Energy Valley en Wetsus 
in Leeuwarden en Groningen, en Science Park in 
Amsterdam. Je kunt ze beschouwen als Neder-
landse en Europese varianten op Silicon Valley in 
de Verenigde Staten, een goed voorbeeld. 

Digitalisering en verstedelijking: Slimme  Steden 
‘Slimme Steden’ is tegenwoordig een populaire  

HOOFDSTUK 2   Slimme Specialisatie, Slimme Steden

Smart Specialisation and Smart Cities have become 

familiar concepts in Europe. Smart Specialisation means 

making choices, focusing and collaborating between 

regions, companies and research institutes (‘triple helix’ 

in jargon). The European Union chose this strategy to 

help overcome the economic crisis, to foster sustain-

able growth and to be able to play a more important 

role at international level. Brussels sees this as key to 

maintaining prosperity and employment in regions, 

leading to a more competitive Europe. The current 

numbers show a harsh reality. At the end of 2014 

over 24 million people in the EU were unemployed. 

More than five million of them are younger than 26 

years, twelve million were unemployed for more than 

a year.

 

Changing course, choosing priorities

It led to a change of Cohesion Policy for the period 

2014-2020. Smart Specialisation is a prerequisite for 

investment support from the European Structural and 

Investment Funds. A region must choose priorities that 

they want to excel in, and parties must work together in 

innovation clusters, and share facilities and ideas. 

In this way, products and services can become better 

and more competitive: It will make Europe smarter and 

more competitive. Of all the patents at the European 

Patent Office, 40 percent are currently in the hands of 

Japanese and American companies.

 

Innovation and cross-border cooperation are crucial. 

Regions determine in which area they want to excel 

and will look for partners in Europe to make it happen.

Dutch examples are Brainport Eindhoven, the Auto-

motive Campus in Helmond, the Greenports Venlo and 

Westland, Wageningen Food Valley, Energy Valley and 

Wetsus in Leeuwarden and Groningen, and Science 

Park in Amsterdam. They can be regarded as Dutch 

and European variants of Silicon Valley in the US, a 

good example.

Digitisation and urbanisation: Smart Cities

Smart Cities is a popular term nowadays. In refers to 

safer, cleaner, healthier, and in this way more 

 liveable and efficient cities, thanks to the use of new 

 technologies.

‘Smart Cities’ is the result of two trends: digitisation 

 (digitalisation) and urbanisation. The digital third 

 industrial revolution  is about ICT and the Internet. At the 

same time   urbanisation is increasing, with its positive 

and negative sides. New techniques can be part of 

new solutions.

The discussion goes into different directions. “It is 

 fascinating that from Canada to China this Smart 

City concept is discussed like there is a solution for 

CHAPTER 2   Smart Specialisation, Smart Cities
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term. Het gaat om veiligere, schonere en 
 gezondere, kortom leefbare en efficiëntere 
steden  dankzij toepassing van nieuwe technieken.

‘Slimme Steden’ zijn het gevolg van twee trends: 
digitalisering en verstedelijking. De digitale, derde 
industriële revolutie, draait om ICT en internet. 
Tegelijk neemt de verstedelijking toe, met 
 positieve en negatieve gevolgen. Nieuwe 
 technieken kunnen onderdeel zijn van nieuwe 
oplossingen.
 
De meningen lopen uiteen. “Het is fascinerend 
dat van Canada tot China wordt gesproken over 
dit ‘Slimme Steden’ concept alsof er een op-
lossing is voor grote, wereldwijde problemen op 
het moment dat we die bij steden neerleggen”, 
aldus Maarten Hajer van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en met Ton Dassen opsteller 
van het boek ‘Slimme Steden, De opgave voor 
de 21e eeuwse stedenbouw in beeld’. Volgens 

planoloog Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke 
Problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, 
is het begrip ‘slimme stad’ een pleonasme: de 
stad is per definitie slim. Op het jaarlijkse congres 
van het online ov-magazine Verkeersnet, dit jaar 
gewijd aan verkeer in de slimme stad, waar-
schuwde hij verkeerskundigen dat ze niet steeds 
van bovenaf moeten ingrijpen, maar moeten 
leren van historische fouten, zoals de aanleg van 
ondergrondse metro’s en het openbreken van 
steden voor de aanleg van boulevards dwars 
door de stad. Hij doelde op de 19e-eeuwse 
stadsarchitect Hausmann die volgens Hemel Parijs 
kapot heeft gemaakt door bewoners met lagere 
inkomens naar de stadsranden te verdringen.

Het kan ook anders; zoals het ov-systeem in de 
Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dit is een netwerk 
van 120 lijnen dat met particuliere busjes min of 
meer organisch is ontstaan. De stelling van Hemel: 
“Verkeer groeit van onderop”. 

Een andere vuistregel van hem, niet onomstreden:
hoe groter de stad, hoe beter. Zo pleit Hemel
voor de groei van Amsterdam tot een wereldstad 
met 2 miljoen inwoners, twee keer zoveel als nu. 
De rest van Nederland kan dan meeliften op het 
succes van Amsterdam. “Gebeurt dat niet, dan 
komt Nederland op het tweede plan terecht”, zei 
hij in juni 2015 in het dagblad Trouw. 

Digitalisering
Wat dat betreft is het aardig te kijken naar de
Zuid-Koreaanse stad New Songdo, 1,5 uur met de 
metro vanuit de hoofdstad en metropool Seoul. 
De stad is in tien jaar tijd uit de grond gestampt 
(kosten: 35 miljard US dollar). New Songdo loopt 
voorop in digitalisering en geldt als de ‘slimste
stad ter wereld’. Het is volgehangen met sensoren 
en camera’s en uitgerust met een centraal com-
puter systeem. Hiermee wordt bijvoorbeeld data 
verzameld van het energieverbruik van gebou-
wen en de bezettingsgraad van  parkeergarages 

large, global problems when we deal with them at 

city level,” said Maarten Hajer of the Netherlands 

 Environmental Assessment Agency (Planbureau voor 

de  Leefomgeving, (PBL) and Ton Dassen, author of the 

book ‘Slimme Steden, de opgave voor de 21e eeuwse 

stedenbouw in beeld’ (Smart Cities, the challenge  

for the 21st  century urbanism pictured). According to 

Urban  planner Zef Hemel, professor of Urban  Affairs at 

the University of  Amsterdam, the concept of ‘Smart 

City’ may be redundant: the city is smart by definition. 

At the annual congress of the online public transport 

 magazine Verkeersnet in 2015, dedicated to traf-

fic in the smart city, he warned traffic experts that 

they should not intervene top-down, but must learn 

from historical mistakes - such as the construction of 

 underground railways and boulevards  across the city. 

Hemel was referring to the 19th century city architect 

Hausmann, whom he blamed for de stroying Paris by 

pushing the residents with lower incomes to the city 

edges.

It can be done differently; as an example he pointed 

at the public transport system in the Kenyan capital 

Nairobi where a network of 120 lines with private buses 

grew more or less organically. The proposition of Hemel:

‘Traffic grows bottom up”. Another of his rules, not 

without controversy: the bigger the city, the better. 

Hemel advocates for the growth of Amsterdam to a 

cosmopolitan city with two million inhabitants, twice 

as much as now. The rest of the Netherlands can then 

 piggyback on the success of Amsterdam. “Otherwise 

the Netherlands will lag behind,” he told newspaper 

Trouw in June 2015.

Digitisation

In that respect, let’s look at the South Korean city of 

New Songdo, 1.5 hours by subway from the capital 

Seoul. The city is constructed in ten years (cost: 35 billion 

US dollar). New Songdo is a frontrunner in digitisation , 

the ‘smartest city in the world’. It is packed with sensors 

and cameras to improve the lives of the residents, and 

with a central computer system that collects all sorts of 

data, from the energy that buildings consume, to the 

occupation of parkings.

But the city is not uncontroversial. According to the
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oft-quoted sociologist Richard Bennett New Songdo 

is “too artificial, too much imposed from above.” The 

Dutch researcher Martijn de Waal visited Songdo in

2012 and described his experiences in newspaper 

De Volkskrant. He has mixed feelings about the smart 

city. “There is a huge risk to fall into the trap of the 

 modernistic idea of ‘makeability’ ‘’, he was quoted 

in the Dutch newspaper NRC Handelsblad. De Waal 

points at the famous French architect Le Corbusier 

which thought to improve the liveability of cities by 

 using exact science. “That gave us the Amsterdam 

Bijlmer and the French banlieues.”

Smart Cities in the Netherlands

Dutch cities excel in the development of Smart  Cities. 

Of course not comparable with the brand new 

Songdo, but they take the lead in improving existing  

cities - with a range of applications such as smart 

meters, self-thinking glass containers, security cameras 

and street lighting on demand. A development that 

puts the spotlight on the Netherlands, says former EU 

Commissioner for Digital Agenda Neelie Kroes,  currently 

ambassador for Start-up Delta, an initiative of the 

 Ministry of Economic Affairs of the Netherlands that 

tries to turn the Netherlands into a breeding ground for 

smart companies.

 

In this way Amsterdam Smart City in 2009 was 

established,  one of the most comprehensive of its 

kind. Since a year the city also has a Chief Technology 

Officer. Businesses, governments, research institutions 

and the citizens of Amsterdam (‘quadruple helix’ in the 

jargon) are working together in many areas, ranging 

from smart and energy-efficient mobility, smart hous-

ing to smart shopping and smart sports parks. Another 

example is The Hague Security Delta. Companies, 

 governments and research institutions have been 

 working together for two years in the field of cyber 

security, national and urban security, and protection 

of vital connections. Roosendaal Smart Retail City will 

be a testing ground for applied digital technology 

in the field of retail. The city uses the proliferation of 

smartphones and the  associated changes in consumer 

behaviour. 

De onbemande metro van Kopenhagen / unmanned metro in Copenhagen
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 gemaakt. 

Maar onomstreden is de stad niet. Volgens de 
vaak geciteerde socioloog Richard Bennett is 
Songdo “veel te bedacht, te veel van bovenaf 
opgelegd”. De Nederlandse onderzoeker Martijn 
de Waal bezocht Songdo in 2012 en beschreef zijn
ervaringen destijds in de Volkskrant. Hij heeft nog 
steeds gemengde gevoelens bij de ‘slimme stad’.
“Het gevaar te vervallen in een modernistische 
maakbaarheidsgedachte is groot’’, citeert NRC- 
Handelsblad De Waal begin juni 2015, naar aan-
leiding van het Smart City Event in de Amsterdam 
Arena. De Waal heeft het over de beroemde 
Franse architect Le Corbusier die met exacte 
wetenschap de leefbaarheid van steden dacht 
te verbeteren. “Dat leverde ons de Bijlmer en de 
Franse banlieues op.”
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Rotterdam

Slimme Steden in Nederland
Nederlandse steden excelleren in de ont wikkeling 
van Smart Cities. Uiteraard niet te vergelijken met 
het gloednieuwe Songdo, maar ze nemen het 
voortouw en pakken door om de stad te verbete-
ren. Met een scala aan toepassingen als slimme 
energiemeters, zelfdenkende glasbakken, veilig-
heidscamera’s en straatverlichting on demand. 
Een ontwikkeling die Nederland op de kaart zet, 
stelt voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes, 
 tegenwoordig ambassadeur van StartupDelta, dit 
is een initiatief van het ministerie van Economische 

Zaken, dat van Nederland de broedplaats van 
slimme bedrijven probeert te maken.

Zo is Amsterdam Smart City in 2009 van de 
grond gekomen, een van de meest uitgebreide 
in zijn soort. Sinds een jaar heeft de stad ook 
een Chief Technology Officer. Bedrijven, over-
heden,  kennisinstellingen én de Amsterdammer 
(‘quadruple helix’ in jargon) werken samen op 
allerlei  gebieden: van slimme en energiezuinige 
 mobiliteit, slim wonen en slimme winkelstraten tot 
slimme sportparken. Een ander voorbeeld is The 

Hague Security Delta. Bedrijven, overheden en 
kennis instellingen werken sinds twee jaar samen 
op het gebied van cyber security (internet-
veiligheid), nationale en stedelijke veiligheid, en 
bescherming van vitale verbindingen. Roosendaal 
Smart Retail City wil op zijn beurt een proeftuin 
worden voor toegepaste digitale technologie op 
het gebied van retail. De stad speelt hiermee in 
op de opkomst van de smartphone en de daarbij 
behorende   verander ingen in het gedrag van de 
consument.
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Tegenwoordig woont ruim de helft van de 
wereld bevolking in steden. Tegen het einde van 
de eeuw zal dat aandeel gestegen zijn tot 85 
procent.  In een tijdsbestek van 150 jaar  voltrekt 
zich een ware explosie in het aantal stadsbe-
woners. In 1950 waren het er immers nog geen 
 miljard, in het jaar 2050 zullen dat er naar schat-
ting zes miljard zijn en tegen het einde van deze 
eeuw negen miljard.

Om met de woorden van de Nederlandse minister 
Ronald Plasterk te spreken: “We wonen allemaal 
in de stad”. Voor de helderheid: hij doelde, in een 
toespraak dit voorjaar, op Nederland dat anno 
2015 volgens hem al één verstedelijkt gebied is.
 
Mondiaal bekeken is de opkomst van de mega-
steden een ander fenomeen. In 1950 telden 
alleen New York en Tokio, inclusief voorsteden, 
meer dan tien miljoen inwoners. Over vijftien 
jaar, in 2030, zullen er 41 megasteden zijn. In die 

toekomstige top-tien van megasteden staan 
zeven Aziatische steden.

Deze wereldwijde urbanisering kent voor- en 
nadelen. Wat dat laatste betreft zijn er grote 
 verschillen. Veel steden in ontwikkelingslan-
den hebben slechte basisvoorzieningen op het 
gebied van (drink-)water, sanitair en stroom. Ze 
kampen  daarnaast met milieuvervuiling, waar-
mee  overigens ook industrielanden worstelen. 
Denk maar eens aan de ecologische voetafdruk 
van de VS met zijn buitenwijken en bijbehorende 
wegennet. Japan en ook een aantal Europese 
landen  vergrijzen dan weer in een hoog tempo, 
wat extra druk geeft op stedelijke zorg- en 
welzijns voorzieningen.
 
Vanwege dit soort problemen proberen veel 
landen verstedelijking af te remmen of zelfs  tegen 
te gaan. Een strijd die niet valt te winnen. In 
plaats daarvan kunnen zij die ontwikkeling beter 

in goede banen leiden en zorgen voor goed 
functionerende, schone en leefbare steden. En 
dus tijdig wegen en andere infrastructuur plannen 
en aanleggen en zo zorgen voor goed openbaar 
vervoer.

De triomf van de steden tekent zich op het eerste 
gezicht af, voorspelt de organisatie OESO van
34 rijke landen dan ook in het rapport ‘De 
 Metropolitane Eeuw’ (2015). De Aziatische steden 
Tokio, Guangzhou, Shanghai, New Delhi, Jakarta 
en Seoul zijn nu al qua inwonertal groter dan de 
meeste OESO-lidstaten. En op termijn zullen ze ook 
economisch beter presteren.

Maar het einde van de natiestaat is daarmee 
nog niet in zicht, en organisaties als de G7, G20, 
 Mercosur, NAVO, IMF en ook de Europese Unie 
zullen volgens de opstellers van het rapport de 
belangrijkste internationale samenwerkingsver-
banden blijven. Als regeringen zich maar weten 

HOOFDSTUK 3   Hoe verder?

By the end of the century that share will have risen to 85 

percent. Over a period of 150 years the number of city 

dwellers has increased enormously. In1950 it was not 

even a billion, in the year 2050 there will be an estimat-

ed six billion and by the end of this century, nine billion.

To quote the Dutch Minister Ronald Plasterk: “we all 

live in the city”. He referred to the Netherlands as one 

 urbanised area, in a speech in the Netherlands in 

Spring 2015.

Globally, mega cities are an increasing phenomenon. 

In 1950 only New York and Tokyo, including suburbs, 

counted more than ten million inhabitants. In 2030, 

there will be 41 million. Out of ten mega cities seven are 

Asian.

This global urbanisation has both advantages and 

disadvantages. Regarding the latter, there are major 

differences. Many cities in developing countries have 

poor basic facilities in the field of (drinking) water, 

sanitation and electricity. They also suffer from environ- 

mental pollution, just as industrialised countries do. Think 

of the ecological footprint of the US with its suburbs and 

associated road network. The population of Japan and 

some European countries are ageing rapidly, which 

places additional pressure on urban care and welfare 

facilities.

Because of such problems, many countries are trying to 

slow down or reverse urbanisation. This is a battle that 

cannot be won. Instead countries should try to steer 

development in the right direction and ensure proper 

functioning, clean and liveable cities. Timely planning 

and construction of roads and other infrastructure will 

ensure good public transport.

The triumph of the city emerges, the OECD predicts in 

its report, ‘the Metropolitan Century (2015’). In terms 

CHAPTER 3   How to proceed?
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aan te passen aan de nieuwe realiteit, nieuwe 
systemen van bestuur vinden (stadsoverstijgend of 
binnen- stedelijk) en steden faciliteren.

Europa is nu al een van de meest verstedelijkte 
continenten van de wereld. Bijna driekwart van 
de EU-burgers woont in stedelijke gebieden en
dat aandeel blijft groeien. De ontwikkeling van 
de steden zal bepalend zijn voor de verdere 
 economische en sociale ontwikkeling van de 
Europese Unie. Het is tijd om door te pakken met 
een volwaardige EU Stedelijke Agenda. Een 
samen hangend beleid dat ‘urban proof’ is.

Nederland heeft daarvoor de sleutel in handen. 
Het Nederlandse voorzitterschap van de   Europese 
Unie in 2016 is hèt moment om een ‘Pact van 
Amsterdam’ te sluiten: een afspraak tussen de 
ministers van Stedelijke Aangelegenheden
om leiderschap te tonen in het Europees Stedelijk 
Beleid. We moeten naar een breed gedragen 
besef dat we met samenwerking verder komen.
We kunnen niet blijven doormodderen met 
de  huidige gefragmenteerde aanpak via 
verschillende  wegen. Een krachtige bottom-
up aanpak leidt tot betere EU-regels, helpt het 
 vertrouwen van de burgers in de EU te herstellen  

of population, the Asian cities of Tokyo, Guangzhou, 

Shanghai, New Delhi, Jakarta and Seoul are now larger 

than most OECD countries. And over time, they will also 

perform better economically.

But the end of the nation-state is not yet in sight; 

 organisations such as the G7, G20, Mercosur, NATO, 

 the IMF and the European Union will remain the key 

 international partnerships according to the authors of 

the report. However, governments need to adapt to 

new realities, new systems of governance (cross-city or 

inner-city) and facilitate cities.

Europe is already one of the most urbanised continents 

of the world. Three quarters of EU citizens live in urban 

areas and this share continues to grow. The develop- 

ment of cities will be decisive for the further economic 

and social development of the European Union. It is 

time to agree on a full-fledged EU Urban Agenda of 

 cities, countries and institutions: a coherent ‘urban 

proof’ policy. 

The Netherlands holds the keys. The Dutch Presidency

of the European Council, during the first half of 

2016, is the moment to conclude the crucial pact of 

 Amsterdam at a meeting between the Ministers of 

Urban Affairs to show leadership in the European urban 

policy. We need a broad-based awareness to ensure 

coop- eration to move forward. We cannot continue 

the  current fragmented approach using different 

routes.

A powerful bottom-up approach leads to better EU 

regulation, helps to restore the confidence of citizens 

in the EU and gives a much needed boost to the 

 competitiveness of the European continent.

The importance of this is felt by Jean-Claude Juncker, 

President of the European Commission. In his State

of the Union speech at the European Parliament in 

September 2015, he said that the crisis is not over, but 

only ‘on hold’. He argues for ‘more Europe’ and ‘more 

union’ in the European Union. He wants to achieve this 

by investing more in jobs and growth. To do so, he has 

appealed to the relevant partners such as employers, 

regions and cities.

What better way to do this than through engagement 

in cities and urban areas where so many Europeans 

live? It is now up to Mayors and local councils to get 

started. Ministers from the 28 EU Member States have to 

commit themselves to this. It could result in a commit- 

ment like the ‘Pact of Amsterdam’ that would be an 

innovation, this time more than just another declaration 

by the European Council. What does the Committee of 

the Regions think of this?

We have to start rolling up our sleeves. What should 

such a powerful European urban policy look like? 

Should more EU money go to the cities? What is 

the  impact of ICT? These questions will begin to be 

answered in an extensive interview with Lambert van 

Nistelrooij MEP, and his fellow Polish MEP Jan Olbrycht, 

both key figures in EU regional policy. 

New Songdo city
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en geeft de broodnodige impuls aan de 
 concurrentiekracht van de EU.

Het belang hiervan wordt gevoeld door Jean- 
Claude Juncker, voorzitter van de Europese 
Commissie. In zijn State of the Union zei hij in het 
Europees Parlement in september 2015 dat de 
crisis nog niet voorbij is, maar slechts op ‘pauze’ 
staat. Hij pleit voor ‘meer Europa’ en ‘meer unie’ 
in de Europese Unie. Hij wil dat bereiken door 
meer te investeren in de bronnen van banen en 
groei. Hij heeft daartoe ook betrokken partners, 
zoals werkgevers, regio’s en steden, opgeroepen. 
Hoe kan dat beter dan door de inzet in de steden 

en stedelijke gebieden, waar zoveel Europeanen 
wonen? Burgemeesters en lokale raden zijn aan 
zet. Door actief aan de slag te gaan. Ministers uit 
de 28 EU-landen moeten zich daartoe verplich-
ten. Dat kan leiden tot een commitment in een 
‘Pact van Amsterdam’. Een innovatie: deze keer 
meer dan alleen de zoveelste verklaring van de 
Europese ministers. Wat vindt het Comité van de 
Regio’s hiervan?

De handen moeten uit de mouwen. Hoe moet 
zo’n krachtig Europees stedenbeleid eruit zien? 
Moet er meer EU-geld naar de steden? Wat is de 
invloed van ICT? 
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Lambert van Nistelrooij & Jan Olbrycht
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We hebben niet nòg meer beleid voor stedelijke 
ontwikkeling nodig. Het is hoog tijd dat de  Euro- 
pese steden daadwerkelijk gaan samenwerken. 
Lambert van Nistelrooij (NL) en Jan Olbrycht (PL), 
beiden lid van het Europees Parlement voor de 
EVP-fractie, willen dat Europa deze  samen werking 
stimuleert. Op deze manier kunnen meer 
 steden beter gebruik maken van nieuwe slimme 
 technologieën, zodat zij de levenskwaliteit van 
hun burgers kunnen verbeteren.

Wat is het probleem met het stedelijk beleid op 
het moment?

Olbrycht: “We zien nieuwe en meer sociale pro- 
blemen in de steden ontstaan. Ook zien we nieu-
we uitdagingen met betrekking tot technologieën 
om het leven van mensen te organiseren. In het 
begin ging het ‘Slimme Steden’ concept vooral 
over het gebruik van ICT-toepassingen, maar dit is 
een toverwoord geworden en wordt gebruikt voor 
te veel ontwikkelingen. Dat is een gevaar.

We hebben een duidelijk verband tussen Slimme 
Steden en de Stedelijke Agenda nodig. Ook heb- 
ben we zeer nauwe banden tussen onderzoek, 
bedrijfsleven en regionaal beleid nodig.”

Van Nistelrooij: “In veel lidstaten zijn er  debatten 
gaande over hoe we de veranderingen in de 
 steden kunnen faciliteren zoals in Polen, het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bijvoorbeeld. We 
hebben het gevoel dat we dit vooruit kunnen 
helpen door de ‘Slimme Steden’ projecten en het 
Slimme  Specialisatie beleid voor de regio’s samen 
te brengen op een zeer praktische manier zodat 
steden meer ruimte krijgen om samen te werken.”

Olbrycht: “Zowel ‘Slimme Specialisatie’ als ‘Slimme 
Steden’ gaat over bestuur: om problemen op te 
lossen, om de kwaliteit van leven van mensen 
beter te maken.”

Kunnen jullie een voorbeeld geven van iets dat 
mis ging?

Olbrycht: “In 2007-2013 merkte de EU dat stede- 
lijke gebieden steeds belangrijker werden en liet 
het initiatief over aan de lidstaten om tot con- 
crete acties te komen. Dit leidde tot een concur- 
rentiestrijd en hierdoor ging het aantal initiatieven 
omlaag. Gelukkig zijn we erin geslaagd om dit te 
corrigeren voor de periode 2014-2020.”

Van Nistelrooij: “Inderdaad. Als je dit proces niet 
begeleidt dan mis je een enorme kans. Het Euro- 
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
heeft nu minstens 5% van de begroting gereser-
veerd voor steden. Wij willen dit debat voort zet-
ten, om te zien dat de acties voldoende gericht 
zijn op de steden.

Ik stel voor dat de burgemeesters van de groot- 
stedelijke regio’s en anderen via het Comité van 
de Regio’s bij elkaar komen om de mogelijkheden 
zo goed mogelijk te benutten. Het zou goed zijn 
om tot een akkoord te komen vóór juni 2016, het 
einde van het Nederlandse EU-voorzitterschap: 

We do not need more policy regarding Urban Devel-

opment. It is time to start fruitful cooperation between 

cities. Lambert van Nistelrooij (NL) and Jan Olbrycht 

(PL), both Members of the European Parliament for the 

EPP Group, want Europe to support this cooperation. 

In this way more cities could make better use of new 

smart technologies, to improve the quality of lives of 

their citizens.

 What is the problem with Urban Policy at the moment?

Olbrycht: “We see new and more social problems in 

cities and new challenges concerning technologies  

to organise the life of people and to have more’ 

 participation of citizens. In the beginning ‘Smart Cities’ 

was about using ICT applications, but it has become a 

 buzzword for too many developments. That is a danger.

We need a clear link between the Smart City concept 

and the Urban Agenda and we need very close links 

between research, business and regional policy.”

Van Nistelrooij: “In many Member States there are 

debates on how to facilitate the changes in cities, like 

in Poland, the UK and France for example. We feel we 

can give this a push by bringing together the Smart City 

HOOFDSTUK 4   Word Wakker Europa

CHAPTER 4   Wake Up Europe

Analyse door Lambert van  Nistelrooij en Jan Olbrycht

Analysis by Lambert van  Nistelrooij and Jan Olbrycht
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Een ‘Pact van Amsterdam’ als sluitstuk. Met de 
inzet van de politieke vertegenwoordiging van 
belanghebbenden en de Europese instellingen 
kunnen we echt dingen opstarten op een prakti-
sche manier!”

Olbrycht: “Sommigen vrezen dat de EU normen 
 inzake energie-efficiëntie, vervuiling, en het 
 vervoer gaat opleggen, maar we zeggen juist 
dat het EU-beleid moet motiveren, faciliteren 
en vormgeven. Dat betekent dat je de 5% van 
de EFRO-gelden kan inzetten, maar alleen als je 
samenwerkt met elkaar. “

Is het niet tegenstrijdig dat de EU de steden zelf
wil laten samenwerken?

Olbrycht: “Ja, we zien, niet in alle lidstaten, 
 negatieve elementen van de concurrentie  tussen 
steden. Zo is ‘citymarketing’, waar de steden 
met elkaar de strijd aangaan en samenwerking 
 verwaarlozen, slecht voor de burger. Dat is de 
 reden waarom we EU-instrumenten moeten 
 inzetten om steden te motiveren om samen te 
werken, we willen samenwerking belonen.”

Wat voor soort beloningen zouden dat kunnen 
zijn?

Van Nistelrooij: “Wij kunnen helpen om ideeën te 
delen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten  van 
sensoren om de verkeersstroom te  begeleiden 
of om intelligente straatverlichting op te zetten.  

 Sommige steden zijn met behulp van deze 
 technologie goed bezig, we kunnen een 
 uitwisseling van deze praktijken faciliteren.”

Olbrycht: “Deze 5% van de EFRO gelden is een 
soort beloning. Wij als EVP-fractie hebben gevoch-
ten om dit te introduceren in het juridische kader 
voor regionaal beleid 2014-2020. De EU is geen 
herverdeler van geld, maar dit geld moet eerder 
gezien worden als een aanmoediging. Wij denken 
dat het geld uit het Regionaal Beleid niet alleen 
naar de armere regio’s moet voor het verkleinen 
van de economische verschillen, maar ook naar 
de economische groei en de werkgelegenheid in 
alle regio’s.”

projects and the Smart Specialisation policy in a very 

practical way. To give cities more room to cooperate.”

Olbrycht: “Both Smart Specialisation and Smart Cities 

are about governance: to solve problems, to make the 

quality of life of people better.”

What is an example of something that went wrong? 

Olbrycht: “In 2007-2013 the EU noted that urban areas

are very important and left it to the Member States to

come up with actions. This led to multiple actors com-

peting with each other, thus reducing the number of 

initiatives. For the period 2014-2020 we managed to 

correct this.”

Van Nistelrooij: “Indeed. If you do not manage this, you 

miss a huge opportunity. The European Regional Devel- 

opment Fund (ERDF) now has at least 5% of its budget 

reserved for cities. We want to continue this debate,

 to see if the policy is targeted enough. Let’s gather 

the mayors of metropolitan regions and others via the 

Committee of the Regions and use the possibilities. Let’s 

come to an agreement before June 2016, the end of 

the Dutch EU Presidency. A ‘Pact of Amsterdam’ with 

the commitment of stakeholders’ political represen-

tation and the European Institutions could really get 

things started in a practical way!”

Olbrycht: “Some fear that the EU might impose norms 

regarding energy efficiency, pollution, and transport. 

But we would like to show that EU policy is not about 

imposing, nor about giving money, but about motivat-

ing, facilitating and shaping. That means you can get 

this 5% of ERDF money, but only if you follow the line of 

working together with your neighbours.”

It is contradictory that the EU wants cities to

cooperate bottom up, isn’t it?

 

Olbrycht: “Yes, we observe, not in all Member States, 

negative elements of competition between cities. We 

see city marketing, where public authorities fight with 

each other. If cities neglect cooperation, the result

is bad for citizens. That is why we need EU instruments 

to motivate cities to cooperate; we want to reward 

partnerships.”

What kind of rewards could that be?

Van Nistelrooij: “We can help to share ideas, for exam- 

ple sensors to organise traffic flow or intelligent street 

lighting. Some cities are using these technologies very 

well; we need an exchange of these practices. Also, 

we need a better management of the Urban Agenda 

within the European Commission. Policies are too sepa-

rated now. This is frustrating for the cities.”

Olbrycht: “This 5% of the ERDF is a kind of reward. We as

EPP have been fighting to introduce this in the legal  
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framework for Regional Policy 2014-2020. The 

EU is not a redistributor of money but rather an 

encouragement  to use the instruments. We think the 

money from Cohesion Policy should not only go to 

the poorer regions for reducing disparities, it is also for 

growth and jobs in all regions.”

Van Nistelrooij: “Jan is right. And this should be an 

important part of the ‘Pact of Amsterdam’. We need 

more ambition in direct communication with the Euro- 

pean Commission. We want to have a debate now,

to have a new framework for smart investments. I am 

happy that Dutch Minister Plasterk of the Interior took 

over the idea of a ‘Pact of Amsterdam”.

 Olbrycht: “I would like to add that we created 

another instrument for Urban Innovative Actions: 0.2 

percent of the ERDF money is available. However, 

the system is not ready yet. So it would be good if this 

instrument would be finalised during the Dutch EU 

Presidency.”

Van Nistelrooij: “A good example: Ton Rombouts, 

Mayor of the Dutch City of ‘s Hertogenbosch, says 

he is open to a City Deal, one of the innovative ways 

for cities to address societal challenges nation- and 

European wide.”

To make it more concrete: if for example Eindhoven 

Van Nistelrooij: “Jan heeft gelijk. En dit moet een 
belangrijk onderdeel van het ‘Pact van Amster-
dam’ zijn. We moeten meer ambitie tonen in 
directe communicatie met de Europese 
Commissie. We willen een debat nu, met een 
nieuw kader voor slimme investeringen. Ik ben 
erg blij dat de Nederlandse minister Plasterk van 
Binnenlandse Zaken het idee van een ‘Pact van 
Amsterdam’ op dit punt overneemt.”

Olbrycht: “Ik zou nog willen toevoegen dat we 
een ander instrument voor stedelijke innovatieve 
acties hebben gemaakt: 0,2% van de EFRO gel-
den is beschikbaar voor die innovatieve acties. 
Het systeem is nog niet operationeel, dus het zou 
goed zijn als dit instrument tijdens het Nederlands 
voorzitterschap van de EU wordt afgerond.”

Van Nistelrooij: “Een goed voorbeeld is Ton 
 Rombouts, burgemeester van de Nederlandse 
stad Den Bosch. Hij zegt dat hij geïnteresseerd is in 
de ‘City Deals’, één van de innovatieve manieren 

voor steden om maatschappelijke uitdagingen op 
nationaal en op Europese schaal aan te pakken.”

Om het concreet te maken: als bijvoorbeeld  
Eindhoven een overeenkomst met Warschau aan 
zou gaan om samen te werken, komen zij dan in 
aanmerking voor deze 5 procent van het EFRO?

Olbrycht: “Nee, het is anders. Wij hebben ver- 
schillende instrumenten. Eén is traditioneel voor 
grensoverschrijdende projecten in INTERREG 
programma’s, maar meer en meer ondersteunen 
we samenwerking binnen een lidstaat. Deze 5 
procent is bedoeld om de samenwerking tussen 
steden te stimuleren op nationaal niveau. Steden 
moeten stedelijke autoriteiten creëren samen met 
hun buren.”

Van Nistelrooij: “Een interessant voorbeeld is Bra- 
bantStad in mijn provincie Noord-Brabant. Onze 
Commissaris van de Koning Wim van de Donk 
ondersteunt de ontwikkeling van BrabantStad.

Brabant doet dit niet alleen om Europees geld te 
ontvangen, maar om betere resultaten te krijgen 
door samenwerking met alle belanghebbenden.”

Olbrycht: “En deze samenwerking met de 
buren kan ook met plattelandsgemeenten zijn. 
Dit initiatief is niet beperkt tot de steden. Stedelijke 
uitdagingen kennen geen administratieve gren-
zen. Ons belang is om een dergelijk instrument 
dat partnerschappen zal belonen, te creëren. 
Dat vraagt niet alleen om een nauwe samen-
werking in het veld, maar ook tussen de Europese 
instellingen,  zoals Lambert al zei. Het moet een 
 horizontale aanpak zijn en niet gefragmenteerd. 
We zullen zien wat het Nederlandse voorzitter-
schap ons zal brengen op dit punt.”

Wat als het Nederlandse EU-voorzitterschap niet 
in de ambities voor een werkbaar ‘Pact van 
 Amsterdam’ kan slagen? Nederland zal respec-
tievelijk worden opgevolgd door het Slowaakse, 
het Maltese en het Britse voorzitterschap. 
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Van Nistelrooij: “Het gaat zeker lukken, ten eerste 
omdat de Nederlanders trots zijn op hun stedelijke 
ontwikkeling. Ten tweede, de Nederlanders heb-
ben prachtige ervaring met hun vier grootstede-
lijke regio’s. We hebben er al veel discussie in de 
EU over gehad: de standpunten zijn verzameld, 
de verklaring van Riga is overeengekomen en het 
Luxemburgse EU-voorzitterschap werkt aan grens-
overschrijdende samenwerking. Het Nederlandse 
voorzitterschap zal alles bij elkaar kunnen brengen 
voor de stedelijke agenda en oogsten wat we 
hebben gedaan in de afgelopen jaren en het 
beleid bepalen voor de komende 10 tot 20 jaar. 
Dus de boodschap is: meer samenwerking en een 
meer geïntegreerde EU-steun.”

Wat is typerend aan de Christendemocratie in 
Stedelijk Beleid?

Van Nistelrooij: “De stad is een onderdeel van ons 
dagelijks speelveld. Het is een gedeelde verant-
 

woordelijkheid van burgers en ondernemers. Het 
gaat over het creëren van een gemeenschap-
pelijke agenda, een toekomstgerichte strategie 
met waarden en solidariteit. We nodigen iedereen 
uit om deel te nemen.”

Olbrycht: “Als we praten over ‘Slimme Steden’, 
gaat het om meer dan de toepassing van ICT. 
Slimme Steden gaat over mentaliteit. Het gaat 
over de behandeling van anderen met respect, 
met de menselijke waardigheid; technologie is 
slechts een instrument, geen doel.
Als het alleen technologie zou zijn dan zou het 
niets te maken hebben met de politieke partijen.”

Dus een concept als ‘citymarketing’ is een 
 onderdeel van het liberale denken?

Olbrycht: “Het hangt ervan af. Marketing creëert 
behoeften en is nodig om dingen te verkopen. 
Maar als politicus kan je zo niet denken. Wij heb-
 

ben andere prioriteiten, verschillende verantwoor- 
delijkheden. Wij streven naar samenwerking.”

Van Nistelrooij: “De socialisten stellen beperkingen 
aan de ontwikkelingen, komen met centrale doel- 
stellingen voor stadsplanning. In plaats daarvan 
moeten we ons focussen, kiezen en samenwer- 
ken. Wij als EVP willen steden veel ruimte geven 
voor een nieuwe samenwerking en een nieuwe 
benadering. Geen centrale doelstellingen zoals
de socialisten willen.”

Olbrycht: “In het algemeen kan men zeggen, we 
zijn hier om steden te helpen hun problemen zelf 
op te lossen.”
 

would sign an agreement with Warsaw to cooperate on 

something, they are eligible for this 5 percent of ERDF?

Olbrycht: “No, it is different. We have several 

instruments. One is traditionally for cross- and trans-bor-

der projects in the INTERREG, but more and more we 

underline cooperation within one Member State. This 5 

percent encourages cooperation between cities and 

their neighbours - at national level. Cities should create 

urban authorities together with their neighbours.”

Van Nistelrooij: “ An interesting point is BrabantStad 

in my province of Noord-Brabant. Our King’s Com-

missioner Van de Donk supports the development of 

BrabantStad, because it is inclusive thinking. Brabant 

doesn’t just do this to receive European money, rather 

the focus is on better results; a long running programme 

with a specialisation, a concrete programme with 

added value.”

Olbrycht: “And this cooperation with neighbours could 

also include rural neighbours. The problems are not 

limited to cities, they don’t have administrative 

borders. Our interest is to create such an instrument 

that will reward partnerships. That requires not only 

close cooperation in the field, but also within the 

European Institutions, as Lambert said. It should be a 

horizontal approach, but also multidimensional, but not 

fragmented. We’ll see what the Dutch Presidency will 

bring us on this.”

What if the Dutch EU Presidency fails in the ambitions for 

a workable ‘Pact of Amsterdam’? The Dutch will be fol-

lowed by the Slovak, Maltese and British Presidencies.

Van Nistelrooij: “I think there is no room to fail, 

firstly because the Dutch are so fond of their Urban 

 Development. Secondly, the Dutch have wonderful 

experience with their four metropolitan regions. We 

already have had such a long debate in the EU on the 

Urban Agenda: views have been collected, the Riga 

 Declaration has been agreed and the Luxembourg EU 
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Presidency works on cross border cooperation. So the 

Dutch Presidency can bring everything together on the 

Urban Agenda and harvest what we have done in the 

last years, and determine the policy for the next 10-20 

years. Let’s review the instruments. Let’s see which way 

cooperation is going. So the message is: more coop- 

eration and a more integrated EU support.

What is typically Christian-Democratic in Urban Policy? 

Van Nistelrooij: “The city is a part of our every-

day playing field. It is a shared responsibility with

citizens and entrepreneurs. It is about creating a com- 

mon agenda, a future oriented strategy with values 

and solidarity. We invite everyone to participate.”

Olbrycht: “When we discuss ‘Smart Cities’, it is about 

more than introducing ICT. ‘Smart Cities’ is about 

mentality. It is about treating others with respect, with 

human dignity; technology is only an instrument, not a 

goal. If it would be just technology, then it would have 

nothing to do with political parties.”

So a concept like City Marketing is part of Liberal 

thinking?

Olbrycht: “It depends. Marketing creates needs, selling 

things. But as a politician you cannot think this way. We 

have other priorities, different responsibilities. We are

in a public sphere, solving problems. If City Marketing 

surpasses certain limits, it gives bad results. We aim for 

cooperation.”

Van Nistelrooij: “The Socialists come up with limits for 

developments, with central targets for city planning. 

Instead we need to focus, choose and cooperate. 

We as the EPP want to give cities a lot of room for new 

cooperation and a targeted approach, no central 

targets like the Socialists desire. The EPP must therefore 

make its presence felt in cities.”

Olbrycht: “In general, one may say, we are here to 

help cities solve their problems by themselves.” 
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Slimme Specialisatie (RIS3)3) Slimme Steden
Basis

- Algemene Verordening Structuur- en Investeringsfondsen: voorwaarde RIS 3 om 
EFRO gelden te ontvangen (ESIF).

- Instrument om impact Regionaal Beleid te vergroten.
- Vastgelegd in de EU 2020 strategie. Communication from the Commission 

 “Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.”
- Hoeksteen van Het Innovatie Unie vlaggenschip.

Basis 

- EC Communication European Innovation Partnership (EIP).
- Commissie rapport “Cities of Tomorrow”
- Onderdeel van de vlaggenschepen: Innovatie Unie, Digitale agenda voor 

Europa.
- Resource-Efficient Europe, An Integrated Industrial policy for the globalization 

era.
- European Energy Innovation (EEI) Smart Cities Initiative.

Definitie

RIS3 zijn integrale, plaatsgebonden economische transformatie agenda’s
gericht op het investeren in meer en beter onderzoek, innovatie en ondernemer- 
schap als onderdeel van Europa’s antwoord op de huidige economische crisis
en als essentieel onderdeel om alle Europa2020 doelen aan te spreken. Ex ante 
conditionaliteit voor EFRO uitgaven.

Bron: RIS3 Guide (EC, 2012).

Definitie

“Intelligente (slimme) steden als gebieden met een grote capaciteit voor leren 
en innovatie, welke is ingebouwd in de creativiteit van de bevolking, haar 
kennisinstanties, en haar digitale infrastructuur voor communicatie en kennis-
management”.

Bron: Komninos N. (2006), Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and
Digital Spaces.

Doelstelling

Het stimuleren van regionale innovatie voor meer economische groei en 
 werkgelegenheid. Beleidssupport en investeringen moeten gericht zijn op de 
belangrijkste nationale en regionale prioriteiten. Het stimuleren van private 
 investeringen in Onderzoek & Innovatie en beter gebruik van EU-fondsen.

Doelstelling

Innovatie in de steden en omgeving te stimuleren zodat burgers en bedrijven 
een betere leef- en werkomgeving hebben.

Kenmerken

- Efficiënter gebruik van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.
- Plaatsgebonden benadering om economische uitdagingen variërend van regio 

tot regio aan te pakken.
- Een proces voor het ontwikkelen van een visie, het identificeren van concurren-

tievoordeel, het vaststellen van strategische prioriteiten en het gebruikmaken 
van een slimme beleidsmix om het kennisgebaseerde ontwikkelingspotentieel 
van een regio/staat te maximaliseren.

- Kenmerkende elementen in RIS3 zijn: brede betrokkenheid van stakeholders, 
het instellen van een goede governance structuur, evidence-based context 
analayse, een goed systeem voor monitoren en evaluatie, naar buiten gerichte 
dimensie.

Kenmerken 

- Gebaseerd op 6 thema’s: economie, mensen, overheid, mobiliteit, milieu en 
woonomgeving.

- 2 vlaggenschepen: digitale agenda voor Europa en de Innovatie Unie.
- Draagt bij aan het behalen van de Resource-Efficient Europe and An Integrated 

industrial policy for the globalization era vlaggenschepen.
- Grensoverschrijdend: steden met elkaar in contact brengen die met dezelfde 

soort uitdagingen te maken hebben op gekozen thema’s.
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Instrumenten

- Slimme Specialisatie Platform in Sevilla geeft advies aan regionale en nationale 
beleidsmakers. Geeft ook transnationale ondersteuning.

- ‘Stairway to Excellence’ is gericht op het ondersteunen van synergiën tussen 
Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en andere innovatie gerela-
teerde fondsen (voornamelijk H2020) bij het ontwerpen en implementeren van 
RIS3 in nieuwe lidstaten.

Instrumenten

- Europees Innovatie Partnerschap Smart Cities and Communities Platform
- The Joint Programming Initiative Urban Europe

Fondsen

- Structuur- en Investeringsfondsen
- Horizon 2020: 80 miljard
- Particuliere investeringen
- EFRO: 183 miljard

Fondsen

- Fondsen voor ‘Slimme Steden’ zijn erg verspreid over de verschillende initiatieven.
- EFRO en ITI’s: € 330.000 duurzame stedelijke ontwikkeling en grensover schrijdende 

samenwerking.
- Horizon 2020
- EEI Smart Cities: 11 miljard.

Voorbeelden

NL heeft 4 RIS3: regionaal verdeeld via Zuid-, West-, Oost- en Noord-Nederland.
- Zuid prioriteiten: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Chemie en Agro-

food & Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (ATU) en Life Sciences & Health (LSH), 
 Bio-Based, Logistiek en Maintenance.

- Noord prioriteiten: Gezondheid, Demografie en Welzijn, Voedselzekerheid, 
Duurzame Landbouw en Bio-Economie, Zeker, Schone en Efficiënte Energie en 
Schone, Veilige Watervoorziening.

- West prioriteiten: 9 Nederlandse topsectoren: Agro&Food, Chemie, Creatieve 
industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, 
Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Water.

- Oost prioriteiten: Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen 
(HTSM)en Energie- en Milieutechnologie inclusief Biobased Economy (EMT).

Voorbeelden

- Amsterdam Smart City 2009
- Nationale Agenda Stad, City Deals

• Den Haag: security delta
• Almere: Smart Society
• Roosendaal: smart Retail City
• Digitale Delta: Delflanden
• Helmond: The Dutch Integrated Testsite to cooperative mobility
• Amsterdam: Living Labs Slimme Verlichting 
• Assen: Sensor City
• Hoogkerk: Powermatching City
• Verschillende steden in NL: Digitale Steden Agenda
• Utrecht: Smart Data City

Enkele voorbeelden van opkomende beleidssynergiën:

Er zijn gevallen van regionale overheden die de Slimme Stedenaanpak gebruiken als initiatief om hun RIS3 te ontwikkelen en Slimme-Stedenactiviteiten te implemen- 
teren in het kader van het Operationeel Programma van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (bijv. Berlin-Brandenburg joint RIS3).

Er zijn ook regio’s die werken aan samenwerkingsprojecten op het gebied van Slimme Steden als een verdere ontwikkeling van RIS3 netwerken (bijv. samenwerkings- 
netwerk bevorderd op een vrijwillige basis door de regio Liguria op het onderwerp Veiligheid en Slimme Steden).

Een ander voorbeeld van een mogelijk verband tussen Onderzoek- & Innovatiebeleid en Stedelijk beleid is het Finse Innovatieve Steden Programma (INKA) 2014-2020 
dat een nationale RIS3, ontworpen op stedelijk niveau, ondersteunt, gericht op het bevorderen van de invoering van internationaal aantrekkelijke innovatie hubs en 
het direct uitdagen van stedelijke gebieden om nieuwe vormen van business development-omgevingen te creëren.



29

Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation (RIS3)

Smart Cities

Basis

- Common Provisions Regulation Structural and Investment Funds: precondition RIS3 to 
receive ERDF funding (ESIF).

- Instrument to enlarge the impact of Cohesion Policy.
- Laid down in the EU 2020 strategy. Communication from the Commission “Europe 

2020. A strategy for smart sustainable and inclusive growth”.
- Cornerstone of the Innovation Union flagship.

Basis 

- EC Communication European Innovation Partnership (EIP).
- Commission report “Cities of Tomorrow”.
- Part of the flagships: Innovation Union, Digital Agenda for Europe.
- Resource-Efficient Europe, An Integrated Industrial policy for the globalisation era.
- European Energy Innovation (EEI) Smart Cities Initiative.

Definition

RIS3 are integrated, place-based economic transformation agendas aiming at 
 investing more and better in research, innovation and entrepreneurship as part of 
Europe’s response to the present economic crisis and as crucial elements to address 
all the Europe2020 objectives. Ex-ante conditionality for ERDF spending.

Source: RIS3 Guide (EC, 2012).

Definition

“Intelligent (Smart) Cities as territories with high capacity for learning and  innovation, 
which is built in the creativity of their population, their institutions of knowledge 
 creation, and their digital infrastructure for communication and knowledge 
 management”.

Source: Komninos N. (2006), Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and
Digital Spaces.

Aim

Stimulate regional innovation for more economic growth and employment 
 opportunities. Focus policy support and investments on key national/regional priorities. 
Stimulate private investment in R&I and better use of EU funds.

Aim

Stimulate innovation in the cities and surroundings so that citizens and businesses 
have a better life and work environment.

Features

- A more efficient use of the European Structural and Investment Funds.
- Place based approach to tackle economic challenges varying from region to region.
- A process of developing a vision, identifying competitive advantages, setting 

 strategic priorities and making use of smart policy mix to maximise the knowledge-
based development potential of a region/State.

- Distinctive elements in RIS3 include: wide involvements of stakeholders, setting out of 
a sound governance structure, evidence-based context analysis, sound monitoring 
and evaluation system, outward-looking dimension.

Features

- Based on 6 themes: economy, people, government, mobility, environment and living 
environment.

- Two flagships: Digital Agenda for Europe and the Innovation Union.
- Contributes to the achievement of a Resource-Efficient Europe and An Integrated 

Industrial Policy for the Globalisation Era flagships.
- Cross-border: bring cities that are faced with the same challenges in the chosen 

themes in contact with each other.

Instruments

- Smart Specialisation Platform in Sevilla to provide advice to regional and national 
policy makers also supporting mutual transnational learning.

- Stairway to Excellence is focused on supporting synergies between European Struc- 
tural and Investment Funds (ESIF) and other innovation-related Community Funds 
(mainly H2020) in the designing and implementation of RIS3 in new Member States

Instruments

- European Innovation Partnership Smart Cities and Communities Platform.
- The Joint Programming Initiative Urban Europe.
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Funds

- Structural- and Investment Funds
- Horizon 2020: 80 billion
- Private Investments
- ERDF: 183 billion

Funds

- Funds for Smart Cities are spread throughout the different initiatives.
- ERDF and ITI’s: € 330.000 sustainable urban development and cross-border 

 cooperation.
- Horizon 2020
- EEI Smart Cities: 11 billion.

Examples

The Netherlands has 4 RIS3: regionally divided in South, West, East and North
Netherlands.
- South priorities: High Tech Systems and Materials (HTSM), Chemistry and Agrofood 

& Horticulture and Propagation Materials (ATU) and Life Sciences & Health (LSH), 
 Biobased, Logistics and Maintenance.

- North priorities: Health, Demography and Well-being, Food security, Sustainable 
 Agriculture and BioEconomy, Stable, Clean and Efficient Energy and Clean, Safe 
water supply.

- West priorities: 9 Dutch top sectors: Agro&Food, Chemistry, Creative industry, Energy, 
High Tech systems and Materials, Life Sciences & Health, Logistics, Horticulture and 
Propagation Materials, Water.

- East priorities: Agro&Food, Health, High Tech Systems and Materials (HTSM) and 
Energy- and Environment Technology including Biobased Economy (EMT).

Examples

- Amsterdam Smart City 2009
- National Urban Agenda, city deals to be designed
• The Hague: Security delta
• Almere: Smart society
• Roosendaal: Smart retail city
• Digital delta: Delflanden
• Helmond: The Dutch Integrated Testsite to cooperative moblity (DITCM)
• Amsterdam: Living Labs Slimme Verlichting
• Assen: Sensor City
• Hoogkerk: Powermatching city
• Various cities in NL: Digital Steden Agenda
• Utrecht: Smart Data City

Some examples of emerging policy synergies:

There are cases of regional authorities that use the Smart Cities approach as an enabling initiative to develop their RIS3 and to implement Smart City activities within the 
 framework of the Operational Programme of European Structural and Investment Funds (e.g. Berlin-Brandenburg joint RIS3).

There are also regions working on collaborative projects on Smart Cities as a further development of RIS3 networking (e.g. collaboration network promoted on a voluntary base 
by region Liguria on the topic of Security and Smart Cities).

Another example of the potential link between R&I policy and Urban Policy is the Finnish Innovative Cities Programme (INKA) 2014-2020 that supports a national RIS3 designed 
at the city level, promoting the introduction of internationally attractive innovation hubs and directly challenging urban districts to create new types of business development 
environments.
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As Minister of the Interior you are working on 

 concluding a European Urban Agenda. What are your 

experiences and what are the possible challenges? 

Christian-Democrat MEP Lambert van Nistelrooij calls 

for a Pact of Amsterdam, what do you think?

“At various EU meetings, for example in Riga in June 

2015, I noticed a lot of enthusiasm. A lot of work is 

 being done. At the same time a lot still needs to be 

done. But the importance of an EU Urban Agenda is 

clear to everybody. There is a specific European side 

to this. European cities grow in an organic way, and 

that’s a different kind of urbanisation than elsewhere 

in the world where megacities are built in no time. 

The involvement of residents is different. We in Europe 

are committed to citizens’ initiatives and citizens’ 

participation. Think of the debate about creating a 

bicycle tunnel under the Rijksmuseum in Amsterdam. 

Ronald Plasterk (1957) has been Minister of the Interior 
and Kingdom Relations in the Government of Rutte II since 

November 2012. Between 2007 and 2012 he was
Minister of Education, Culture and Science in the   

Government of Balkenende IV. In the intervening  period 
he was a Member of Parliament and Spokesman for 

Finance for the PvdA Party. Plasterk is also a biologist, 
 specialising in molecular genetics. 

Als minister van Binnenlandse Zaken moet u de 
kar trekken, om een Europese agenda voor de 
stad te sluiten. Wat zijn uw ervaringen, wat zijn de 
eventuele knelpunten? CDA-Europarlementslid 
Lambert van Nistelrooij pleit voor een ‘Pact van 
Amsterdam’, hoe denkt u daar over?

“Bij diverse EU-bijeenkomsten, zoals in Riga in juni, 
merk ik een groot enthousiasme. Er wordt hard 
aan getrokken. Tegelijkertijd moet er nog een 
hoop gebeuren. Maar het belang van een EU 
Stedelijke Agenda spreekt voor iedereen vanzelf.
Er is een specifieke Europese kant. De Europese 
steden groeien op een organische manier, en dat 
is een andere soort verstedelijking dan elders in 
de wereld waar miljoenensteden in no time uit de 
grond worden gestampt. De betrokkenheid van 
bewoners is er anders. Wij hechten in Europa
aan burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Denk 
aan het fietstunneltje onder het Rijksmuseum, en 
dat is wel een extreem voorbeeld. De discussie 
daarover duurde geloof ik vijf jaar, in die tijd werd 
Shanghai met 10 miljoen bewoners uitgebreid. 
Toch is de uitdaging, in het volle besef van de 
Europese waarden, culturele geschiedenis en 
 democratie, om ervoor te zorgen dat de verste-
delijkte gebieden in Europa op wereldschaal klaar 

zijn voor de volgende decennia. Voor econo-
mische groei, creativiteit en innovatie moeten 
we het voor een belangrijk deel van de steden 
hebben. Het idee van Lambert van Nistelrooij voor 
een ‘Pact van Amsterdam’ spreekt me zeer aan. 
We zullen het voor een groot deel in innovatie 
moeten zoeken, denk aan vervoer, gezondheid 
en ook zorg in de vorm van woonzorgarrange-
menten. Want de stad is er niet alleen voor hippe 
jonge mensen maar ook voor mensen die op 
hun oude dag er willen blijven wonen. Je wilt niet 
opeens worden verpot”.

En knelpunten zijn er, maar de minister nuanceert 
dat. “Mensen stemmen met hun voeten. Zij die 
wat willen met hun leven en vol met initiatief
zijn, zoeken elkaar op in de stad en dat gebeurt 
spontaan. Het lokale bestuur moet dat mogelijk 
maken. Daarvoor is geen nationale, laat staan 
Europese politiek nodig. Dat noem ik de paradox: 
de kracht van de stad is dat die van onderop 
groeit. Maar als je van bovenaf blind bent voor 
het belang van die ontwikkelingen van de stad, 
loopt het mis. Dus enerzijds planvorming en aan 
de andere kant het idee van go with the flow en 
meebewegen met mensen, je kunt in Nederland 
niet met een stok in de grond aanwijzen waar 

Ronald Plasterk (1957) is sinds november 2012  minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het 

kabinet-Rutte II. Tussen 2007 en 2012 was hij  minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het 

 kabinet -Balkenende IV. In de tussenliggende periode 

zat hij in de Tweede Kamer voor de PvdA en was 

hij onder meer financieel woordvoerder. Plasterk is 

tevens bioloog, gespecialiseerd in de moleculaire 

genetica.

Ronald Plasterk
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mensen moeten gaan wonen. Dus wat die knel-
punten betreft moeten wij de steden niet gaan 
vertellen hoe zij hun werk moeten doen. Luister 
naar hun ervaringen met regels die bijvoorbeeld 
net niet goed zijn of ongewenste effecten heb-
ben. Betere regels zijn nodig.”

Het zou echter helpen als de grote steden in 
 Nederland het eens zijn over hun prioriteiten 
 binnen de EU Stedelijke Agenda. Minister Plasterk  
noemt het idee voor een lightrailverbinding 
 tussen de grote steden in de Randstad, inclusief 

 Eindhoven. Een burgemeester opperde dat laatst. 
De andere betrokken burgemeesters ‘herkenden 
zich niet daarin’.
Plasterk is ook geen voorstander. Hij spreekt van 
een ondoordachte wens en van “een megapro-
ject, dat al het geld zal opslurpen. Heel verstandig 
als steden, zoals in de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag maar ook elders, hun openbaar ver-
voer afstemmen in plaats van erover te kibbelen.”

Het knelt verder gezien de aloude behoefte 
aan geld, maar volgens de bewindsman is de 
EU  Stedelijke Agenda geen operatie ‘om potjes 
geld te verdelen’. Er komt geen geld bovenop de 
huidige 30 miljard euro in het Gemeentefonds in 
Nederland. 

Maar het herverdelen van onbenutte structuur-
fondsen voor stad en regio’s heeft wel zijn steun. 
En op termijn, in de nieuwe meerjarenbegroting 
na 2020, kan er misschien nog meer. “Steden 
moeten benadrukken dat economische groei niet 
alleen in de landbouw wordt gerealiseerd maar 
ook in de steden. Daarvoor moeten ze tijdig hun 
vinger opsteken. In 2019 is het te laat.”

Minister Plasterk pleit voor ‘City Deals’, steden die 
ergens goed in zijn maken afspraken en zoeken 
organisaties en bedrijven erbij. Hij noemt als voor-
beeld het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. 
“Daar combineer je, en dat is heel slim gedaan, 
de meerwaarde van Den Haag met zijn interna-
tionale instituties op het gebied van recht met 

The  discussion lasted about five years, I believe. At that 

time, Shanghai gained 10 million residents.

Full awareness of European values, cultural history and 

democracy must be respected to ensure that urban 

areas in Europe are ready on a global scale for the 

coming decades. We need cities for economic growth, 

creativity and innovation.

The idea of Lambert van Nistelrooij for a ‘Pact of 

 Amsterdam’ appeals to me. We will largely depend on 

innovation when it comes to transport, health and care 

in the form of residential care arrangements. Because 

the city is not only fashionable for young people but 

also for people in their old age who want to continue 

living there. You do not want to be repotted suddenly.”

There are problems, but the Minister nuances that. 

“People vote with their feet. Those who want to move 

on with their life and are full of initiatives come together 

in the city and that happens spontaneously. The local

government has to make that possible. For this we 

don’t need national, let alone European politics. I call 

this a paradox: the power of the city is that it grows bot-

tom up, but if the top is blind for the development

of the city, things go wrong. So it involves both planning 

and the idea of ‘go with the flow’. In the Netherlands 

you cannot place a stick in the ground to indicate 

where people have to live. So concerning these prob- 

lems, we do not need to tell the cities how to do their 

job. Listen to their experiences with bad regulation. 

Better regulation is required.”

Moreover, it would help if the major cities in the Neth-

erlands agree on their priorities within the EU Urban 

Agenda. Minister Plasterk mentions the idea of a light 

rail link between major cities in the Randstad, including 

Eindhoven. A mayor suggested that recently. Other 

mayors did not want to support this.

Plasterk himself does not advocate the idea either;

he speaks of a misguided desire and ‘a megaproject

that will absorb all the money’. “It would be very wise if 

cities, like in the Metropolitan Region Rotterdam

The Hague and elsewhere, tailor their public transport 

instead of bickering about it”.

Another problem is the long-standing need for money, 

but according to the Minister, the EU Urban Agenda is 

not an operation “to distribute pots of money.” There 

will be no money in addition to the current 30 billion 

euros in the national fund for municipalities. However, 

the redistribution of unused Structural Funds for

cities and regions does have the support of the Minister. 

And over time, the new long-term budget after 2020 

may offer more opportunities. “Cities must emphasise 

that economic growth is not only set up in agriculture, 

but also in the cities. This requires them to raise their 

hand in time. In 2019 it will be too late.”

Minister Plasterk advocates ‘City Deals’: cities that 

are good in something make deals and engage 

organisations  and businesses. He cites the airport in 

Het idee van een ‘Pact’ 

spreekt me erg aan
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 Rotterdam als wereldhavenstad. Door te lenen 
van elkaar, creëer je schaalvoordelen die voor 
het oprapen liggen, borrowed size noem je dat.”
Van een tegenstelling tussen stad en het plat- 
teland is geen sprake, bezweert hij met een blik 
op de kaart van Nederland op de muur van zijn 
werkkamer. “Nederland is het meest verstedelijkte 
land in Europa, na Malta. Het is polycentrisch, 
verstedelijkt gebied met natuur ertussen. Dat is 
de kracht van Nederland. Als we dat in Agenda 
Stad willen versterken, is dat inclusief de omme- 
landen.” Plasterk wijst op de vrijwillige fusie tot één 
gemeente van Alkmaar, de stad met de wereld- 
beroemde kaasmarkt, en Graft-De Rijp. ‘Die kaas 
groeit niet aan de bomen, toeristen kunnen dan 
naar het prachtige Graft-De Rijp waar de koeien 

 Rotterdam and The Hague as an example. “This 

combines, and that is very cleverly done, the added 

value of The Hague with its international institutions 

in the field of law with Rotterdam as a world port. By 

borrowing from each other, you create economies of 

scale that are up for grabs: ‘borrowed size.’”

There is no contradiction between city and country-

side, the minister assures whilst looking at the map of 

the Netherlands on the wall of his office. “The Nether 

lands is the most urbanised country in Europe, after 

Malta. It is polycentric, urbanised areas with nature 

in between. That’s the power of the Netherlands. 

If we want to strengthen this in our national Urban 

 Agenda, this includes the regions”.

Plasterk points to the voluntary merging of the mu- 

nicipalities of Alkmaar, the city with the world famous 

cheese market, and Graft-De Rijp. “This cheese does

not grow on trees; tourists can also visit the beautiful  

Graft-De Rijp to see the cows. It’s just a small Westland

Fo
to

: G
e

rh
a

rd
 v

a
n 

Ro
o

n



 example, but there are many more where urban and 

rural areas can reinforce each other.”

The metropolitan regions of Paris, London and Berlin 

are exceptions in Europe. “Amsterdam has not even 

got a million inhabitants: on a global scale it is not a 

big city, but in terms of appearance and attractiveness 

to  visitors, businesses and students, it is a cosmopolitan 

city.”

Urban planner Zef Hemel sees metropoles as eco-

nomic engines of choice, and therefore supports the 

 duplication of the number of inhabitants of Amsterdam. 

Minister Plasterk, who moved to the capital this summer, 

noticed that Amsterdam is growing. “Everywhere there 

is construction going on. In that sense, he’s right.” Cities 

that condense in this way must remain livable, have 

to become smart cities filled with good public and 

private transport, for example, in the form of Car2Go 

and electric cars and taxis. Supply of these forms of 

transport is booming thanks to the rapid developments 

in the Information Technology. “You just look at your 

phone where there is one waiting, you type something 

and you can drive it.”

What do you think of the call for cities to provide more 

tax opportunities?

“All cities would like to raise more taxes”. The main tax 

plan by Deputy Minister Wiebes provides for such a shift 

to local taxes, but the minority coalition lacks the nec- 

essary support from the opposition. The coalition parties 

VVD and PvdA have no majority in the Senate. “I have 

no crystal ball and do not know if there will be enough 

support during our mandate for that plan, or if it will be 

finalised in two or three years. But the preliminary work

is done and the proposal is pending.” Minister Plasterk 

points out that the Netherlands - as regards the extent 

of the local taxation area - is an exception in Europe.

36

rondlopen. Het is maar een klein voorbeeld, maar 
er zijn er meer waar stad en platteland elkaar kun-
nen versterken.”
De miljoenensteden Parijs, Londen en Berlijn zijn 
in Europa de uitzondering. “Amsterdam heeft 
nog geen miljoen inwoners, op wereldschaal 
is dat geen grote stad, maar qua uitstraling en 
aantrekkingskracht voor bezoekers, bedrijven en 
studenten is het wel een wereldstad.” Planoloog 
Zef Hemel ziet metropolen als de economische 
motor bij uitstek, hij is daarom voorstander van 
een verdubbeling van Amsterdam qua aantal 
inwoners. Minister Plasterk, deze zomer verhuisd 
naar de hoofdstad, ziet dat Amsterdam ‘aan alle 
kanten’ groeit. “Overal gaat de spa in de grond. 
In die zin heeft hij gelijk. Steden die zo verdichten, 
moeten leefbaar blijven, slimme steden worden 
met goed OV en eigen vervoer maar dan bijvoor-
beeld in de vorm van Car2Go en met elektrische 
auto’s en taxi’s. Het aanbod daarvan neemt een 
grote vlucht dankzij de snelle ontwikkelingen in 

de Informatietechnologie. ‘Je kijkt gewoon op je 
telefoon waar er een staat, je tikt iets in en je kunt 
ermee rijden.”

Hoe kijkt u tot slot aan tegen de roep om steden
meer fiscale handvaten te geven?

“Alle steden zouden graag meer belastingen 
 willen heffen”. Het grote belastingplan van  staats- 
secretaris Wiebes voorziet ook in zo’n verschuiving 
naar lokale belastingen, maar de noodzakelijke 
steun van de oppositie ontbreekt. VVD en PvdA 
hebben immers geen meerderheid in de Eerste 
Kamer. “Ik heb geen glazen bol en weet niet of
er nog deze kabinetsperiode voldoende steun 
zal zijn, of dat over twee, drie jaar het plan zijn 
beslag krijgt. Maar het voorwerk is gedaan, het 
hangt in de lucht.” Minister Plasterk wijst erop 
dat  Nederland wat betreft de omvang van het 
 lokaalbelastinggebied een uitzondering is in 
 Europa.

 

The idea of a Pact 

appeals to me

’s-Hertogenbosch



Gezien de roep dat het anders en beter 
moet: kunt u een schets geven van een EU 
 Stedelijke Agenda? Waarmee onderscheidt 
 ’s-Hertogenbosch zich in Nederlands en 
Europees perspectief?

“Ik heb het voorrecht burgemeester te mogen 
zijn van ’s-Hertogenbosch, de mooiste stad van 
Nederland, een stad met een rijke historie en
een bevolking die hier trots op is. Bovendien een 
stad die niet stil blijft staan in het verleden, maar 
altijd met een positieve blik naar de toekomst 
kijkt. Europa is onderdeel van deze toekomst en 
Europees beleid heeft de afgelopen decennia 
een onmiskenbare rol gespeeld in de stedelijke 
en regionale ontwikkeling. Eén van de meest 
innovatieve voorbeelden hiervan is de Smart 
Specialisation Strategy die is uitgezet onder de 
Europese Commissie (Barroso II). ’s-Hertogenbosch 
heeft deze in de regio vertaald in de strategische 
agenda van AgriFood Capital.

Voor de stad is de verbinding van de Slimme 
 Specialisatie Strategie met de EU Stedelijke 
Agenda van groot belang. Eén van de punten in 
die agenda is immers het bieden van experimen-
teerruimte. Ik zie hier kansen voor onze stad en de 

regio Noordoost-Brabant als het gaat om verduur-
zaming van de landbouwsector. Dat gaat naast 
innovaties vanuit de primaire sector zelf ook om 
innovatieve toepassingen die zijn ontwikkeld door 
het regionale MKB. Deze kansen komen echter 
vaak moeilijk van de grond door het ‘oerwoud’ 
aan regels op zowel nationaal als Europees 
niveau. Zo zou de sector erbij gebaat zijn als het 
Europese landbouwbeleid zich ontwikkelt richting 
een Europees voedselbeleid. Ik wil me graag 
samen met de regio inzetten om deze transitie te 
realiseren.

Samenwerken doen wij naast de inzet op agrifood 
ook op tal van andere gebieden. Zo ontwikkelen 
wij momenteel een Graduate School voor Data 
Science in samenwerking met de Technische Uni-
versiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. 
Met deze vorm van regionale samenwerking 
hebben wij al jarenlang ervaring in het bestuur-
lijke netwerk BrabantStad. Dit netwerk biedt 

Ton Rombouts

Given the calls that it should be different and better, 

could you outline the EU Urban Agenda for us? 

What distinguishes ‘s-Hertogenbosch in a Dutch and 

European perspective?

“I have the privilege of being the Mayor of   ‘s-Her- 

togenbosch, the most beautiful city in the Netherlands, 

a city with a rich history and a population that is proud 

of it. In addition, a city that is not stuck in its past but

 always looks positively to the future. Europe is part 

of this future and European policy, in recent decades, 

has played an undeniable role in urban and regional 

development. One of the most innovative examples is 

the Smart Specialisation Strategy that was  developed 

by the European Commission (Barroso II). For our 

 region, ‘s-Hertogenbosch has translated this into 

the strategic agenda of the Agrifood Capital 

 Foundation.

Ton Rombouts (1951) has been the Mayor of
’s-Hertogenbosch since 1996. He was previously Mayor of 
Wouw (1979-1989) and Boxtel (1989-1992). He also spent 

four years as Director of the Association of Provinces of the 
Netherlands. He has been a member of the Senate for the 

CDA since June 2015.
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Ik nodig de Europese Commissie 

daarom van harte uit deze City Deal 

in ’s-Hertogenbosch te sluiten.

Ton Rombouts (1951) is sinds 1996 burgemeester van 

‘s-Hertogenbosch. Eerder bekleedde hij dat ambt in 

Wouw (1979-1989) en Boxtel (1989-1992).

Verder was hij vier jaar directeur van het 

Interprovinciaal  Overleg. Sinds juni 2015 is hij lid van 

de Eerste Kamer voor het CDA. 
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de  Brabantse steden kansen om gezamenlijk 
 projecten op te schalen van lokaal naar  regionaal 
en zelfs nationaal niveau. Met behulp van de 
Stedelijke Agenda willen wij Brabantse innovaties 
verder opschalen tot Europees niveau. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het project Woonconnect/
Spark dat als ambitie heeft het woningbestand 
op grote schaal te digitaliseren ten behoeve 
van energieneutrale woningen en innovaties in 
de bouwsector. Positieve ondersteuning door de 
Europese Commissie is hierbij onontbeerlijk.

De nationale Agenda Stad is een goed voorbeeld 
hoe overheden en andere partners gezamenlijk  
de stedelijke uitdagingen van de toekomst 
aangaan. ’s-Hertogenbosch doet hier op diverse 
dossiers aan mee. Bij de lancering van de Agenda 
Stad hield minister Plasterk van Binnenlandse 
 Zaken een pleidooi om Europese landbouw-
fondsen in te zetten voor stedelijke vernieuwing. Ik 
onderschrijf deze stelling volledig en zie in Europa 
ook aanvullende mogelijkheden. De Stedelijke 
Agenda kan het mogelijk maken dat ook de 
Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF)

open worden gezet voor stedelijke vernieuwing. 
Ik wil me ervoor inzetten hierover een City Deal te 
sluiten met ‘Brussel’.
 
In de eerste helft van 2016 is Nederland EU-voor- 
zitter. In 2016 herdenkt ‘s-Hertogenbosch de 500e 
sterfdag van haar beroemdste inwoner, schil-
der Jeroen Bosch. Deze unieke gelegenheid is 
een  uitgesproken kans om Europa te laten zien 
hoe gastvrij onze stad is. Ik nodig de Europese 
 Commissie daarom van harte uit deze City Deal 
in ’s-Hertogenbosch te sluiten.” 

The connection between the Smart Specialisation Strat- 

egy and the EU Urban Agenda is of great importance 

for the city. One of the points on the agenda is indeed 

to provide prospects for experiment. I see opportuni-

ties for our city and the North East Brabant region

when it comes to sustainable agriculture. In addition to 

innovation in the primary sector itself it also concerns 

innovative applications developed by regional SMEs. 

However, they often have difficulty in getting started 

because of the labyrinth of regulations at national and 

European level. The industry would benefit if European 

agricultural policy evolved towards a European food 

policy. I would like to work together with the region to 

achieve this transition.

Apart from our efforts in the agricultural food pro- 

duction, we work together in many other areas. For 

example we are developing a Graduate School for 

Data Science at the moment in collaboration with the 

Technical University of Eindhoven and Tilburg University.

We have many years of experience with this form of 

regional cooperation in the administrative network 

 ‘BrabantStad’. This network provides the cities of 

Brabant opportunities to jointly scale up projects from 

local to regional and even national level. With the help 

of the Urban Agenda, we want to scale up innovations 

even further to European level.

One example is the Woonconnect/Spark project that 

aims to massively digitalise housing to develop energy 

neutral housing and innovations in the construction sec-

tor. Support from the European Commission is essential.

 The national ‘City Agenda’ is a good example of 

how governments and other partners jointly address 

the urban challenges of the future. ‘s-Hertogenbosch 

participates in various projects here. At the launch of 

the ‘ ‘City Agenda’, the Interior Minister Ronald Plasterk 

made a plea to use European agricultural funds for 

urban renewal. I fully endorse this view and also see ad- 

ditional capabilities in Europe. The Urban Agenda can 

make it possible for the European Structural & Invest- 

ment Funds (ESIF) to be accessible for urban renewal. I 

would like to close a ‘City Deal’ with ‘Brussels’ on this.

The Netherlands will hold the EU Presidency in the first 

half of 2016. That same year, ’s-Hertogenbosch com-

memorates the 500th anniversary of its most famous 

resident, the painter Hieronymus (Jeroen) Bosch. This is 

a unique opportunity to show Europe how hospitable 

our city is. I therefore wholeheartedly invite the Euro-

pean Commission to come and close this City Deal in 

’s-Hertogenbosch.”
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Hoe typeert u het stedelijk beleid van de EU
van vóór 2014?

“In de afgelopen 25 jaar heeft de EU een aan-
tal initiatieven en programma’s gelanceerd en 
gesteund voor stedelijke ontwikkeling en innovatie 
in stedelijke gebieden, vooral door ervaringen en 
goede praktijken uit te wisselen. Het tempo van
de veranderingen in de stedelijke gebieden en 
de complexiteit is toegenomen, net als de kracht 
en de verfijning van onze reactie. We hebben 
steeds geprobeerd om deze vier doelen te 
 bereiken:

-  welvaart en werkgelegenheid in steden 
 versterken;

-  gelijkheid, sociale integratie en vernieuwing in 
stedelijke gebieden bevorderen;

-  de stedelijke omgeving beschermen en 
 verbeteren;

-  bijdragen aan een goed stedelijk  bestuursmodel 
en medezeggenschap op plaatselijk niveau.

Vanaf de eerste Urban Pilot Projects in de periode
1989-1999, via het URBAN Community Initiative  
tussen 1995 en 2006, tot de toenemende 
 integratie van de stedelijke dimensie in ons beleid 
in 2007-2013 hebben we ons sterk gemaakt voor 

een  geïnte greerde benadering van stedelijke 
ontwikkeling. Niet voor niets is het stedelijk beleid 
in 2012 uitdrukkelijk opgenomen in de verant-
woordelijkheden van het Directoraat-Generaal 
Regionaal en Stedelijk beleid van de Europese 
Commissie. Deze verandering erkende dat steden 
belangrijke spelers zijn voor de ontwikkeling van 
regio’s in Europa.

Twee elementen zijn steeds belangrijker gewor- 
den in de stedelijke dimensie van het Regionaal 
Beleid. Ten eerste de betrokkenheid van burgers 
en lokale belanghebbenden, volgens het principe 
van gedeelde verantwoordelijkheid. Eén van de 
belangrijkste kenmerken van URBAN was dat het 
burgers betrok bij de ontwikkeling en uitvoering 
van de programma’s. Dit leidde tot de Com-
munity Led Local Development (CLLD), die voor 
het eerst in het stedelijk gebied is ingevoerd in de 
periode 2014-2020. Ten tweede, het belang om 
goede praktijken uit te wisselen in heel Europa; 
het URBACT programma, gewijd aan het netwer-
ken en delen van kennis, voortgekomen uit de 
URBAN Community Initiatives, blijft steun geven 
aan honderden steden in heel Europa.

Maar er was ruimte voor verbetering. Voor de 
programmaperiode 2014-2020 is ons doel om de 

Corina Cretu

How do you characterise the EU urban policy before

2014?

“Over the last 25 years, the EU launched and support-

ed a number of initiatives and programmes to support 

urban development and innovation in urban areas, 

especially through exchanges of experiences and of 

good practices. The pace of change in urban

areas and the complexity have increased and so has 

the strength and sophistication of our response. We 

consistently sought to reach these four objectives: to 

strengthen economic prosperity and employment 

in cities; to promote equality, social inclusion and 

regeneration in urban areas; to protect and improve 

urban environment and to contribute to a good urban 

governance model and local empowerment.

Corina Cretu (1967) has been member of the European 
Commission since 1 November 2014. In the Commission- 

Juncker she has the portfolio Regional Policy. After her 
study in economics she was initially a journalist and later 
presidential spokeswoman. In 2004 she was elected as 
senator for the Romanian social democratic PSD and in

2007 as Member of the European Parliament.
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Corina Cretu (1967) is sinds 1 november 2014 lid van 

de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker 

heeft zij de portefeuille Regionaal Beleid. Na haar 

studie economie was zij aanvankelijk journalist en 

later presidentieel woordvoerster. In 2004 werd ze 

verkozen tot senator voor de Roemeense sociaal- 

democratische PSD en in 2007 tot Europarlementslid. 
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geïntegreerde benadering van stedelijke ontwik- 
kelingskwesties verder te verbeteren, om de rol 
van steden in het Europese stedelijke beleid te 
versterken en het niveau van experimenten met 
stedelijke ontwikkeling te verhogen.”

Waarom en hoe moet het Europese stedelijk 
beleid worden verbeterd? Wat zijn uw prioriteiten 
voor de EU Stedelijke Agenda?

“Als Commissaris voor Regionaal Beleid, is het 
mijn taak om te zorgen dat de Europese Struc-
tuur- en Investeringsfondsen het grootst mogelijke 
resultaat hebben, in de zin van nieuwe banen 
en duurzame groei. En het is bewezen: verstede-
lijking gaat hand in hand met groei. Daarmee 

wordt de helft van het Europees Fonds voor 
 Regionale  Ontwikkeling in 2014-2020 geïnvesteerd 
in  stedelijke gebieden.
Na 20 jaar bespreken we niet langer òf we een EU 
Stedelijke Agenda nodig hebben, maar meer hóe 
we het van start kunnen laten gaan. De ambiti-
euze doelen in de EU 2020-strategie kunnen alleen 
worden bereikt met de steun en actieve deel-
name van onze steden. De EU Stedelijke Agenda 
is geen geïsoleerd doel op zich. Het wil steden 
helpen zelf bij te dragen aan onze gezamenlijke 
prioriteiten en onze burgers concrete voordelen 
bezorgen.

Verder wil ik benadrukken dat de EU Stedelijke
Agenda niet bedoeld is om nieuwe bevoegd-

heden naar Brussel toe te trekken. Het zal niet 
leiden tot méér regulering; het gaat over betere 
regel geving, meer transparantie en coördinatie 
van wat de EU al doet.

Op 2 juni 2015, ter gelegenheid van het tweede 
Europese CITIES Forum in Brussel, hebben we de 
resultaten onthuld van de enquête over de EU 
Stedelijke Agenda die we in juli 2014 hadden 
gelanceerd. Betrokkenen gaven helder aan wat 
ze verwachten. Op deze basis hebben we een 
aanpak voorgesteld op vier fronten: om resulta-
ten te kunnen tonen, zullen we ons focussen op 
een paar prioriteitsgebieden, zoals steun aan de 
   koolstofarme economie, duurzame mobiliteit en  
sociale integratie. We zullen de middelen voor 

From the first Urban Pilot Projects in 1989-1999, through

the URBAN Community Initiatives between 1995 and

2006, to the increasing integration of the urban dimen- 

sion in our policy in 2007-2013, we have been strong 

promoters of an integrated approach for urban devel- 

opment.

The importance of the thematic was already reflected 

in the explicit inclusion, in 2012, of urban policy in the 

responsibilities of the Directorate-General for Regional 

and Urban Policy of the European Commission. This 

change was made in recognition of the importance

of cities as key actors for the development of regions 

across Europe.

Two elements became increasingly important in the 

urban dimension of Cohesion Policy. First, the involve- 

ment of citizens and local stakeholders, according to 

the principle of shared responsibility; one of the key fea- 

tures of URBAN was its explicit commitment to include 

citizens in the development and implementation of the 

programmes. This led to Community Led Local Devel-

opment (CLLD), which has been brought into the urban 

sphere for the first time in the 2014-2020 period. Second, 

the importance of the exchange of good practices 

across Europe; the URBACT programme, dedicated to 

networking and knowledge-sharing, developed from 

the URBAN Community Initiatives, and continues to 

support hundreds of cities all over Europe. But there 

was room for improvement. For the 2014-2020 program-

ming period our objectives are to further enhance the 

integrated approach to urban development issues, to 

strengthen the role of cities in European urban policy-

making and to increase the level of experimentation in 

the field of urban development.”

Why does the EU Urban Policy need to be improved, 

and in what way? What are your priorities for an EU 

Urban Agenda?

‘As Commissioner for Regional Policy, my job is to en-

sure that European Structural and Investment Funds

have the greatest impact on the ground in terms of 

job creation and sustainable growth. And it is a fact: 

evidence has shown that urbanisation and growth go 

hand in hand. That is why half of the envelope of the 

European Regional Development Fund will be invested 

in urban areas.

After 20 years of debate, we are no longer discussing if 

we need an EU Urban Agenda but rather how we

can begin to make it happen. The ambitious objectives 

set in the EU 2020 Strategy will only be reached with

the support and active participation of our cities. The 

EU Urban Agenda is not an isolated objective in itself. 

The EU Urban Agenda is about enabling cities to fully 

contribute to our shared priorities and deliver concrete 

benefits for our citizens. Furthermore I want to under- 

line that the EU Urban Agenda will not be about the

EU grabbing new policy competences. It will not bring 

more regulation; on the contrary, it will be about better 

regulation, more transparency and coordination in 

what the EU is already doing. 
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betere regelgeving efficiënt toepassen, met een 
sterkere betrokkenheid van belanghebbenden. 
We zullen bestaand EU-beleid met een stedelijke  
dimensie beter coördineren. En wij zullen de 
beschikbaarheid verzekeren van kwalitatieve 
gegevens, monitoring en benchmarking.

Op 10 juni 2015 ontmoette ik in Riga de Ministers 
voor territoriale Cohesie en Stedelijke Vraag-
stukken. We slaagden erin overeenstemming te 
bereiken over de Verklaring van Riga ‘Naar een 
EU Stedelijke Agenda’. De Verklaring benoemt 
de belangrijkste elementen en principes voor ons 
werk aan de ontwikkeling van de EU Stedelijke 
Agenda. Bijzondere aandacht in deze verklaring 
is besteed aan kleine en middelgrote stedelijke 

gebieden, als integraal deel van de EU Stede-
lijke Agenda. Dat erkent hun aanzienlijke rol bij 
en potentieel voor een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling en de gemeenschappelijke Europese 
doelen. Deze steden liggen na aan mijn hart. Niet 
alleen woont een kwart van onze bevolking hier, 
maar ook functioneren ze als een brug tussen de 
grotere steden en het platteland, en als centra 
van diensten en activiteiten in de dunner bevolkte 
gebieden.

We hebben een routekaart gepresenteerd om 
concrete doelen en acties te definiëren en af 
te spreken. Dit zal cruciaal zijn om tot een werk-
bare EU Stedelijke Agenda te komen tijdens het 
Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van 

On 2 June 2015, at the occasion of the Second Euro-

pean CITIES Forum in Brussels, we unveiled the results 

of the public consultation on the EU Urban Agenda 

that was launched in July 2014. Stakeholders clearly 

expressed what they expected and on this basis, we 

propose a four-pronged approach: to be able to show 

results we will focus on a few priority areas, such as sup- 

port to the low carbon economy, sustainable mobility 

and social inclusion. We will apply better regulation 

tools effectively, with stronger stakeholder involvement. 

We will better coordinate existing EU policies with an 

urban dimension. And we will ensure the availability of 

quality data, monitoring and benchmarking.

On 10 June 2015 in Riga I met the 28 Ministers 

responsible  for Territorial Cohesion and Urban Matters  

and we have been able to agree on the Riga 

 Declaration  “Towards an EU Urban Agenda”. The 

Declaration identifies the key elements and principles 

that should be taken into account in future work on 

development of the EU Urban Agenda.

Particular attention within this declaration is paid to 

small and medium sized urban areas, as an integral 

part of the EU Urban Agenda, acknowledging their 

significant role and potential for balanced territorial 

development and achievement of common European 

goals. These cities and towns are close to my heart.

Not only does a quarter of our population live there, 

but they also function as bridges between the bigger 

cities and the rural areas and as centres of services and 

activities in the more sparsely populated areas.

We have put a roadmap on the table with key deliver-

ables that will help us define and agree upon concrete 

objectives and actions. This will be crucial in order to 

decide on an operational EU Urban Agenda during the 

Dutch Presidency of the Council of the European Union 

in 2016. The Riga Declaration and the conclusions we 

have drawn from our public consultation give us a 

strong direction where to go. Now it is up to the EU, the 

Member States and the cities to deliver!’

Smart Cities/Smart Specialisation, why is this develop- 

ment so important? Can you name some initiatives of 

smart cities in Europe, and explain?

“Europe is facing economic, environmental and social 

challenges. Most of these challenges have a strong 

urban dimension. I am thinking about high energy 

consumption, congestion, pollution, but also about the 

increasing price of housing or the need for more social 

inclusion. With almost three quarters of Europeans living 

in cities, it is clear that Europe’s cities have a key role 

to play. And they have to address these issues in the 

smartest way possible. In the last decade, the discus-

sion on “Smart Cities” has primarily been framed within 

the context of advances in digital technologies and 
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de Europese Unie in 2016. De Verklaring van Riga 
en de conclusies van onze enquête geven helder 
aan welke kant het op moet. Nu is het aan de
EU, de lidstaten en de steden om de daad bij het 
woord te voegen!”

Waarom zijn Slimme Steden en Slimme Specialisa-
ties zo belangrijk? Kunt u enkele initiatieven voor 
Slimme Steden in Europa noemen?

“Europa wordt geconfronteerd met economische,  
ecologische en sociale uitdagingen. De 
meeste    van deze uitdagingen hebben een 
sterke  stedelijke dimensie. Ik denk aan een hoog 
energie verbruik, files en vervuiling, maar ook aan 
de stijgende prijs van huisvesting of de behoefte

aan meer sociale integratie. Nu driekwart van de
Europeanen in steden woont, is het duidelijk dat
Europese steden hier een rol hebben. En ze moe-
ten deze kwesties zo slim mogelijk aanpakken. De 
laatste tien jaar ging het Slimme Steden debat 
vooral over de voordelen van digitale technolo-
gie en data. Dat aspect is uiteraard nog steeds 
belangrijk: het efficiënte gebruik van aanzienlijke 
hoeveelheden data, gepaard met het vermogen 
om dat te analyseren en te delen, is van groot 
belang voor betere dienstverlening door de ste-
den. Maar we moeten beseffen dat het concept 
van Slimme Steden veel breder is. Steden moeten 
anticiperen op trends en ontwikkelingen in het 
dagelijkse leven en integrale oplossingen bieden. 
In de aanpak moeten vooral burgers en hun zor-
gen centraal staan, met actieve deelname van 
alle belangengroepen. ‘Slim’ betekent niet zozeer 
opnieuw het wiel uitvinden, maar zoveel mogelijk 
van elkaar leren. Er zijn al goede initiatieven van 

de grond gekomen in Europa. Ik moedig steden 
aan gebruik te maken van URBACT, platformen 
als het ‘European Innovation Partnership on Smart 
Cities’, of initiatieven zoals CIVITAS, om contacten 
te leggen en te leren van elkaar.

Steden hebben het voor het zeggen, maar de EU 
biedt hulp aan. Belangrijke EU-programma’s en 
initiatieven zullen stedelijke autoriteiten helpen om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar 
ze voor staan. Preciezer gezegd:  ongeveer 15 
miljard euro uit het Europees Fonds voor  Regionale 
 Ontwikkeling wordt geïnvesteerd in duurzame 
stedelijke ontwikkeling. Dat bedrag wordt 
 grotendeels rechtstreeks beheerd door steden, 
in overeenstemming met onze nieuwe regels. We 
hebben daarnaast onlangs het nieuwe ‘Urban 
Innovative Actions Programme’ gelanceerd, 
met 371 miljoen euro, om nieuwe en innovatieve 
ideeën en oplossingen in onze steden te testen.”

data. This aspect is important of course; the effective 

use of important amounts of data, paired with the 

ability to understand, analyse and share it, is of real 

importance to improving services provided by cities. 

However, we should remember that the concept of 

‘Smart Cities’ is much broader than that. Cities should 

anticipate trends and developments in areas that 

affect urban everyday life and seek to find integrated 

solutions. In particular, they should put citizens and their 

concerns at the heart of the approach, ensuring ac-

tive involvement and inclusion of all the stakeholders.

Furthermore, being “smart” does not necessarily mean 

reinventing the wheel but rather learning from each 

other as much as possible. There are many good initia-

tives that have already been implemented throughout 

Europe. I encourage all cities to make use of existing  

programmes such as URBACT, platforms like the 

“European Innovation Partnership on Smart Cities” or 

initiatives like CIVI TAS, to connect and learn from each 

other. 

While cities are in the driving seat, the EU stands ready 

to provide its assistance. Important EU programmes 

and initiatives will support urban authorities in meet-

ing the challenges they are facing. More specifically, 

around 15 billion euro from the European Regional 

Development Fund will be invested in sustainable 

urban development; a substantial part of which will 

be directly managed by cities, according to our new 

regulations. In addition, we have recently launched 

the new Urban Innovative Actions Programme, worth 

€ 371 million, to test new and innovative ideas and 

solutions in our cities.”

Steden hebben het 

voor het zeggen
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Why are you interested in smart cities?

“For me it is not about smart cities, but about the 

smart human being. How can we use creativity to find 

solu- tions to the problems of the city? For example, 

how can we extract energy from water? We need 

to make the city liveable, ‘humanise’ it. City life is 

becoming more and more problematic. My studio 

is located in Rotterdam/Delfshaven in an old glass 

factory which has been empty for 22 years. There is 

place here for the creative industry, for innovation 

through cross- pollination: the city as a testing ground. 

The  municipality of Rotterdam approached me as it 

wanted a tangible implementation of smart cities.

Innovation is in our DNA, but we have forgotten that. 

The windmill system in Kinderdijk from 1740: you feel 

the radicalism when you walk around there; the 

Artist and innovator Daan Roosegaarde (1979) is the foun- 
der of Studio Roosegaarde with offices in Rotterdam and 
Shanghai. He developed the luminous Van Gogh bicycle 
path in Nuenen-Eindhoven for the construction company 

Heijmans. He is currently Chairman of the jury for the Chal- 
lenge ‘City of the Future’, an Agenda City competition for 
sustainable, social and smart solutions to social problems 

in cities. 

Creativiteit is ons kapitaal

Wat heeft u met Slimme Steden?

“Het gaat mij niet om slimme steden, maar om de 
slimme mens. Hoe gebruik je creativiteit om oplos- 
singen te vinden voor de problemen van de stad? 
Hoe kun je bijvoorbeeld energie halen uit water? 
We moeten de stad leefbaar maken, ‘vermense- 
lijken’. Het stadsleven wordt steeds intensiever en 
problematischer.
Ik zit met mijn studio in Rotterdam/Delfshaven in 
een glasfabriek die 22 jaar leeg heeft gestaan. 
Hier is plek voor de creatieve industrie, voor ver- 
nieuwing via kruisbestuiving: de stad als proeftuin. 
De gemeente Rotterdam benaderde me, die 
wilde een tastbare invulling van Slimme Steden.
Innovatie zit in ons DNA maar wij zijn dat vergeten. 
Het molencomplex van de Kinderdijk uit 1740:
je voelt de radicaliteit als je daar rondloopt. Het 
entrepreneurschap en het lef dat we toen had- 
den als Nederland! Creativiteit is ons kapitaal. De 
focus ligt op de techniek, maar te weinig op de 
mensen. De koppeling tussen techniek en sociale 
innovatie heeft echt impact. Zoals de 32 kilome- 
ter lange Afsluitdijk die wordt verduurzaamd. Ik 
ben gevraagd om deze verbinding tot een icoon 
van beleving te maken. Een landschappelijke 
uitdaging.”

Waarom heeft u eerder gekozen voor de Chinese
metropool Shanghai?

“Die stad heeft het oude Europa in zich, denk 
aan de Franse concessie uit de koloniale tijd, 
en het nieuwe, hongerige China. Het helpt me 
China te leren kennen en die werelden te kop-
pelen. In    Rotterdam  en Beijing komen smogvrije 
parken. Met een demontabele ‘tempel’ van 
schone lucht van 6,5 meter hoog. We organise-
ren hier in Rotterdam  de eerste ‘smogfreeparty’ 
met b urgemeester Aboutaleb én een delegatie 
uit  Beijing. In de Chinese hoofdstad hebben we 
testen gedaan; eind dit jaar worden de eerste 
smogvrije parken opengesteld, schoolpleinen 
waar kinderen buiten kunnen spelen. Ik zie het als 
een brug naar een definitieve oplossing van de 
luchtvervuiling waarmee Beijing kampt.”

Hoe ziet de toekomst van het eengemaakte
Europa eruit?

‘Als we niet denken in netwerken en verbinden, 
zijn we verloren en versplintert Europa. Het is 
doodzonde dat het netwerk zo faalt. Er is geen 

Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde (1979) 

is oprichter van Studio Roosegaarde met vestigingen  

in Rotterdam en Shanghai. Hij ontwikkelde voor 

 aannemer Heijmans het lichtgevende Van Gogh 

fietspad in Nuenen-Eindhoven. Momenteel is hij 

juryvoorzitter van Challenge ‘Stad van de Toekomst’, 

een Agenda Stad-prijsvraag naar duurzame,  sociale 

en slimme oplossingen voor maatschappelijke 

 problemen in steden. 

Daan Roosegaarde
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entrepreneurship and the courage that we had then 

in the Netherlands. Creativity is our capital! The focus 

is on technology, but not enough on people. The link 

between technology and social innovation really has 

an impact, such as the 32 kilometre-long ‘Afsluitdijk’ (a 

major causeway in the Netherlands) which is being well 

maintained. I was asked to turn this connection into an 

icon of experience. Indeed a scenic challenge.’

Why did you previously choose the Chinese city of

Shanghai?

“This city has the old Europe in it: think of the French 

concession from the colonial era, and the new, hungry 

China. It helps me to get to know China and to link 

these worlds. Rotterdam and Beijing are establish-

ing smog-free parks with a detachable ‘temple’ of 

clean air of 6.5 metres high. Here in Rotterdam we 

are organising the first smog-free party with Mayor 

Aboutaleb and a delegation from Beijing. We did tests 

in the Chinese capital and the first smog-free parks and 

schoolyards where children can play outside will be 

opened by the end of this year. I see this as a bridge 

to a permanent solution for the pollution that Beijing 

suffers from.”

What does the future of a unified Europe look like?

‘If we do not think in terms of networks and connecting, 

we are lost and Europe will fragment. It is a shame that 

the network is currently failing. There is no desire to do 

things together. There is no leadership that asks what 

do we want to maintain at local level and what are we 

optimising at a central level? Nature is smarter. Ants,

no stupid creatures by any means, get things done 

because together they can do more than the sum of 

parts. I dream of a ‘Europe Highway’, like Route 66 con-

nected Chicago and the West Coast in the USA. Just as 

architect Rem Koolhaas invented the barcode, it would 

be like a flag design in which all the colours of the flags 

of European Member States were put together as one.” 

verlangen om het samen te doen. Er is geen 
leiderschap dat zich de vraag stelt: wat willen we 
lokaal behouden en wat centraal optimaliseren? 
De natuur doet het slimmer. Mieren, toch geen 
domme wezens, krijgen het voor elkaar, dat ze 
onderling meer kunnen dan de optelsom van
de delen. Ik droom over een ‘Europalaan’, zoals 
Route 66 ooit Chicago en de Amerikaanse west- 
kust verbond. Zoals architect Rem Koolhaas de 
Barcode bedacht, een vlagontwerp waarin alle 
kleuren van de vlaggen van Europese lidstaten
konden worden geperst.”

Creativity is our capital

Lichtgevend fietspad Nuenen-Eindhoven / luminous cycling path in Nuenen-Eindhoven 
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Ahmed Aboutaleb (1961) has been the Mayor of 
 Rotterdam since 2009, with international relations as one 
of his specific responsibilities. He was previously Deputy 
Minister for Social Affairs and Employment (2007-2008) in 
the fourth government of Prime Minister Balkenende, and
Alderman for the PvdA Party in Amsterdam responsible for 
Education, Youth, Employment, Income and Urban Policy 

(2004-2007). 

How do you characterise the European Urban Policy 

so far?

“In the eighties, the notion was born that cities are 

 crucial in achieving economic, social and also 

 sustainability goals. As always with great social 

 movements, the political reality lagged behind.  Cities 

are leading. As early as 1986, representatives of a few 

European cities gathered to share their challenges  

and seek solutions  together. Almost thirty years later, 

the  Eurocities network counts more than 130 of 

 Europe’s largest cities. Some Member States, includ-

ing the Netherlands, France and the United Kingdom, 

 supported the urban movement for example by setting 

up national Urban Programmes. Europe supported this 

by organising informal councils for urban policy. The 

European Parliament (EP) recognised the importance 

of the city at an early stage and also the European 

Hoe typeert u het Europees Stedelijke Beleid 
tot nu toe?

“In de jaren tachtig ontstaat het besef dat de 
steden cruciaal zijn in het behalen van econo-
mische, sociale en later ook duurzame doelstel- 
lingen. Zoals gebruikelijk met grote maatschap- 
pelijke bewegingen, loopt de politieke realiteit 
hierop achter. De steden gaan voorop. Al in 1986 
kwamen in Rotterdam enkele Europese steden 
bijeen om hun uitdagingen te delen en samen te 
zoeken naar oplossingen. Bijna dertig jaar later telt 
het Eurocities-netwerk meer dan 130 van Europa’s 
grootste steden. Enkele lidstaten, waaronder  
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
steunden de stedelijke beweging, onder andere 
door het opzetten van nationale stedenprogram-
ma’s. Europa ondersteunde dit met  Informele 
 Raden voor Stedelijk Beleid. Het Europees 
 Parlement erkende al in een vroeg stadium het 
belang van de stad en ook de Europese Commis-
sie zette aanvankelijk in op de stad met stedelijke 
proefprojecten, het Communautaire Initiatief UR-
BAN (ook mede dankzij steun van het EP) en het 
actieplan voor duurzame stedelijke ontwikkeling.
Na de nodige ups en downs staan de steden
dezer dagen opnieuw op de agenda. Veel voor-

uitgang is er de laatste vijftien jaar niet geboekt. 
Veel nationale regelingen zijn afgebouwd. Daar 
staat tegenover dat er steeds meer beleid van 
het nationale naar het lokale niveau is overge-
heveld, helaas niet altijd met alle bijbehorende 
middelen. Europees is er wel een veelheid aan 
initiatieven genomen, maar zonder overkoepe-
lende visie. Door een ontbrekende juridische basis 
is alleen informele afstemming en een stedelijke 
agenda mogelijk. Hier wreekt zich het feit dat alle 
type gebieden in het verdrag zijn opgenomen, 
met uitzondering van het stedelijk gebied dat 
beperkt blijft tot de naamgeving van het Verdrag, 
momenteel Lissabon. Steden zijn niet zomaar 
belanghebbenden, het zijn mede-overheden. In 
bijvoorbeeld de verordeningen voor de structuur-
fondsen en de grotere aandacht voor territoriale 
cohesie is dit perfect weergegeven, maar de 
naleving blijkt in de praktijk weerbarstiger.”

Hoe moet het stedelijke beleid vormgegeven 
worden?

“Met de nieuwe aandacht voor steden doet 
zich het fenomeen voor dat ook in het Euro-
pese  perspectief steden en platteland gelijk 
worden. Dan verwacht je dat in de stedelijke 

Ahmed Aboutaleb (1961) is burgemeester van 

 Rotterdam sinds 2009, met onder meer internationale 

betrekkingen in zijn portefeuille. Daarvoor

was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en 

 Werkgelegenheid (2007-2008) in het vierde kabinet 

Balkenende, en PvdA-wethouder in Amsterdam 

voor Onderwijs, Jeugd, Werk, Inkomen en 

 Grotestedenbeleid (2004-2007). 

Ahmed Aboutaleb
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Commission focused initially on the city by launching 

 urban pilot projects, the URBAN Community Initiative 

(also thanks to support from the EP) and the action 

plan for sustainable urban development.

After some ups and downs, cities are back on the 

agenda. Not much progress has been made over the 

last fifteen years. Many national schemes are being 

phased out. More and more policies have been trans-

ferred from national to local level but unfortunately, not 

always with the necessary resources. At European level, 

a lot of initiatives have been launched, but without 

overarching vision. Because of a missing legal basis, 

only informal coordination and an Urban Agenda are 

possible. This is the unfortunate consequence of the 

fact that all types of areas are included in the EU Treaty 

with the exception of the urban area which is only 

mentioned in the Treaty, currently the Lisbon Treaty. 

Cities are not just stakeholders, they are fellow govern-

ments. This is perfectly reflected in the Structural Funds 

regulations for example and the increased focus on 

territorial cohesion, but in practice the compliance 

 appears to be tough.”

What should Urban Policy look like? What should be 

included in the EU Urban Agenda?

“With the new focus on cities, the phenomenon  occurs 

that also from the European perspective, cities and 

 rural areas are becoming equal. Then you would 

expect the Urban Agenda also to include rural and 

possibly agricultural policy, but this is not the case. It 

remains remarkable that where large parts of Europe 

are suffering from extreme (youth) unemployment, the 

EU budget of € 145 billion annually allocates € 45 billion 

to agriculture, € 15 billion to rural development and 

only € 10 billion to address unemployment. This has to 

change.”

Metropolitan regions are a phenomenon. What distin- 

guishes Rotterdam? What does this Metropolitan Region 

have to offer in a Dutch and European perspective?

“The Metropolitan Region of Rotterdam The Hague is a 

voluntary collaboration of 23 municipalities that started 

on 1 January 2015. We work together on the huge 

challenges for our region, initially by operating as a joint 

transport area, but also through the modernisation of 

our economies in the areas of cleantech, medtech, 

safety & security, the cross-linking of our ultra-modern 

food port and green ports, and enhancing sustainability  

by the better utilisation of industrial waste heat for 

example. In this way, not only do we remain interna- 

tionally competitive and a key driver of the national 

and European economy, but we also make maximum 

use of opportunities in our region and we form a strong 

partner in international cooperation with other urban 

areas. This fits with the broad European Urban Agenda 

that dares to make distinct territorial differences.” 

agenda ook het plattelandsbeleid en mogelijk 
het  landbouw beleid worden meegenomen, 
maar niets is minder waar. Het blijft dan ook 
opmerkelijk , dat waar grote delen van Europa 
zuchten onder extreme (jeugd)werkloosheid er 
van de  EU-begroting van 145 miljard euro jaarlijks 
45 miljard beschikbaar komt voor de landbouw, 
15 miljard voor platte landsontwikkeling en maar 
10 miljard voor de aanpak van de werkloosheid. 
Dat moet anders.”

 Metropoolregio’s zijn een fenomeen. Waarmee 
onderscheidt Rotterdam zich, wat heeft deze 
Metropoolregio in Nederlands en Europees 
perspectief te bieden?

“In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een 
vrijwillige samenwerking van 23 gemeenten die 
op 1 januari 2015 van start is gegaan, werken we 
gezamenlijk aan de grote uitdagingen van onze 
regio. In eerste instantie door te opereren als een 
gezamenlijke vervoersregio, maar bijvoorbeeld
ook door de modernisering van onze economieën 
op het gebied van cleantech, medtech, safety 
& security, de verknoping tussen onze uiterst 

 moderne haven met de food- en  greenports, 
en de verduurzaming door bijvoorbeeld betere 
benutting van industriële restwarmte. Zo blijven 
we niet alleen internationaal competitief en een 
belangrijke motor van de nationale en  Europese 
economie, maar maken we ook maximaal 
 gebruik van mogelijkheden in onze regio en 
 vormen we een sterke partner in de internationale  
samen werking met andere metropolitaanse 
 gebieden. Daarbij past een brede Europese 
 Stedelijke Agenda die onderscheid durft te 
 maken tussen de territoriale verschillen.”

Not much progress has been

made over the last fifteen years

Veel vooruitgang is er de laatste 

vijftien jaar niet geboekt
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How do you characterise the European urban policy 

so far?

“There is increasing attention for the role that cities can 

play in achieving the European objectives. The change 

of name of the European Commission’s ‘DG Regional 

Policy’ to ‘DG Regional and Urban Policy’, which was 

enacted by former Commissioner Hahn, illustrates this. 

The other DGs have also shifted their focus to cities. For 

example: urban mobility in Europe accounted for 40% 

of all CO2 emissions from road transport and caused 

up to 70% of other types of pollution like air particles. 

Reducing this pollution is a European goal that can 

only be achieved in cooperation with the cities.

The increased focus on cities is also visible in a more

generalist policy: the Leipzig Charter, the report ‘Cities 

of Tomorrow’ and the recent Riga Declaration are all 

small steps towards the recognition of the crucial role 

Wim van de Donk (1962) has been the King’s 
Commissioner  in the province of North Brabant since 2009. 
He holds a PhD in public administration and also lectures 

in that subject at the University of Tilburg. He was Chairman 
of the Scientific Council for Government Policy from 2004 
to 2009. Van de Donk is Deputy Chairman of the Dutch 
delegation in the Committee of the Regions in Brussels.

De relatie van de stad 

met het landelijk gebied, noem 

het ‘rurbanity’, is essentieel

Hoe typeert u het Europees Stedelijk Beleid 
tot nu toe?

“Er is een toenemende aandacht voor de rol die 
de steden kunnen spelen in de uitwerking van
de Europese doelstellingen. Tekenend daarvoor 
is de naamsverandering van ‘DG Regio’ naar 
‘DG Regio and Urban Policy’ die voormalig Euro-
commissaris Hahn doorvoerde. Ook de andere 
DG’s verleggen het accent naar de steden. 
Bijvoorbeeld: stedelijke mobiliteit is in Europa 
goed voor 40 procent van alle CO2-uitstoot van 
het wegvervoer en veroorzaakt tot 70 procent 
 overige vervuiling zoals luchtdeeltjes en fijnstof. 
Het  terugdringen van deze vervuiling is een 
Europees doel dat  alleen bereikt kan worden 
in samen werking met de steden. De versterkte 
aandacht voor de steden is ook zichtbaar in een 
meer generalistisch beleid: het Leipzig Charter, 
het rapport ‘Cities of Tomorrow’ en de recente 
Riga-declaratie zijn steeds kleine stapjes naar 
erkenning van de cruciale rol van steden en 
metropool gebieden in Europa en de vertaling 
ervan naar Europees en nationaal beleid. Tijdens 
het Nederlands  EU-voorzitterschap staat een 
verklaring over de  Urban Agenda op de planning. 
Hiermee  geven we een extra impuls: van strategie 

en erkenning naar samen realiseren. Samen met 
lidstaten en Europese instanties aan stedelijke 
kansen en uitdagingen werken, kan het Europees 
Stedelijk Beleid naar een hoger plan trekken.”

Kan het Stedelijk Beleid anders en beter opgezet
worden?

“De Urban Agenda zou tweeledig moeten 
zijn: een lange termijn strategie uitzetten voor 
 Europese regionale ontwikkeling en minder 
onderling  concurreren, zoeken naar onderlinge 
complementariteit en de Europese fondsen meer 
strategisch inzetten.
Anderzijds is een korte termijn agenda hard nodig. 
Lidstaten, Europese instanties, steden en metro-
poolgebieden moeten stedelijke vraagstukken 
op korte termijn aanpakken. Maatwerk en geen 
aanpak van ‘one size fits all’ met lange lijsten en 
prioriteiten. Succesvolle voorbeelden kunnen dan 
versneld uitgerold worden naar andere steden.”

Wim van de Donk (1962) is sinds 2009 Commissaris 

van de Koning in de provincie Noord-Brabant. Hij is 

gepromoveerd bestuurskundige, doceert dat vak 

aan de Universiteit van Tilburg en was tussen 2004 en

2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid. Van de Donk is vicevoorzitter 

van de Nederlandse delegatie in het Comité van de

Regio’s in Brussel. 

Wim van de Donk 
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of cities and metropolitan areas in Europe and the trans-

lation into European and national policies. A statement 

on the Urban Agenda is planned during the Dutch EU 

Presidency. With this, we will give an extra boost: from 

strategy and recognition to common action. Together 

with the Member States and the European Institutions, 

working on urban opportunities and challenges, we can 

take the European urban policy to a higher level.”

Could Urban Policy be designed differently and better? 

“The Urban Agenda should be twofold: developing a 

long-term strategy for European regional development 

and less mutual competition, while seeking mutual 

complementarity and using European funds more 

strategically. On the other hand, a short-term agenda 

is needed. Member States, European Institutions, cities 

and metropolitan areas have to tackle urban issues 

in the shortterm. We don’t need customisation and a 

one-size-fits-all approach with long lists and priorities. 

Successful examples can rapidly be implemented in 

other cities.”

What makes BrabantStad different? What do the joint 

commitment of Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond 

and Tilburg have to offer the province in a Dutch and 

European perspective?

“The style of working together in BrabantStad is virtually 

unique in Europe and is characterised by its informal 

character. We do not aspire to be one city or one 

spatial entity. By making interconnections in certain 

themes, we want to operate as an ‘open metropolis’. 

The relationship between the city and the rural area, 

let’s call it ‘rurbanity’, is essential. We see BrabantStad 

as a strategic playing field where cities, through smart 

connections (people, knowledge), achieve economic 

earning capacity and find innovative solutions to

social problems. Finally, let me give another example: 

Brabant is a leader in smart mobility. This is linked to the 

development and testing of innovative systems. We 

can do so by implementing the systems developed 

both inside and outside Brabant. This can only be 

established with support from the national government 

and Europe.”

Waarmee onderscheidt BrabantStad zich?
Wat heeft deze krachtenbundeling van Breda, 
Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg mèt de 
provincie in Nederlands en Europees perspectief 
te bieden?

“De manier van samenwerken in BrabantStad is 
vrijwel uniek in Europa en wordt gekenmerkt door 
zijn informele karakter. We ambiëren niet om één 
stad of één ruimtelijke entiteit te worden. Door op 
een aantal thema’s onderlinge verbindingen te 
leggen, willen we als een ‘open metropool’ func-
tioneren. De relatie van de stad met het landelijk 
gebied, noem het ‘rurbanity’, is essentieel. We 

zien BrabantStad hierbij als strategisch speelveld 
waarin steden via slimme verbindingen (mensen, 
kennis) tot economische verdiencapaciteit en 
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken komen. Laat ik tot slot nog een 
voorbeeld noemen: we hebben als Brabant een 
koploperpositie als het gaat om slimme  mobiliteit. 
Dat is nu gekoppeld aan het ontwikkelen en 
testen van innovatieve systemen. We kunnen 
dat uitbouwen door de in Brabant ontwikkelde 
systemen ook breed te implementeren binnen en 
buiten Brabant. Dat kan niet zonder steun van het 
Rijk en Europa tot stand komen.”

The relationship between 

the city and the rural area, 

let’s call it ‘rurbanity’, 

is essential.

Hilvarenbeek
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How would you characterise the European urban policy 

so far?

“The process is progressing, but the urban  dimension is 

unfortunately not enough and not embedded quickly 

enough into European policy. Cities are key drivers of 

economic growth, employment and social inclusion. 

They are breeding grounds for art, culture and creativity.  

Europe is good at a knowledge-driven economy.

In this globalised world and in competition with other 

parts of the world, cities are thus an important force. 

 Realise that within one generation, only 7% of the 

world’s population will be living in Europe. Cities must 

Bas Verkerk (1958) has been the Mayor of Delft since 2004. 
He will step down in 2016. He was previously Alderman

and Councillor for the VVD Party in The Hague. 
As a  member of the Committee of the Regions of the 
EU,  Verkerk presented an advisory report ‘Towards an 

integrated approach of the cities in the European Union’ 
in 2014. 

Steden moeten meer 

vrijheid krijgen

Hoe typeert u het Europese Stedelijke Beleid tot 
nog toe?

“Het proces vordert, maar de stedelijke dimensie 
is helaas niet voldoende en niet snel genoeg in- 
gebed in Europees Beleid. Steden zijn belangrijke 
motoren voor economische groei, werkgelegen- 
heid en sociale integratie. Ze zijn broedplaatsen 
voor kunst, cultuur en creativiteit. Europa is goed 
in het zijn van een kennisgedreven economie.
In deze globaliserende wereld en in de 
 concurrentie  met andere werelddelen vormen 
steden hierdoor een belangrijke kracht. Bedenk 
ook goed dat binnen één generatie nog maar 
7 procent van de wereldbevolking in Europa zal 
wonen. Steden moeten dus een prominente rol 
krijgen,  en dus in een vroegtijdig stadium bij de 
voorbereiding  van beleid en van het wetgevings-
proces op EU-niveau worden betrokken.
Het bestuurlijke systeem reageert niet snel genoeg  
op de mogelijkheden die de economische 
 ontwikkelingen bieden. Brusselse ambtenaren 
 zitten vast in de ‘hogere Europese dynamiek.’
Het gaat over machtsposities en belangen, en 
andere moeilijke dossiers zoals de Griekse crisis en 
de ontwikkelingen in Oekraïne. Lidstaten willen 
daarnaast steden in het gareel houden. Een stad 

als Delft heeft veel autonomie, maar in andere 
lidstaten ligt dat anders. Er is bestuurlijke moed en 
leiderschap nodig voor het slechten van muren, 
sloop het institutionele raamwerk! Steden moe- 
ten meer vrijheid krijgen, ook in het licht van de 
razendsnelle digitalisering van de maatschappij. 
You ain’t seen nothing yet!”

Hoe moet het Stedelijke Beleid beter en anders 
vormgegeven worden?

“Binnen de Europese Commissie is een betere 
afstemming en sterkere coördinatie nodig. Som-
mige commissarissen werken tegen elkaar in. Een 
 integrale benadering bij het uitwerken van het 
beleid missen we nu. Een ander element is dat 
het geld uit de Europese structuurfondsen voor-
namelijk naar de regio’s gaat en aan agrarische 
belangen wordt uitgegeven. Maar 5 procent is 
bestemd voor stedelijke ontwikkelingen, terwijl 
steden zulke innovatieve motoren zijn. Anders 
 gezegd: put your money where your mouth is. 

Bas Verkerk (1958) is sinds 2004 burgemeester van 

Delft. Hij vertrekt in 2016. Daarvoor was hij wethouder 

en raadslid voor de VVD in de gemeente Den Haag. 

Als lid van het Comité van de Regio’s van de EU 

 presenteerde Bas Verkerk in 2014 een adviesrapport

‘Naar een integrale benadering van de steden in de

Europese Unie’. 

Bas Verkerk

Cities should be given 

more freedom
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therefore play a prominent role, and thus be involved 

at an early stage in the preparation of policy and the 

legislative process at EU level.

The administrative system is not responding quickly 

enough to the opportunities offered by economic 

developments. Brussels officials are stuck in the ‘higher 

European dynamic’. It is about power and interests and 

other complex issues, such as the Greek crisis and the 

developments in Ukraine. States also want to stay in 

control. A city like Delft has a lot of autonomy, but this is 

different in other Member States. Managerial courage 

and leadership are needed to break down walls and 

dismantle the institutional framework! Cities should be 

given more freedom, also in light of the rapid digitalisa-

tion of society. You ain’t seen nothing yet!”

How should the Urban Policy be shaped differently and 

better?

“Improved and stronger coordination is required within 

the European Commission. Some Commissioners are 

working against each other. We now lack an integrat- 

ed approach for the development of policy. Another 

element is that the money from the European Structural 

and Investments Funds is now mainly spent on regions 

and agricultural interests. Only 5% is earmarked for 

urban development, while cities are such engines for 

innovation. In other words: put your money where your 

mouth is. By the way, redistribution is sensitive, given the 

east-west and north-south contrast within the European 

Union. Attention must also be given to the exchange of 

practices and to cooperation. The people of Brabant 

have ties with the Belgian province Vlaams-Brabant

and Leuven. Such links are seen more and more. Map 

those networks; show the results of these practices. 

Urban Policy is not limited to mega cities; size is not 

decisive.”

Een herverdeling ligt overigens gevoelig, gege-
ven de oost-west- en noord-zuidtegenstelling 
binnen de Europese Unie. Er moet ook aandacht 
zijn voor het uitwisselen van praktijken en voor 
samenwerking. De Brabanders hebben banden 
met Vlaams-Brabant en Leuven. Zulke dwarsver-
banden zie je steeds meer. Breng die netwerken 
in kaart, laat zien wat die praktijken opleveren. En 
Stedelijk Beleid beperkt zich niet tot megasteden, 
omvang is niet doorslaggevend.”

Delft
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How do you see the relationship between the city and 

the countryside?

“The city is a huge catalyst, a role that it actually 

always had, economically and in terms of knowledge. 

Local responsibility has increased the last few years, 

which strengthens this process. Cities are ‘places to

be’ which also attract more foreigners. Take 

 Amsterdam for example. You must ensure that the 

city remains balanced. The inhabitants of the cities 

 experience stress and need space, peace and relaxa-

tion. Connect the city with the countryside, the region. 

Therefore, the Cittaslow idea has a chance of success, 

a hallmark from Italy which stands for quality communi-

ties that care for the environment, landscape, local 

products, hospitality and authenticity. In 2008, Midden-

Delfland became the first Cittaslow member in the 

Netherlands. 

Marja van Bijsterveldt (1961) has been, since 2013, 
 Chairwoman of the Midden-Delfland Association that tries 

to maintain the open and green character of  Midden- 
Delfland, an area located in the heart of the Metropolitan 
region Rotterdam- The Hague. She is also Director of the 
Ronald McDonald Children’s Fund. She was previously 

Minister and Deputy Minister for Education (2010-2012 and 
2007-2010), President of the CDA (2002-2007) and Mayor 

of Schipluiden (1994-2003).

Hoe ziet u de relatie tussen stad en platteland?

“De stad is een enorme katalysator, een rol die 
ze eigenlijk altijd al heeft gehad, op economisch 
gebied en als het gaat om kennis. Daarnaast is 
de lokale verantwoordelijkheid de laatste jaren 
fors toegenomen, dat versterkt dit proces. Steden 
zijn ‘places to be’, die ook steeds meer buiten-
landers aantrekken, kijk maar naar Amsterdam. 
Je moet ervoor zorgen dat de stad in balans 
blijft. De stedeling ervaart stress en heeft ruimte, 
rust en ontspanning nodig. Verbind de stad met 
het platte land, het ommeland. Het Cittaslow 
idee heeft daarom kans van slagen. Het uit Italië 
afkomstige keurmerk voor kwaliteitsgemeenten 
dat borg staat voor zorg voor leefomgeving, land-
schap, streekproducten, gastvrijheid en authen-
ticiteit. Midden-Delfland werd in 2008 het eerste 
‘Cittaslow’ lid in Nederland.
Het vraagt om breder bestuurlijk denken. Het is 
niet goed als steden met elkaar concurreren. Dan 
misken je de samenhang. Denk bijvoorbeeld aan 
de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), 
waarin 23 gemeenten samenwerken. Minder han-
delen vanuit individueel belang, meer vanuit het 
hele gebied, is de gedachte. Het open en groene 
Midden-Delfland ligt daar midden in en wordt

dankzij die agglomeratiebenadering als onder-
deel van die Metropool gezien. Burgemeester 
Aboutaleb van Rotterdam spreekt niet voor niets 
van ‘zuurstoflongen om zuinig op te zijn’. Met zijn 
Haagse collega Van Aartsen steunt hij de inzet om 
van Midden-Delfland een beschermd provinciaal 
landschap te maken.
Enkel economisch denken van een stad is niet 
houdbaar en wenselijk. Er is niets eenvoudigers 
dan stadsuitbreiding op het dichtstbijzijnde 
weilandje naast de stad! Maar hoe zou de jonge 
generatie willen dat wij besturen? Die vraag zou
je jezelf moeten stellen. En dat betekent: niet rück- 
sichtslos doorgaan met bouwen, de beschikbare 
grond moet beter benut worden, steden moeten 
de lucht in, of ondergronds bouwen. Dat kost 
 misschien extra geld, maar dat is een investering 
in een duurzame toekomst.”
 
U legt de lat hoog. Zijn er in uw ogen zulke 
 bestuurders voorhanden die niet ‘eenkennig’ zijn 
en die benodigde integrale visie in huis hebben?

“Die zijn er zeker in de grote steden, ik ben blij 
met bestuurders als Aboutaleb (Rotterdam), Van 
Aartsen (Den Haag) en ook de Amsterdamse 
burgemeester Van der Laan, die duurzame en 

Marja van Bijsterveldt (1961) is sinds 2013 voorzitter van

de Midden-Delfland Vereniging die opkomt voor het 

open en groen houden van het Midden-Delflandgebied, 

gelegen in het hart van de Metropoolregio 

 Rotterdam-Den Haag. Ze is tevens directeur van het 

Ronald  McDonald Kinderfonds. Daarvoor was ze minister 

en Staatssecretaris van Onderwijs (2010-2012, 2007-2010), 

voorzitter van CDA (2002-2007) en Burgemeester van 

Schipluiden (1994-2003).

Marja van Bijsterveldt
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But it requires broader governance. It is not good when 

cities start competing against each other. This under- 

values cohesion. Think, for example, of the Metropoli- 

tan Region Rotterdam-Den Haag (MRDH), in which 23 

municipalities cooperate. Less acting out of personal 

interest, more from the whole area: that is the idea.

The open and green commune of Midden-Delfland 

is in the middle of Rotterdam and The Hague and is 

seen as part of that metropolitan region, thanks to this 

agglomeration approach. Mayor Aboutaleb of Rot-

terdam has a point when he calls Midden-Delfland the 

‘oxygen lungs that need to be carefully nurtured’. With 

his colleague Jozias van Aartsen, Mayor of The Hague, 

he supports the efforts to make Midden-Delfland a 

protected provincial landscape.

A strictly economic thinking of a city is neither sus- 

tainable nor desirable. There is nothing simpler than 

expanding a city by building on the nearest grassland, 

next to the city. But how would the young generation

wants us to govern? This is what you should ask your- 

self. And that means no more reckless continuation of 

construction. Available land should be better used, 

cities need to build up or go underground. This will cost 

extra money, but that is an investment in a sustainable 

future.”

You set the bar high. Do you know any Mayors who are 

not timid and do have the necessary comprehensive 

vision?

“In the big cities they are definitely there. I’m happy 

with Mayors like Aboutaleb (Rotterdam), Van Aartsen 

(The Hague) and also the Mayor of Amsterdam, Van 

der Laan, who all advocate sustainable and inclusive 

development. Leadership is becoming increasingly 

important to Mayors, also in relation to the social cohe- 

sion of the city. Mayors should have the opportunity

to pursue a policy with an eye for space, a green 

environment and well-being of their populations. Ho- 

listic thinking is essential. This is the kind of Mayors we 

need; the strict economic macho thinking is something 

of the past. Sharing and looking beyond today, good 

stewardship, should be the motto.”

integrale ontwikkeling voorstaan. Leiderschap bij 
burgemeesters wordt steeds belangrijker, ook in 
relatie tot de sociale cohesie in de stad. Burge-
meesters moeten de mogelijkheden krijgen om 
een beleid te voeren, met oog voor ruimte, groen 
en het welbevinden van hun bevolking. Holistisch 
denken is wezenlijk, dat type bestuurders heb je 
nodig. Het puur economisch machodenken is iets 
van de vorige eeuw. Samenwerken en verder kij-
ken dan vandaag, goed rentmeesterschap, moet 
het motto zijn.”

Connect the city with the 

countryside, the region

Den Haag

Verbind de stad 
met het platteland, 
het ommeland 
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Urban Planner Zef Hemel (1957) works for the Amsterdam 
Economic Board and is a Professor of Urban Affairs at the 
University of Amsterdam (holding the ‘Wibaut Chair’). He 
strongly advocates large cities as engines of economic 
growth. If it were up to him, European Cohesion Policy 

would be redeveloped and would focus entirely on large 
cities. According to him, only Amsterdam would qualify for 

that category in the Netherlands. 

How do you characterise the European Urban Policy? 

How can it be improved ? In your opinion, what should 

the EU Urban Agenda include?

“The European Community was initially all about coal 

and steel, and later agriculture. Cohesion policy for the 

weaker ‘brothers’ was developed later. For me, there 

is no urban perspective. A deep anti-urban sentiment 

is the cause.

 Europe slammed on the economic brakes when it 

prevented cities from becoming bigger. This partly 

explains the economic slump. Meanwhile, Asia has no 

objections to the explosive growth of cities. Japan is 

struggling with similar problems to Europe with a shrink- 

ing population number that is ageing, but its cities 

are much larger. This is Japan’s advantage. Tokyo’s 

economy, for example, has no problems. In time, half 

of the Japanese population will live in this capital.

Ik kan géén stedelijke 

invalshoek vinden

Hoe typeert u het Europees Stedelijke Beleid? 
Hoe kan het beter en anders, wat moet de EU 
 Stedelijke Agenda in uw ogen omvatten?

“Het communautaire Europa draaide eerst om ko-
len en staal, daarna om landbouw en vervolgens 
ontwikkelde Europa het Regionaal Beleid voor de 
zwakkere ‘broeders’. Ik kan géén stedelijke invals-
hoek vinden. Een diep anti-stedelijk sentiment is 
daar debet aan.
Europa heeft op de economische rem getrapt 
door te voorkomen dat steden groter werden. 
Dat verklaart voor een deel de economische 
 malaise. In Azië bestaat daarentegen geen enkel 
bezwaar tegen de explosieve groei van steden. 
Japan kampt met vergelijkbare problemen als 
Europa met een krimpende bevolking die steeds 
ouder wordt, maar de steden zijn er groter. Dat 
is hèt voordeel van Japan. De economie van 
 bijvoorbeeld Tokio heeft nergens last van. Op 
termijn zal de helft van de Japanners in de hoofd-
stad wonen.
Er moet ambitie en energie gestopt worden in het 
nieuwe Regionaal Beleid en dus de EU Stedelijke 
Agenda. De metropolen worden geacht ‘inclu-
sief’ te denken, en hun verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun achterland. Zoals Amsterdam 

dat onder burgemeester Eberhard van der Laan 
doet, en krimpsteden en krimpregio’s zoals Delfzijl, 
Heerlen en Zeeuws-Vlaanderen (denk aan Sluis) 
adviseert. Berlijn doet dit al met Brandenburg. 
Want bevolkingskrimp en groei van de steden zijn 
dominante ontwikkelingen.”

Slimme Steden en Slimme Specialisaties, hoe kijkt
u daar tegen aan? Biedt dat toekomstperspectief?

“Ik ben mordicus tegen Slimme Specialisaties. De 
stad is alles, het is nooit één ding. Je krijgt dan een 
Detroit en daarmee graaf je je eigen graf. Het 
idiote idee van de complementariteit van ste-
den, dat is spotten met wetten van wat de stad 
is. Eindhoven adviseer ik om zich niet verder te 
specialiseren!
De stad moet nieuwe registers aanboren, nieuwe 
ambities ontwikkelen en zich verrijken. Amsterdam 
heeft 25 identiteiten, wil doorgaan met diversifi- 
eren en wil niet één identiteit hebben. ASML uit 
Veldhoven, fabrikant van halfgeleidermachines, 

Planoloog Zef Hemel (1957) werkt voor de Amsterdam 

Economic Board en is daarnaast bijzonder hoogleraar 

grootstedelijke problematiek aan de Universiteit

van Amsterdam (de ‘Wibautleerstoel’). Hij ‘zweert’ bij 

 grote steden als motoren van economische groei. 

Als het aan hem ligt gaat het Europees Regionaal Beleid 

op de schop en richt zich helemaal op grote steden. 

In  Nederland valt alleen Amsterdam in zijn ogen binnen 

die categorie.

Zef Hemel
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All ambition and energy in the new model for 

  Cohesion  Policy and therefore the EU Urban Agenda 

needs to be focused on metropolitan regions. They 

have to think ‘inclusively’ and take responsibility for 

their own regions, as does Amsterdam under the 

leadership of Mayor Eberhard van der Laan, and 

demographically challenged cities and regions 

like Delfzijl, Heerlen and Zeeuws-Vlaanderen (think 

of the  municipality of Sluis) advise, like Berlin and 

Brandenburg  do as well. Shrinking population numbers 

and urban growth are dominant trends.”

Smart Cities and Smart Specialisation, how do you see 

that? Does it offer future prospects?

“I am completely opposed to Smart Specialisation.

The city is everything, not just one thing. Otherwise you 

develop another Detroit and you are digging your

own grave. The idiotic idea of the complementarity of

cities mocks the laws that make a city. I recommend

Eindhoven to stop any further specialisation! The city 

needs to find new sources, develop new ambitions 

and enrich itself. Amsterdam has 25 identities, will 

continue to diversify and does not want to have one 

single identity. ASML in Veldhoven, a manufacturer of 

semiconductor equipment, has moved its lab for good 

reasons to the Science Park in Amsterdam East, which 

has the best conditions for connections with physicists 

and other disciplines rather than focusing solely on

technology. We must make maximum use of 

the  innovative power of the big cities - develop 

programmes  through challenges or competitions; 

give cities the freedom to experiment.” 

heeft niet voor niets zijn lab ondergebracht in het 
Science Park in Amsterdam-Oost. Dit park heeft 
de beste condities om verbindingen aan te gaan 
met natuurkundigen en andere disciplines die 
zich niet alleen op de techniek richten. Maak 
maximaal gebruik van de innoverende kracht 
van de grote steden. Ontwikkel programma’s via 
prijsvragen: laat steden de vrijheid om te experi-
menteren.”

For me, there is 

no urban perspective

Amsterdam
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Ger Baron (1978) has been the Chief Technology Officer 
(CTO) of Amsterdam since March 2014 and in this way in- 
volved in the Smart City concept. He previously worked as 
programme manager for the Amsterdam Economic Board 
and the Innovation Motor on Amsterdam Smart City. He is 
also active in the City Protocol Society and the European 
Network of Living Labs (ENoLL). Baron studied the Dutch 
language in Groningen and then worked at Accenture

(consultancy). 

What does the CTO of Amsterdam do and what is the 

relation with the EU?

“As Chief Technology Officer, I work on the transition 

of the economy of a society based on the first and 

second industrial revolution to a digital environment: 

the third industrial revolution. In a transition, the govern- 

ment has to play a huge role. Everything changes

and that requires rules and incentives in areas such as

renewable energy. That is what I am working on. And 

I believe in Europe. Amsterdam works together with 

Copenhagen, Hamburg and Vienna. With these cities 

we have much more in common than with a city such 

as Rio de Janeiro, regarding culture, the approach 

to sustainability and the role of the government. A 

European Urban Agenda is important to accelerate 

the transition. But no city is comparable to another. 

Therefore we need laws, rules and standards to create 

a level playing field, but at the same time, cities need 

to be able to accelerate and differentiate, develop 

Een Europese stedelijke 

agenda is belangrijk om de 

transitie te versnellen

Wat doet de CTO van Amsterdam, ook in relatie 
tot de EU?
 
“Als Chief Technology Officer ben ik bezig met de 
transitie van de economie van een samen leving 
op basis van de eerste en tweede industriële 
revolutie naar een digitale omgeving; de derde 
industriële revolutie. Als er transitie is, heeft de 
overheid een enorme rol te vervullen. Alles veran-
dert en dat vraagt om regels en stimulering op het 
gebied van bijvoorbeeld duurzame energie. Daar 
houd ik me mee bezig. En ik geloof in  Europa. 
Amsterdam werkt samen met Kopenhagen, 
Hamburg en Wenen. Met deze steden hebben 
we veel meer gemeen dan met een stad als Rio 
de Janeiro, bijvoorbeeld op cultureel gebied, de 
kijk op duurzaamheid en op de rol van de over-
heid. Een Europese Stedelijke Agenda is belangrijk  
om de transitie te versnellen. Maar geen stad 

is hetzelfde. Er moeten dus wetten, regels en 
standaarden komen om een gelijk speelveld te 
creëren. Daarbinnen moeten steden kunnen 
accelereren en differentiëren, zich ontwikkelen 
op gebieden waarin ze sterk zijn. Ik beschouw 
de Randstad als één stad. Nationale overheden 
worden steeds minder relevant, steden en Europa 
worden dat steeds meer. Denk maar aan de zorg 
die  gedecentraliseerd wordt.”

En hoe groter de stad, hoe beter? Is een stad per 
definitie slim? 
 
“Ík vind het flauwekul dat een stad per definitie 
slim is. Steden als Jakarta en Mumbai zijn wel 
aanjagers van economische welvaart, maar om 
ze nou slim en innovatief te noemen. In Shanghai 
gaan mensen vijf jaar eerder dood doordat hun 
longen kapot zijn gegaan door de luchtvervuiling. 
De kwaliteit van het leven doet er ook toe. En ik 
geloof in het stedelijke, maar ik geloof niet dat
steden groter moeten worden. Als je groter wordt, 
word je trager. Amsterdam alleen al telt 825.000 
inwoners, de Metropoolregio omvat in totaal 2,3 
miljoen mensen, van Almere tot IJmuiden en van 
Schiphol tot Hilversum, inclusief Lelystad. 

Ger Baron (1978) is sinds maart 2014 Chief

 Technology Officer (CTO) van Amsterdam en op die 

manier betrokken bij het Slimme Steden concept. 

Daarvoor werkte hij als programmamanager voor de 

Amsterdam Economic Board en de Innovatie Motor 

aan Amsterdam Smart City. Hij is ook actief binnen 

City Protocol Society en het European Network

of Living Labs (ENoLL). Baron studeerde Nederlands 

in Groningen en werkte daarna bij Accenture

(consultancy). 

Ger Baron

Fo
to

: S
ta

d
 A

m
st

e
rd

a
m



56

their strong areas. I consider Randstad as such a city. 

National governments are becoming increasingly 

irrelevant; cities and Europe on the other hand are 

becoming more relevant. Think of the decentralisation 

of healthcare at the moment.”

And the bigger the city, the better? Are cities a priori 

smart?

“I think it is nonsense that a city is smart by definition. 

Cities like Jakarta and Mumbai are drivers of economic 

prosperity, but would you call them smart and innova-

tive? In Shanghai, life expectancy is shortened by

five years because air pollution damages the lungs. 

Quality of life matters. And I believe in the city, but do 

not believe that cities should be bigger. The bigger 

a city gets, the more congested it gets. Amsterdam 

alone has 825,000 inhabitants. The metropolitan region 

includes a total of 2.3 million people from Almere 

to IJmuiden and from Schiphol Airport to Hilversum, 

 including Lelystad.

 I believe that Zef Hemel wants them all within the city 

borders. A continued solid knowledge component is 

important. Amsterdam has about 120,000 students. 

These continuous dynamics, this is how Amsterdam 

 differs from Nijmegen. This is where a lot of cleverness 

can come in.”

How social are Smart Cities actually, or is there a fear of 

a social gap? How big is the danger that an inhabitant 

of Amsterdam is not considered as a citizen but merely 

as a consumer?

“Ten years ago, the idea of smart cities was determined 

by computers. Major IT companies such as Siemens and

Cisco and energy companies were dominant. Now 

there are applications like Peerby, Airbnb and Uber, 

real smart applications that have a huge social com- 

ponent. This is the success of the new economy that is 

focused on social aspects. In smart cities, people can 

work together more easily. They get more information 

and have more freedom of choice.

Digitisation is booming. After retail (think of Bol.com 

and Amazon) and the financial sector, it is now time for 

education and health. Much will change, but it is

difficult to say what the city should look like, how many 

offices do we need, how large should hospitals be and 

how many parking spaces do we need? And when 

it comes to excelling in things you’re good at, I think 

Amsterdam should focus on digital social innovation: 

for example, how can you make decision-making more 

democratic? Amsterdam has also distinguished itself in 

Europe. It is cosmopolitan, more international than New 

York, and is very good at change and new applications 

- think of local energy companies and car sharing.”

Zef Hemel wil ze, geloof ik, allemaal binnen de 
stadsgrenzen. Een stevige kenniscomponent met 
doorloop is van belang. Amsterdam heeft onge-
veer 120.000 studenten. Die continue dynamiek, 
daarin verschilt Amsterdam van Nijmegen. Dan 
kan heel veel slimheid ontstaan.”

Hoe sociaal zijn ‘Slimme Steden’ eigenlijk, oftewel 
dreigt er geen sociale kloof? Hoe groot is het  
gevaar dat de Amsterdammer niet als burger 
wordt beschouwd maar louter als consument?

“Tien jaar geleden werd het beeld van Slimme  
Steden bepaald door computers en waren grote  
IT- bedrijven zoals Siemens en Cisco, en energie-

concerns dominant. Nu zijn er applicaties als 
Peerby, Airbnb en Uber, echte slimme toepassin-
gen die een enorme sociale component hebben. 
Dat is het succes van de nieuwe economie die 
op het sociale is gericht. In slimme steden kunnen 
mensen gemakkelijker samenwerken, krijgen ze 
meer informatie en hebben ze meer keuzevrijheid.
De digitalisering neemt een hoge vlucht. Na retail 
(denk aan Bol.com en Amazon) en de financiële 
sector, zijn onderwijs en zorg nu aan de beurt. Er 
gaat veel veranderen, maar het is lastig te zeg- 
gen hoe de stad eruit moet gaan zien. Hoeveel
kantoren hebben we nog nodig? Hoe groot 
moeten de ziekenhuizen zijn? Hoeveel parkeer-
ruimte moet erbij?. En als het gaat om excelleren 

waarin je goed bent, zou Amsterdam zich volgens 
mij moeten bezighouden met digitale sociale 
 innovatie: hoe kun je bijvoorbeeld besluitvorming 
democratischer maken? Amsterdam onder-
scheidt zich ook in Europa. Het is een wereldstad, 
internationaler dan New York, en is heel goed in 
veranderingen en nieuwe toepassingen. Denk 
aan lokale energiebedrijven en autodelen.” 

A European Urban Agenda 

is important to accelerate 

the transition
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Nieuwe Franse metropoolregio’s 

Frankrijk heeft tien metropoolregio’s  ingesteld. 
Marc Joulaud, Europarlementslid voor Les 
 Républicains namens kiesdistrict West France
sinds 2014 geeft commentaar.

Wat is uw mening?

“Het is noodzakelijk om de lokale publieke 
 autoriteiten efficiënter te maken, maar de 
 regering heeft geen serieuze effect beoordeling 
gedaan voorafgaand aan de huidige  territoriale 

hervormingen. Daarom ontbreekt het aan 
 consistentie.

De nieuwe juridische status voor de  grootstedelijke 
gebieden is een goede stap vooruit en erkent 
hiermee het fenomeen van groot stedelijke 
 gebieden. Dit maakt de creatie mogelijk van 
grote metropolen van Europese grootte. Toch 
moet bij de creatie en het bestuur beter rekening 
gehouden worden met de gemeenten van wie 
de deelname een belangrijke sleutel zal zijn voor 
het succes en de efficiëntie van deze nieuwe 
metropool regio’s.”

New French metropolitan regions

France has set up ten metropolitan regions.

Marc Joulaud MEP for Les Républicains on behalf of 

West France constituency since 2014 comments.

What is your opinion?

“It is necessary to improve the efficiency of local 

 authorities but the government didn’t launch any 

serious impact assessment prior to the current territorial 

reform. It therefore lacks consistency.

The new legal status for the metropolitan areas is a 

step forward that recognises the urban phenomenon 

and enables the creation of large conurbations of 

European size. Still, their creation and governance 

should take better account of the municipalities whose 

participation will be a key factor in the success and 

efficiency of these new metropolitan regions.”

Marc Joulaud has been Member of the European 
 Parliament for Les Républicains (EPP Group) for 

 constituency West France since 2014. He is also Mayor 
of Sablé-sur-Sarthe and president of Communauté de 

 communes de Sablé-sur-Sarthe. Previously he was 
 member of the French Parliament (2002-2012). 

Marc Joulaud is Europarlementslid voor Les 
 Républicains (EVP-Fractie) namens kiesdistrict West 
France sinds 2014. Tevens is hij burgemeester van 

Sablé-sur-Sarthe en voorzitter van Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. Voorheen was hij lid 

van het Franse Parlement (2002-2012).

Marc Joulaud
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Tilburg (with over 211,000 inhabitants) has joined 

forces and operates in Europe under the banner of 

BrabantStad, along with Eindhoven, Helmond, Breda 

and Den Bosch (in total 1.4 million inhabitants) and the 

province of North-Brabant. How does Tilburg distinguish 

itself, what is its added value?

“Tilburg is active in Eurocities, the network of 130 cities

and urban partnerships in the field of social innovation.

 We share lessons and experiences that are sometimes 

identical. If you share, you progress. Tilburg has the 

ambition to become the first European region without 

youth unemployment. To achieve this goal, we are 

working together with Ton Wilthagen, a Professor in 

labour markets at Tilburg University who is active in the 

European network. The aim is to create a youth unem- 

ployment-free zone in 2018 through the unlocking of

all information about young people. Next, we want 

Erik de Ridder (1978) has been the Alderman for financial 
and economic affairs in Tilburg since 2010. He has also 

been responsible for work and income, ICT and services 
since 2014. He was previously a CDA Councillor. De Ridder 

studied public administration at the University of Tilburg
and then worked at the Ministry of Economic Affairs and as

a Management Consultant at Ordina

Tilburg (ruim 211.000 inwoners) heeft de krach-
ten gebundeld en opereert in Europa onder de 
vlag van BrabantStad, samen met Eindhoven, 
 Helmond, Breda en Den Bosch (samen goed 
voor 1,4 miljoen mensen) en de provincie Noord- 
Brabant. Waarmee onderscheidt Tilburg zich, wat 
is de toegevoegde waarde?

“Tilburg is actief binnen Eurocities, het netwerk 
van 130 steden en stedelijke samenwerkings -
verbanden , op het gebied van sociale innovatie. 
We delen lessen en wisselen ervaringen uit die 
soms gelijkluidend zijn. Als je deelt, kom je verder. 
Tilburg heeft de ambitie om de eerste Europese 
regio zonder jeugdwerkloosheid te worden. We 
werken daarbij samen met de Tilburgse hoog-
leraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, die actief is 
in het Europese netwerk. Doel is een jeugdwerk-
loosheidvrije zone in 2018 te creëren, via het 
 ontsluiten van alle informatie over jongeren. 
Vervolgens willen

we alle werklozen tot en met 27 jaar perspectief 
bieden en moeten we ze binnen vier maanden  
werk of scholing aanbieden. Veel andere 
 Europese regio’s zijn actief op dit gebied, maar 
hebben niet onze ambitie. Terwijl de situatie in 
Spanje of Griekenland, met een jeugdwerkloos-
heid van boven de 50 procent, veel nijpender is. “

Hoe zou het Europese Stedelijke Beleid anders en
beter vormgegeven kunnen worden?

“Ik ben er een groot voorstander van dat 
 Europa meer gebruik maakt van de lokale 
kracht en daarmee bedoel ik de gemeente 
om de  bevolking te betrekken. Een ‘top-down’ 
benadering,  in de zin van burgers voorschijven 
wat goed voor hen is, is niet meer van deze 
tijd. Het gaat om een ‘bottom-up’benadering, 
in de vorm van burger participatie. In Tilburg 
zijn we daar als gemeente mee aan de gang 
gegaan. Een voorbeeld is het opknappen en 
verduurzamen  van leegstaande en verouderde 
bedrijventerreinen, samen met eigenaren en 
bedrijven. De gemeente heeft een revolverend 
fonds opgericht en investeert 7,5 miljoen euro. Het 
voormalige Van Gend &  Loosterrein  in de spoor-
zone ligt braak en is nu grasland. Omwonenden 

Erik de Ridder (1978) is sinds 2010 wethouder

Financiën en Economische zaken in Tilburg, sinds

2014 is hij ook verantwoordelijk voor Werk & Inkomen, 

ICT en Dienstverlening. Daarvoor was hij raadslid voor 

CDA. De Ridder heeft bestuurskunde gestudeerd

aan de universiteit van Tilburg en werkte daarna bij 

het ministerie van Economische Zaken en als

management consultant bij Ordina. 

Erik de Ridder
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krijgen een grote rol bij de omvorming tot een 
stadspark waar ruimte komt voor stadslandbouw. 
En in Udenhout betrekken we bewoners via klank-
bordgroepen bij de inrichting van hun woonwijk, 
tot de kleinste zaken zoals het plaatsen van fiets-
beugels en bomen. Maar het gaat ons niet om 
het aantal zienswijzen (bezwaarschriften) te ver-
minderen. We verwachten op deze manier betere 
plannen! De uitdaging is om een stap verder te 
gaan en het beheer over te dragen aan de buurt. 
We hebben al twee wijkcentra die worden geleid 
door buurtbewoners. Als gemeente draaien we 
het om en geven we de regie uit handen aan de 
bewoners. Zij gaan over het budget, het bijt niet 
qua financiën! We hebben als college en raad 
besloten op onze handen te gaan zitten.”

to offer all unemployed people up to the age of 27 

 prospects and we need to offer them work or training 

within four months. Many other European regions are 

active in this area but are not as ambitious as we are. 

However, the situation is much more severe in Spain 

and Greece where the youth unemployment rate is 

over 50%.”

How could European Urban Policy be shaped  differently 

and better?

“I would strongly advocate that Europe uses local 

power more often, and by that I mean that the city 

 involves people. A ‘top-down’ approach, in the sense 

of prescribing citizens what is good for them, is a thing 

of the past. We need a ‘bottom-up’ approach, in the 

form of citizen participation. The city of Tilburg has 

 started working on this. One example is the renovation 

and preservation of vacant and outdated business 

 areas, in cooperation with owners and companies. 

The city has set up a revolving fund and has invested 

€ 7.5m. The former Van Gend & Loos site in the railway 

area is unused and is now grassland. Local residents 

play a major role in its transformation into a city park 

with a role for urban agriculture. And in Udenhout we 

involve residents in the design of their neighbourhood 

through focus groups, even the smallest things such as 

installing bicycle racks and trees. This is not meant to 

reduce the number of views (objections). We expect to 

improve plans this way! The challenge is to go one step 

further and transfer the management to the neighbour-

hood. We already have two community centres run 

by local residents. As a council, we are turning things 

round and we are leaving control in the hands of the 

residents. They manage the budget; this doesn’t hurt 

in terms of finances! We, as a board and council, have 

decided to leave it up to them.”

We need a ‘bottom-up’ approach, 

in the form of citizen participation

Tilburg
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How would you characterise European Urban Policy 

so far?

“There is a huge migration to the cities; in the Nether- 

lands; 60 percent of the population lives in cities, and 

that will increase up to 80 percent. However, the 

systems required to accommodate these people are 

obsolete, such as education, public transport, drinking 

water, energy, and health care. It means that a huge 

task exists for urban directors, while many are in the 

hands of national or European authorities. I am not in 

favour of an European Union that will impose agendas 

on cities. The Dutch Urban Agenda policy is a good 

start; it’s moving but it is still very marginal. Cities, I think, 

have extremely little room to develop. There should 

be more autonomy, more financial and administra-

tive space for cities. This is a prerequisite if Europe is to 

compete in the world.”

So what needs to change for EU policies to be 

improved?

“The systems that I mentioned must become more ef- 

ficient, effective, sustainable, accessible and ‘human- 

ised’; by that I mean fitted to human scale. Companies 

like Google claim they can make the world cleaner, 

better, healthier and friendlier, but suffer from a lot of 

rules. Actually, they want a government-free society. 

I do not agree with the approach of these ‘techno-

believers’. But there is some truth in the statement that 

Rob van Gijzel (1954) has been Mayor of Eindhoven since 
2008. He is also Chairman of the Brainport Foundation and 
the ICFF (World Intelligent Community Forum Foundation), 
an international group of 450 regions that in 2011 proclai-
med Eindhoven as the “smartest region in the world”. Van 
Gijzel was MP for the Labour Party PvdA (1989-2001), and 

then founder / co-owner of the consulting firm Politea.

Hoe typeert u het Europese Stedelijk Beleid 
tot nog toe?

“Er is een enorme trek naar de steden; in Neder- 
land woont nu al 60 procent van de bevolking in 
de steden, en we gaan naar 80 procent. Terwijl 
alle systemen die nodig zijn om die mensen op
te vangen (van onderwijs, OV, drinkwater, ener- 
gie tot gezondheidszorg) achterhaald zijn. Dat 
betekent een enorme opdracht voor stedelijke 
bestuurders, terwijl veel langs de lijnen van de 
nationale of Europese overheid loopt. Ik zit niet te 
wachten op een Europese Unie die het voor de 
steden zelf gaat invullen. De nationale Agenda 
Stad is een goede aanzet, er zit beweging in, 
maar het is nog heel marginaal. Ik vind dat wij als 
steden buitengewoon weinig ruimte krijgen om 
ons te ontwikkelen. Er moet meer autonomie en 
meer financiële en bestuurlijke ruimte voor ste-
den komen. Dat is een absolute voorwaarde, wil 
Europa mee kunnen doen in de wereld.”

Wat moet er dus veranderen? Kan het EU-beleid 
beter vormgegeven worden? 

“De systemen die ik noemde, moeten efficiënter, 
effectiever, duurzamer en toegankelijk worden, 
en humanised, op menselijke maat toegesneden. 
Bedrijven zoals Google zeggen dat zij de wereld 
schoner, beter, gezonder en vriendelijker kunnen 
maken, maar veel last hebben van regels. Eigenlijk 
willen ze een overheidsloze samenleving. Met die 
insteek van ‘technobelievers’ ben ik het niet eens. 
Maar er zit een kern van waarheid in dat noch 
nationale overheden noch de Europese overheid 
weten wat er op het gebied van technologie 
speelt. Neem een Google Watch die permanent 
informatie over onder meer bloeddruk en hartslag 
naar Silicon Valley stuurt. Met een nationale wet 
op het gebied van bijvoorbeeld privacy ga je het 
niet regelen. Google Watch gaat over de hele 
wereld! En een wet kost in Nederland al 2,5 jaar 
om goedgekeurd te krijgen, in Europa vier jaar. 

Rob van Gijzel (1954) is sinds 2008 burgemeester van 

Eindhoven. Hij is voorzitter van de Stichting Brainport 

en van de ICFF (World Intelligent Community  Forum 

Foundation), een internationale groep van 450 

 regio’s die Eindhoven in 2011uitriep tot ‘slimste regio 

van de wereld’. Van Gijzel was Tweede Kamerlid 

voor de PvdA (1989-2001), daarna oprichter/   mede-

eigenaar van adviesbureau Politea. 

Rob van Gijzel
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Dan is de techniek al helemaal vernieuwd! We 
moeten dus nadenken over een totaal andere 
manier van samenwerken. Dat gaat niet meer via 
de traditionele manier van de democratie en de 
instituties die we kennen. Wij moeten kijken of we 
in staat zijn tussen bedrijven, kennisinstellingen en 
overheid structuren te maken waarmee we de
dialoog kunnen aangaan, en kunnen meedenken 
in plaats van tegenhouden.”

Hoe denkt u over ‘Slimme Steden’?

“De term ‘Slimme Steden’ vind ik flauwekul. Er 
zijn er wereldwijd zeker achtduizend, die samen 
met bedrijven techniek ontwikkelen en toepassen 
op mobiliteit, gezondheid, voedsel. Die techniek 
willen ze daarna uitrollen. Maar die is scalable 
voor bedrijven, zoals Cisco, dat werkt aan het 

 gedigitaliseerd vuil ophalen in Barcelona, dat ver-
volgens precies hetzelfde in andere steden doet 
en al die steden apart ‘Slimme Steden’ noemt. 
Het gaat dan over techniek en hoe een bedrijf 
daar winst mee maakt. Niets op tegen, maar het 
moet ook gaan over het maatschappelijk belang 
en de relevantie voor onze inwoners. Zo werkt 
Eindhoven,  samen met Manchester en Stavanger, 
aan vernieuwingen en toepassingen om die van 
elkaar over te nemen. We maken techniek toe-
gankelijk en humanized, want we haken zo men-
sen aan, en praten daarmee over ‘Smart Com-
munities’. We zijn immers niet meer in staat dat op 
de oude manier van de eenheidsstaat te regelen. 
Het publieke belang zitten we te verkwanselen 
door de gekozen structuren. Ik maak me er zorgen 
over. Deze tijd is ontwrichtend, met een overheid 
die als een konijn in koplampen zit te kijken.”

Kunt u zich dan vinden in een ‘Pact van Amster-
dam’ dat Lambert van Nistelrooij bepleit om inno-
vatie te bevorderen en versnipperd beleid tegen 
te gaan?

“Zolang de steden, en met name de metropool- 
regio’s in ons land, maar als basis dienen. In de 
steden gebeurt het, daar vindt sociale en eco- 
nomische innovatie plaats, omdat daar mensen, 
bedrijven en instellingen samenkomen vanwege 
de grote ontplooiingskansen in steden. Als het 
maar niet wordt zoals het Innovatieplatform, 
onder Balkenende. Dat werkte voor geen meter. 
Dat is design van bovenaf, net als het Lissabon- 
akkoord dat van Europa de sterkste economie 
moest maken. Begin op het meso-niveau van de 
steden, dat is beter dan een innovatieplatform 
voor Europa.”

neither national governments nor the European authori-

ties know what is happening in the field of technology. 

Take Google Watch, which sends continuous information 

about blood pressure, pulse, etc. to Silicon Valley. One 

cannot arrange this within the confines of national law in 

areas such as privacy. Google Watch goes all over the 

world! And a law in the Netherlands takes 2.5 years to 

get approved; in Europe it takes 4 years. By that time the 

technology has been completely renewed! We need 

to think about a completely different way of working 

together. That’s not going to be via the traditional way 

of democracy and the institutions. We need to see if we 

are capable of starting a dialogue between companies, 

knowledge institutes and the government to create 

structures, and be responsive rather than stop it.”

How do you feel about Smart Cities?

“The term Smart Cities is nonsense, in my opinion. There 

are at least eightthousand cities worldwide, which 

develop technology together with companies and tend 

to apply it to mobility, health, and food. They want to 

use these techniques in more places. That is scalable 

for companies such as Cisco working on the digitised 

garbage collection in Barcelona, then does exactly the 

same in other cities and then calls all these cities ‘Smart 

Cities’. We are talking about techniques here and how 

a company makes profit. No problem with that, but it 

should also be about social importance and relevance 

for our citizens. In this way, Eindhoven is working with 

Manchester and Stavanger on innovations and applica-

tions as a means of exchange. We make technology 

accessible and humanised, because in this way we con-

nect people; we therefore talk about smart communities.

We are unable to arrange this the old way in the unitary 

state. We are squandering public interest by using the 

chosen structures. I am worried about this. These times

are disruptive, with a government representing a deer 

caught in headlights.”

Can you support the ‘Pact of Amsterdam’ advocated 

by Lambert van Nistelrooij to promote innovation and 

fragmented policy?

“As long as the cities, and especially the metropolitan re-

gions, are the basis. It happens in the cities. That is where 

social and economic innovation takes place, because 

that is where people, companies and institutions meet, 

to benefit from development opportunities. I hope it will 

not become like the Innovation Platform of former Dutch 

Prime Minister Balkenende, that didn’t work at all. This 

concept is ‘top-down’, just like the Lisbon Agenda that 

had to make Europe the strongest economy. Start at 

the meso-level of cities, which would be better than an 

innovation platform for Europe.” 
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Verlichten van de 

Smart City 

“Within ten years, three out of four people worldwide 

will be living in urban areas and many of them in big 

cities. These cities and especially Smart Cities are going 

to be more important in the near future. The impor-

tance of light in big cities is that it not only brings safety 

but also wellbeing and attractiveness to cities. With 

the ‘Internet of Things’ and all the innovations in digital 

lighting, much more functionality will be brought into 

lighting systems, which can play a role in making the 

cities more livable, more safe, more enjoyable but also 

more economically sustainable.

In the future, you will see much more dedicated ap-

plications of lighting. Today we bring illumination to the 

streets and we do that in a very energy efficient way 

through the application of LED lighting. And by adding 

simple lighting controls we can save even more energy 

by dimming the lighting when nobody is there. But in 

Floriaan Tasche (1974) has been Commercial Director
Public & Sport at Philips Lighting since September 2010.

Previously he was Business Unit Manager bij
Stork Industries

“Binnen tien jaar woont driekwart van de wereld-
bevolking in een stedelijk gebied, en velen van 
hen in grote of megasteden. Deze steden - en 
vooral Slimme Steden - worden belangrijker in de 
nabije toekomst. Het belang van licht in grote 
steden is dat het de veiligheid vergroot, maar
ook het welzijn en de aantrekkelijkheid. Dankzij 
het ‘Internet of Things’ en alle innovaties in digi- 
tale verlichting, worden verlichtingssystemen veel 
functioneler, wat een rol speelt om steden leef- 
baarder, veiliger, plezieriger en ook economisch 
duurzamer te maken.

In de toekomst zullen we veel meer specifieke toe- 
passingen van verlichting gaan zien. Vandaag de 
dag verlichten we straten al op een zeer energie-
efficiënte manier dankzij LED-verlichting. En we 
kunnen nog meer energie besparen door met 
eenvoudige regelsystemen de verlichting te dim- 
men als er niemand is. Maar in de nabije toekomst 
wordt er nog veel meer mogelijk - Philips wil verder 
gaan dan verlichting.

Eén van de punten is dat intelligente verlichtings-
systemen een diagnose kunnen maken van 
zichzelf en stadsbeheerders informeren welk 
soort onderhoud nodig is. Dat verlaagt de 

 onderhoudskosten aanzienlijk en verhoogt de ef-
ficiëntie van de verlichting in een stad. Maar zou 
het niet geweldig zijn als verlichting het winkel-
plezier in een stad kan vergroten? Dat kan door 
van kleur te veranderen, afhankelijk van het 
tijdstip van de dag, het seizoen, en het aantal en 
de herkomst van de bezoekers, ondersteund door 
geluid om een betere beleving te creëren. Een 
beleving die precies past bij de behoeften van 
de bezoekers en daarmee winkeliers helpt meer 
omzet te genereren. Zou het niet geweldig zijn als 
verlichting een uitgaansgebied veiliger maakt en 
daardoor aantrekkelijker, door aanpassing van de 
kleur en intensiteit? Zou het niet innovatief zijn als 
stadsverkeer wordt omgeleid om luchtvervuiling te 
beperken tot een aanvaardbaar niveau? Op dit 
soort dingen concentreert Philips momenteel het 
onderzoek.

Er zijn veel toepassingsgebieden denkbaar en nog 
veel pluspunten te realiseren door steden slimmer 
te maken. Veel moet nog worden uitgezocht, 
zoals welke voordelen we echt willen behalen 

Floriaan Tasche (1974) is Commercieel Directeur

Public & Sport bij Philips Lighting sinds september

2010. Voorheen was hij Business Unit Manager bij

Stork Industries. 

Floriaan Tasche
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the near future there is so much more possible - we 

want to go beyond illumination.

One of the items is the fact that intelligent lighting 

systems will self-diagnose and tell the city management 

which kind of maintenance they need. That will reduce 

the maintenance costs considerably and increase the 

service level that lighting brings to the city. But wouldn’t 

it be great if lighting could enhance your shopping 

experience in the city by changing color depending

on the time of the day, the season, and the number 

and origin of visitors, supported by sound to create

an experience that exactly suits your needs and helps 

retailers to create more business? Wouldn’t it be great

 if lighting could help a nightlife-street to become safer 

and therefore more attractive, by adjusting the lighting 

in color, intensity and direction/flow? Wouldn’t it be 

great if traffic is redirected through the city to reduce 

pollution to acceptable levels? It’s this type of areas 

where we currently focus our research.

There are a lot of application areas and there are a lot

of benefits to be gained by making cities smarter. A lot

still has to be found out as well, such as which benefits 

do you really want and which add real value to the 

city, its visitors, its inhabitants and its businesses? That

is something that we need to find out through open 

innovation by collaboration between companies, 

municipalities, knowledge institutions, citizens and other 

stakeholders. One thing is very clear though – the smart 

lighting grid is ideally positioned to take a leading role

in the infrastructure of smart cities, also for applications 

well beyond lighting. It’s present throughout the city, it’s 

connected to power, it can be equipped with sensors 

and there is just one owner, an ideal starting point and 

platform to rollout the smart city.” 

en  reële waarde toevoegen aan de stad, haar 
bezoekers, haar inwoners en de bedrijven. Dat 
moeten we ontdekken door co-creatie tussen 
bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen, burgers 
en andere belanghebbenden. Eén ding is wel 
duidelijk - het intelligente verlichtingsnet is goed 
gepositioneerd om een leidende rol in de infra- 
structuur van slimme steden te spelen, en voor 
toepassingen die ver buiten verlichting liggen.
Het lichtsysteem bevindt zich overal in de stad, is 
verbonden met elektriciteit, kan worden uitgerust 
met sensoren en er is slechts één eigenaar, een 
ideaal uitgangspunt en platform om de slimme
stad tot werkelijkheid te maken.”

De stad Veghel is bezig het centrum te revitaliseren door gebruik van licht, geluid en sensoren.

City of Veghel (Netherlands) is revitalizing its city center through the use of light, sound and sensors. 

Lighting up 

the Smart City
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“Ecosystems thinking – especially as applied in cities 

and regions – is instrumental in tackling societal chal- 

lenges. This way of thinking, being a natural conse- 

quence of digitalisation, has shown that traditional 

problem solving based on step-by-step improvements 

is not enough.

EU Commissioner for Innovation, Carlos Moedas 

highlighted the new role of cities as the new global 

powerhouses for progress and societal innovation in his 

speech addressing the Committee of the Regions’ Ple-

nary in July 2015. For this, as he stated, cities can and 

must benefit greatly from open innovation ecosystems. 

I will describe a few key elements of these innovation 

ecosystems in my following remarks.1

Markku Markkula (1950) has been President of the
European Committee of the Regions (CoR) since 2015.

A long-standing politician, Mr Markkula has been member 
of the Espoo City Council in Finland since 1980 (holding its 
Presidency in 1990-92 and 2010) and is a former member 
of the Finnish Parliament (1995-2003). He further sits on the 
Board of the Helsinki-Uusimaa Regional Council and chairs 

the Espoo City Planning Board.

Steden hebben een 

nieuwe rol: regisseren van 

innovatie-ecosystemen

“Denken in ecosystemen - vooral zoals toege- 
past in steden en regio’s - is een bijzonder handig 
middel om maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken. Deze manier van denken, een natuurlijk 
gevolg van digitalisering, heeft aangetoond dat 
de traditionele probleemoplossing op basis van 
stap-voor-stapverbeteringen onvoldoende is.

EU commissaris voor Innovatie, Carlos Moedas 
onderstreepte de nieuwe rol van steden als de 
nieuwe wereldwijde krachtpatsers voor voor-
uitgang en maatschappelijke innovatie, in zijn 
toespraak voor de plenaire vergadering van 
het Comité van de Regio’s in juli 2015. Want, zo 
verklaarde hij, steden kunnen en moeten veel 
baat hebben van open innovatie-ecosystemen. 
Ik beschrijf hierna een paar belangrijke elementen 
van deze innovatie-ecosystemen.1

Digitalisering is de kern van de stedelijke ontwik-
keling van de Slimme Stad: een ontwikkeling 
 gebaseerd op vernieuwing van regionale eco-

nomische en sociale processen, evenals op een 
mentaliteitsverandering naar ‘open minded’ 
experimenteren en snelle prototypes. De weg hier- 
naar toe omvat investeringen in ICT-infrastructuur 
en e-diensten, maar ook in menselijk en sociaal 
kapitaal. De motoren van de verandering zijn 
regionaal vernieuwingskapitaal en de multidimen- 
sionale effectiviteit van innovatie-ecosystemen. 
Steden moeten een nieuwe regisseursrol op zich 
nemen.

Internationale concurrentiekracht is steeds vaker 
gebaseerd op de gezamenlijke wens van be-
langrijke regionale actoren om hun regio om 
te zetten in een belangrijke innovatie-hub met 
geselecteerde activiteiten, zelfs een voortrekker in 

Markku Markkula (1950) is voorzitter van het Europees 

Comité van de Regio’s. Als ervaren politicus is hij 

gemeenteraadslid in het Finse Espoo sinds 1980

(als voorzitter in 1990-92 en 2010) en Fins 

parlementslid (1995-2003). Hij maakt verder deel uit 

van de Regioraad Helsinki-Uusimaa en is voorzitter 

van de Espoo City Planning Board.

Markku Markkula

1 Voor meer informatie downloadt u het boek ”Orchestrating Regional Innovation Ecosystems – Espoo Innovation 

Garden” van de website www.urbanmill.org.

1 For more, you can download the book ”Orchestrating Regional Innovation Ecosystems – Espoo Innovation Garden”

from the home page of www.urbanmill.org.
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internationale innovatie. Deze innovatie-hubs, die 
ook een regionale rol hebben als aanjagers van 
innovatie-ecosystemen, hebben vier factoren met 
elkaar gemeen. Ten eerste hebben ze wereldwijd 
gewaardeerde expertise en ze zijn zakelijk actief 
op basis van deze kennis. Ten tweede creëren ze 
nieuwe kennis die wereldwijd wordt toegepast.
Ten derde trekt de hub internationale expertise, 
bepaalde bedrijven en investeringen aan. Tot 
slot hebben ze uitmuntende bedrijven die zowel 
lokaal als wereldwijd werken. Europese partner- 
schappen zijn instrumenteel om dit alles te creë- 
ren en te onderhouden.

Stadsbestuurders moeten de totale stedelijke sys- 
temen zien als een gecombineerde samenstelling 

van intelligente subsystemen en architecturen (bij- 
voorbeeld huisvesting, mobiliteit, energie, water,
veiligheid), die op verschillende manieren kunnen 
worden opgebouwd om een functioneel stedelijk 
geheel te creëren (d.w.z. het functioneren van
de stad of een deel van de stad). Ze werken als 
elkaars aanvullende ecosystemen, waar spelers 
samenwerken om de optimale balans te ont-
dekken in a) stedelijke economische en sociale 
 activiteiten, b) prettige, verfrissende woonmilieus 
op menselijke maat en c) synergetische innovatie-
processen voor continue vernieuwing.

Steden zijn cruciaal om gunstige voorwaarden 
te creëren voor modernisering van de Triple Helix 
samenwerking en het regisseren van  Quadruple  

Helix denken die essentieel is voor stedelijke 
vernieuwing - de synergetische interactie tussen 
universiteiten, het maatschappelijk middenveld,
lokale en internationale bedrijven en burgers. Zo
kunnen we stedelijke ecosystemen zien in een 
bredere context dan voorheen: als harmonieuze 
platforms voor de ontwikkeling van nieuwe con- 
cepten en sociale en technologische oplossingen 
voor een duurzame toekomst. Bovendien moeten 
steden een sterke rol spelen in de samenwerking 
tussen universiteit en bedrijfsleven, waardoor ze 
hun ecosysteem-partners in staat stellen om de 
nieuwe kennis om te zetten in succesvolle concur- 
rerende bedrijfsmodellen, processen en operaties 
voor ieders voordeel.” 

Digitalisation is a central process in Smart City urban 

 development: development based on the renewal of 

regional economic and social processes, as well as on 

a change of mindset to open-minded experimenting 

and rapid prototyping. The enablers include invest-

ments in ICT infrastructure and e-services, as well as in 

human and social capital. The drivers of change are 

regional renewal capital and the multidimensional 

 effectiveness of innovation ecosystems. Cities need to 

take a new orchestrator role here.

International competitive edge is increasingly based 

on a shared intent of the key regional actors to turn 

their region into a significant innovation hub, and with 

selected activities, even a frontrunner in international 

innovation. These innovation hubs, which also have

a regional role as the drivers of innovation ecosys- 

tems, have four factors in common. First of all, they 

have globally valued special expertise and conduct 

corporate activities based on this expertise. Secondly, 

they create new knowledge that is applied on a global 

scale. Thirdly, the hub attracts international expertise, 

competence-driven business and investments. Finally, 

they have companies of excellence that operate both 

locally and globally. European partnerships are instru- 

mental in creating and maintaining all of this.

For city administrators and decision-makers, the overall 

urban systems need to be seen as combinatory assem- 

blies of intelligent sub-systems and architectures (e.g.

 housing, mobility, energy, water, security), which can

be put together in different ways to create a functional 

undivided urban area (i.e. the functioning of the city or 

part of the city). They operate as mutually complemen-

tary ecosystems where actors collaborate to discover 

the optimal balance in a) urban economic and social 

activities, b) comfortable, invigorating and human- 

scale living environments and c) synergistic innovation 

processes for continuous renewal.

Cities are the key players in creating favourable   condi- 

tions for modernising Triple Helix collaboration and 

orchestrating the Quadruple Helix thinking essential for 

urban innovation – the synergic interaction between 

universities, civic society, local and international busi- 

nesses as well as citizens. In this way, urban ecosystems 

can be seen in a much broader context than before: 

as orchestrated platforms for developing emerging 

concepts and the social and technological solutions 

for a sustainable tomorrow. Furthermore, cities need 

to play a strong role in university-industry coopera-

tion, enabling their ecosystem partners to turn the 

 accumulating know-how into successful competitive 

business models, processes and operations for the 

benefit of all.”

Cities have a new role: 

orchestrating innovation 

ecosystems
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Goed bestuur voor de 

grootstedelijke gebieden 

“Large cities are the most productive places in devel- 

oped economies. In the OECD, metropolitan areas 

with more than 500,000 inhabitants are home to 46% of 

the population but produce 56% of GDP. Beyond their 

economic strength, cities are also desirable places to 

live that attract a growing number of people. They of-

fer a great diversity of cultural attractions, bars and res-

taurants, shopping opportunities, and other amenities.

But cities also face unique challenges. Congestion, air 

pollution and crime rates are usually worse than in less 

densely populated areas. Cities also have high levels 

of inequality and the cost of living tends to be higher 

the larger a city is. This is a burden especially for poor 

residents, who often struggle to find affordable housing 

with good public transport links.

Abel Schumann, Economist at the Public Governance and  
Territorial Development Directorate, OECD. He graduated 

from the Stockholm School of Economics as Doctor of 
Philosophy (Ph.D.)

“Grote steden zijn de productiefste plaatsen in 
ontwikkelde economieën: 46 procent van de 
bevolking van de OESO-landen woont in groot-
stedelijke gebieden met meer dan 500.000 inwo-
ners, maar zij produceren 56% van het Bruto Nati-
onaal  Product. Nog meer dan hun economische 
kracht, zijn steden ook aantrekkelijk om te wonen, 
wat steeds meer mensen aantrekt. Ze bieden een 
grote diversiteit aan culturele attracties, bars en 
restaurants, winkels en andere voorzieningen.
 
Maar steden worden ook geconfronteerd met 
unieke uitdagingen. Files, luchtvervuiling en 
criminaliteit zijn meestal slechter dan in minder 
dichtbevolkte gebieden. Steden vertonen ook 
meer ongelijkheid en meestal zijn de kosten van 
levensonderhoud hoger naarmate de stad groter 
is. Dit is vooral lastig voor arme bewoners, die 
vaak moeite hebben om betaalbare woningen 
te vinden die goede verbindingen met het open- 
baar vervoer hebben.

Overheidsbeleid moet de sterke punten van 
steden bevorderen en oplossingen vinden voor 
hun problemen. Dit vereist bestuursmechanis- 
men die het ontwikkelen en implementeren van 
effectief beleid in stedelijke gebieden mogelijk 
maken. Vooral grootstedelijke gebieden  hebben 

bestuurlijke regelingen nodig voor effectieve 
coördinatie van het beleid tussen de verschillende 
gemeenten. Dit is belangrijk, want de veelal oude 
gemeentelijke grenzen weerspiegelen zelden de 
huidige realiteit van functies in grote stedelijke 
 agglomeraties. 

 
Een typisch grootstedelijk gebied in de OESO 
heeft ongeveer één miljoen inwoners en bestaat 
uit ongeveer 30 onafhankelijke gemeenten. Van-
wege de hechte functionele verbindingen binnen 
grootstedelijke gebieden, kan een gemeente 
de uitdagingen waarvoor zij staat niet op eigen 
houtje oplossen. Verkeersbeleid, ruimtelijke orde-
ning, economische ontwikkeling en vele andere 
beleidsterreinen moeten worden  gecoördineerd 
tussen de gemeenten. Dit is niet alleen een 
theoretisch  probleem. OESO-onderzoek toont aan 
dat coördinatieproblemen door buitensporige 
bestuurlijke versnippering, het BNP en de producti-
viteit in betrokken stedelijke gebieden aantasten.

Grootstedelijke autoriteiten die zich toeleggen 
op coördinatie van beleid tussen gemeenten 

Abel Schumann is econoom bij OESO Directoraat

Publiek Bestuur en Regionale Ontwikkeling sinds

2013. Hij promoveerde aan de Stockholm School of

Economics als Doctor in de Filosofie. 

Abel Schumann
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Public policy needs to foster the strengths of cities and 

find solutions for their problems. This requires govern- 

ance mechanisms that make it possible to develop

and implement effective policies in urban areas. In 

particular, metropolitan areas need governance 

 arrangements that allow for effective coordination of 

policies between different municipalities. This mat-

ters because municipal borders are often old and 

rarely reflect  today’s functional realities in large urban 

 agglomerations.

A typical metropolitan area in the OECD has around 

one million inhabitants and consists of approximately 30 

independent municipalities. Due to the tight functional 

connections within metropolitan areas, no municipality 

can solve the challenges it faces on its own. Transport 

policy, spatial planning, economic development and 

many other policies need to be coordinated among 

municipalities. This is not just a theoretical problem. 

OECD research shows that coordination problems 

 created by excessive administrative fragmentation 

reduce GDP levels and lower productivity in affected 

 metropolitan areas.

Metropolitan authorities dedicated to coordinating  

policies between municipalities can alleviate 

 coordination problems. In recent years such authorities  

have become more and more common in many 

OECD countries. While they all play a coordinating 

role between municipal governments, their exact tasks 

and responsibilities are often adapted to local circum-

stances and vary from each other.

OECD analyses confirm that metropolitan authorities 

are an effective tool to reduce coordination problems 

and lead to better outcomes in metropolitan areas. 

Where they exist, productivity levels are higher, the 

public is more satisfied with the public transport system 

and urban sprawl is lower. Thus, metropolitan authorities 

make large cities more attractive and economically 

competitive, which will ultimately benefit not only their 

residents but the entire country”.

 kunnen deze coördinatieproblemen verlichten. In 
de afgelopen jaren zijn zulke autoriteiten steeds 
 alledaagser geworden in veel OESO-landen. 
Terwijl ze allemaal een coördinerende rol spelen 
tussen gemeentelijke overheden, zijn hun exacte 
taken en verantwoordelijkheden vaak aangepast
aan de lokale omstandigheden en verschillen ze 
van elkaar.
 
OESO-analyses bevestigen dat grootstedelijke au- 
toriteiten een effectief instrument zijn om coördi- 
natieproblemen te verminderen en leiden tot be- 
tere resultaten in grootstedelijke gebieden. Waar 
ze bestaan, is de productiviteit hoger, het publiek 
meer tevreden met het openbaar vervoer en is 
minder stedelijke wildgroei. Kortom, grootstedelijke 
autoriteiten maken grote steden aantrekkelijker
en economisch concurrerend, wat uiteindelijk niet 
alleen de bewoners ten goede komt, maar het
hele land.”

Good governance for 

metropolitan areas

OECD (2015), The Metropolitan Century: 
Understanding Urbanisation and its Consequences, 
OECD Publishing, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264228733-en

OECD (2015), Governing the City, 
OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264226500-en

For more information, please see:
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Karen Walker

Nu is het tijd om EU-breed 

leiderschap te tonen

“Europese steden worden geconfronteerd met 
zowel een uitdaging als een kans: hoe blijf je een 
aantrekkelijke plek om te wonen en te werken? 
Door betere dienstverlening aan burgers te 
 bieden en het creëren van een innovatiegerichte 
netwerkomgeving voor bedrijven.

Digitalisering, het verbinden van de stad, haar 
mensen, dingen, processen en gegevens, om 
nieuwe waarden en betere resultaten te creëren, 
heeft zich ontpopt tot de meest veelbelovende 
manier om dit te bereiken.

Sommige Europese steden zijn wereldleiders in
de Slimme Stedenontwikkeling. Amsterdam 
werkt met verschillende partners samen om de 
stad slimmer te maken door het verbinden van 
verlichtings-,  parkeer- en energiesystemen en de 
openstelling van de infrastructuur en data als een 

innovatieplatform voor ondernemers. Hamburg 
Port Authority gebruikt digitale technologieën 
zodat het de capaciteit tot 2025 kan verdubbelen  
zonder de milieudruk te vergroten. Barcelona 
heeft de jaarkosten van het waterbeheer met 
$ 58 miljoen verminderd door haar watersystemen 
met elkaar te verbinden. Om maar een paar 
voorbeelden te noemen.”

Wat zijn de belangrijkste elementen van het suc- 
ces van deze steden, en wat moeten de politieke 
leiders doen om slimme en verbonden steden in 
de Europese Unie te creëren en op te schalen?

“Ten eerste is een sterke politieke visie en leider- 
schap essentieel op alle niveaus: stad, regionaal, 
nationaal en EU-breed. Samenwerking tussen 
industrie, steden en burgers in publiek-private 
partnerschappen moet de kern zijn. Ten tweede
is een verstandig beleidskader nodig dat de inzet 
van high-speed breedband infrastructuur bevor- 
dert, het fundament van elke slimme stad, en 
maak innovatief gebruik mogelijk van gegevens,

Karen Walker (1962) is the Senior Vice President and Chief 
Marketing Officer at Cisco. Previously she was Vice Presi- 
dent of Marketing, Americas, Technology Systems Group 

(TSG) at Hewlett-Packard. Walker holds a bachelor of 
science degree with joint honors in chemistry and business 

studies from Loughborough University in England

“Europe’s cities face both a challenge and opportu-

nity: how to remain an attractive place to live, work 

and play by providing better services to citizens and 

creating a networked, innovation-centric environment 

for businesses.

Digitisation, connecting the city, its people, things, pro-

cesses and data to create new values and better

outcomes - has emerged as the most promising way to 

achieve this.

Some European cities are already on the leading 

edge of smart city development globally. Amsterdam 

is working with several partners to make its city smart, 

by connecting its lighting, parking and energy systems 

and opening up its infrastructures and data as a plat-

form on which entrepreneurs can innovate. Hamburg’s 

Port Authority is using digital technologies so it can 

double its capacity by 2025 without expanding its foot-

print. Barcelona has reduced its water management 

Karen Walker (1962) is Senior Vice President en Chief 

Marketing Officer van Cisco. Voorheen was ze Vice 

President Marketing, Americas, Technology Systems 

Group (TSG) bij Hewlett-Packard. Walker behaalde 

een bachelor cum laude in zowel scheikunde als 

bedrijfskunde aan de Loughborough Universiteit in 

Engeland.

It is now time to show 

EU-wide leadership
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met bescherming van de individuele privacy. Tot 
slot moeten beleidsmakers de digitale vaardig -
hedenkloof aanpakken, samen met hun over-
heden en private partners de werknemers vooruit 
helpen en de talenten van de volgende genera-
tie waarborgen.

Het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft een 
unieke kans om de Slimme Stedeninitiatieven en 
de EU Stedelijke Agenda te bevorderen, door 
met eigen ervaringen en prestaties te tonen hoe 
slimme steden het leven van burgers verbeteren
en groei en werkgelegenheid creëren. Individuele 
steden hebben plaatselijk al visie laten zien, nu is 
het tijd om EU-breed leiderschap te tonen zodat 
alle Europese burgers de vruchten kunnen plukken 
van de voordelen van een verbonden stad en
samenleving.”

bill by $ 58 million annually by connecting its water 

systems. Just to name a few examples.”

What are the key elements of success for these cities, 

and what should political leaders do to create and 

scale smart and connected cities in the European 

Union?

“To start, a strong political vision and leadership is 

 essential at all levels: city, regional, national and 

EU-wide. Collaboration between industry, cities and 

citizens in public-private partnerships should be at the 

core. Next, have sensible policy frameworks in place 

that foster deployment of high-speed broadband 

infrastructure, the foundation of any Smart City, and 

enable innovative use of data whilst safeguarding 

individuals’ privacy. Finally, policy leaders must address 

the digital skills gap, working with their governments 

and private partners to advance the workforce and 

secure the next generation’s talent pool.

The Dutch EU Presidency has a unique opportunity

to foster the Smart Cities Initiatives and the EU Urban 

agenda by showcasing, with its own experiences and 

achievements, how smart cities can improve the 

lives of its citizens and create jobs and growth. 

Individual cities have shown local vision, and it is now 

time to show EU-wide leadership for all of Europe’s 

citizens to reap the benefits of a connected city and 

society.”
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Bas van den Barg (1968) has been a Senior Policy Officer 
for European Affairs at the Association of Dutch Municipa- 
lities since 2013. He was previously the EU representative 
in the Province of Utrecht, Information Officer at Trenité 

Van Doorne Lawyers in Brussels and Policy Advisor in the 
 General Secretariat of the European Commission. 

Bas van den Barg (1968) is Senior Beleidsmedewerker 

Directie Europa bij de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) sinds 2013. Voorheen was hij

EU-vertegenwoordiger van de provincie Utrecht, 

Information Officer bij Trenité Van Doorne Advocaten 

in Brussel en beleidsmedewerker bij het secretariaat- 

generaal van de Europese Commissie.

Bas van den Barg

Association of Dutch municipalities VNG:
Linking the local economy to the labour market 
at European level

“Besides a means to tackle societal challenges for 

cities and regions, innovation is also a key engine for 

economic growth and jobs. To facilitate economic 

growth to a maximum, a region-wide strategy should 

be applied. In addition to creating a fertile ground for 

innovation (improving the business climate, facilitat- 

ing cross-overs by creating meeting places) and the 

availability of capital, it is equally important to have a 

good connection with the regional labour markets and 

with educational systems. Not every region benefits 

from innovation-oriented policy. Some regions have a 

greater need for good (digital) connections with other 

(cross-border) regions and sectors.

This is why we need a territorial approach. In this way, 

a structural link between the local econmy and the la- 

bour market can be achieved, which is not yet a given 

at EU level. This is remarkable because the EU invests 

VNG: Belang van koppeling economie en 
arbeidsmarkt op Europees niveau

“Innovatie is voor steden en regio’s, naast een 
middel om maatschappelijke uitdagingen te 
tackelen, een belangrijke motor van de econo- 
mie. Als het beter gaat met de economie, is dat 
goed voor groei van de werkgelegenheid. Om de 
economische groei in de regio maximaal te faci- 
literen is een regio-brede strategie nodig. Naast 
het creëren van een goede voedingsbodem voor 
innovatie (vestigingsklimaat, faciliteren van cross- 
overs door creëren van ontmoetingsplaatsen,
etc.) en de beschikbaarheid van kapitaal, is het 
van groot belang dat er een goede aansluiting 
is met de regionale arbeidsmarkt en het onder-
wijs. Niet elke regio is gebaat bij innovatiegericht 
beleid. Dergelijke regio’s hebben meer behoefte 
aan goede (digitale) verbindingen met andere 
regio’s en sectoren.

Een territoriale benadering is nodig om een 
structurele koppeling tussen economie en arbeids- 
markt te bewerkstelligen, iets dat op Europees 
niveau nog geen vast gegeven is. Een opmerke-

lijke zaak, omdat de EU via het ESF en EFRO geld 
investeert in de regio’s voor de opleiding van 
werknemers en werkzoekenden, als ook in de 
ontwikkeling van de economie.

Met de Regionale Innovatiestrategieën voor 
Slimme Specialisatie (RIS3) en de operationele 
programma’s 2014-2020 is een begin gemaakt 
binnen het Regionaal Beleid om tot een betere  
afstemming tussen overheid, bedrijfsleven 
en  kennisinstellingen te komen wat betreft 
 investeringen in innovatie. Een goede start, 
maar gezien de focus op innovatie, de huidige 
 ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (hoge werk-
loosheid op alle opleidingsniveaus) en het belang 
van meer traditionele sectoren voor veel steden 
en regio’s (bijv. toerisme) zijn deze strategieën niet 
 effectief genoeg om de concurrentiekracht van 
de regio’s aanzienlijk te vergroten.

De steden en regio’s, allen met een uniek DNA, 
moeten centraal staan. Daarom moeten de RIS3 
voor de volgende programmaperiode (2021 e.v.) 
worden uitgebreid tot Regionale Strategieën voor 
economie en arbeidsmarkt. Dit geeft alle steden 
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through both the European Social Fund and the 

European Fund for Regional Development in these 

regions. These investments concern both training for 

workers and jobseekers, as well as the development 

of the economy.

The revised Cohesion Policy for 2014-2020 aims to 

create better coordination between government, 

industry and research institutions for investments in 

innovation. A major improvement is the Regional 

Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). 

A good start, but given the focus on innovation, the 

current developments in the labour market (high 

unemployment at all levels of education) and the

importance of more traditional sectors for many 

cities and regions (e.g. tourism), these strategies are 

not  effective enough to significantly increase the 

 competitiveness of the regions.”

en regio’s in de EU een basis om binnen Europese 
kaders de samenwerking met bedrijfsleven en 
kennis- en onderwijsinstellingen te intensiveren en 
tot een echte – met Europese middelen onder- 
steunde – Regionale Strategie voor groei en 
banen te komen.

Met RIS3 wordt een basis gelegd voor een echte 
verankering van de territoriale dimensie in de 
nieuwe Europese strategie voor groei en banen, 
de opvolger van de huidige Europa2020-strategie. 
De rol van de steden neemt dan toe.”

Utrecht
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Lambert van Nistelrooij (1953, Nuland) has been a 

Member of the European Parliament for the EPP 

Group/ CDA delegation since 2004. 

In the EPP Group, the largest political group in the 

European Parliament, he coordinates the positions 

on Regional Policy. In this area, he was chosen as 

‘Member of the European Parliament of the Year’ in 

2011, 2012 and 2015. Since 2014 he is also Member of 

the  Parliamentary Committee for Internal Market and 

Consumer  Protection.

Previously Van Nistelrooij was member of the coun-

cil of the municipality of Nuland, member and later 

 executive of the province of Noord-Brabant.

He is president of Knowlegde4Innovation (K4I),   vice- 

president of the Parliamentary Intergroup for Ageing 

and Intergenerational Solidarity (AGE Intergoup) and 

of the Parliamentary intergroup for Urban Affairs (UR- 

BAN Intergroup). In Brussels Van Nistelrooij is treasurer 

of the CDA-delegation and board member of the 

European Internet Foundation (EIF).

In the Netherlands Lambert van Nistelrooij is president 

of the supervisory board of Prisma (service provider to 

handicapped people) and member of the supervisory 

board of Valkenhof (centre for care and nursing in 

Valkenswaard).

Lambert van Nistelrooij (1953, Nuland) is sinds 2004 
lid van het Europees Parlement namens EVP/CDA.

Binnen de EVP-Fractie, de grootste politieke groep 
in het Europees Parlement, coördineert hij de 
standpunten op het gebied van Regionaal Beleid. 
Op dit vakgebied werd hij in 2011, 2012 en 2015 
gekozen tot ‘Europarlementslid van het Jaar’.
Sinds 2014 is hij ook lid van de Parlements -
commissie  voor Interne Markt en Consumenten-
bescherming.

Voorheen was Van Nistelrooij gemeenteraadslid in 
Nuland, Statenlid en Gedeputeerde in de 
provincie Noord-Brabant.

Hij is voorzitter van Knowlegde4Innovation (K4I), 
vicevoorzitter van de Parlementaire Intergroep 
voor ouderenvraagstukken (AGE Intergroep) en 
van de Parlementaire Intergroep voor Stedelijke 
Aangelegenheden (URBAN Intergroep). In Brussel 
is Lambert van Nistelrooij verder penningmeester 
van de CDA-delegatie en bestuurder van de 
Europese Internetstichting (EIF).

In Nederland is Van Nistelrooij voorzitter van de 
Raad van Toezicht van Prisma (dienstverlening 
aan mensen met een handicap) en lid van de 
Raad van Toezicht van Valkenhof (centrum voor 
verpleging en verzorging in Valkenswaard).

OVER LAMBERT VAN NISTELROOIJ 

ABOUT LAMBERT VAN NISTELROOIJ 

Ook in gesprek met Lambert van Nistelrooij?
Also want to get in contact with Lambert van Nistelrooij?

Europees Parlement  European Parliament
ASP 8 E 206 ASP 8 E 206
Wiertzstraat 60 Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel, België B-1047 Brussels, Belgium
Tel +32 (0) 2-28 47434 Tel +32 (0) 2-28 47434

Adres in Nederland  Address in The Netherlands:
Molenstraat 17a Molenstraat 17a
5087 BM Diessen (NB) 5087 BM Diessen (NB), 
 The Netherlands

  lnist@home.nl

Online:
  lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu
  www.lambertvannistelrooij.nl

  twitter.com/lvnistelrooij
 facebook.com/lambert.vannistelrooij
 Europa Dichtbij
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1. Regionaal Beleid Revisited Mei 2004
2. Van Halderberge tot Deurne: Europese Referendumcampagne Juli 2005
3. Making Innovation Visible (Engels) December 2005
4. Vergrijzing, Kans en Uitdaging December 2005
5. Handleiding EU Regionaal Beleid in Nederland Augustus 2006
6. Energie is ‘Hot’ December 2006
7. Creatieve Industrie: Recept voor Groei Mei 2007
8. Wegwijs in een nieuw Regionaal Beleid in Nederland en de EU 2008-2013 September 2007
9. Het platteland in verandering: Bouwstenen voor een Vernieuwde Aanpak Regionaal Plattelandsbeleid Januari 2008
10. Focus op Verandering Januari 2008
11. Klimaatverandering: Een zaak van iedereen April 2008
12. A new Regional Policy: Innovative ideas for the post 2013 reform (Engels) Oktober 2008
13. Regio’s aan zet - naar een nieuw Europees Regionaal Beleid voor Nederland Maart 2009
14. Europese waarden en normen: regionale identiteit en interculturele dialoog April 2009
15. Brabanttuin, opmaat naar Culturele Hoofdstad April 2009
16. Energie en klimaat: Naar Kopenhagen...en verder November 2009
17. Vergrijzing en krimp: Kansen voor jong en oud in de ‘zilveren economie’ December 2010
18. Ontwikkelingssamenwerking: Nieuwe aanpak voor Europa en Nederland Mei 2011
19. Europese Structuurfondsen 2014-2020: Een toekomstperspectief Oktober 2011
20. Investeren in de regio Januari 2012
21. On the Move Juli 2012
22. Slimme specialisatie: Europese toppers verbinden Maart 2013
23. Smart Specialisation Connecting European Top Performers (Engels) Juni 2013
24. Biobased Economy: Biobased delta als innovatief supercluster Augustus 2013
25. Voor groen, groei en banen September 2013
26. West-Brabant en Zeeland in de Biobased Economy Samen uit de crisis April 2014
27. Drempels weg. Europese interne markt: volop kansen voor Nederland Januari 2015
28. Schijnwerpers op de stad Oktober 2015

NB: Voor online versies zie de website www.lambertvannistelrooij.nl 

Uitgaven in de serie Europa Dichtbij:
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1. Regional Policy Revisited May 2004
2. From Halderberge to Deurne: European Referendum campaign July 2005
3. Making Innovation Visible (English) December 2005
4. Ageing, Chance and Challenge December 2005
5. Manual for EU Regional Policy The Netherlands Augustus 2006
6. Energy is ‘Hot’ December 2006
7. Creative Industry: Recepy for Growth May 2007
8. Finding your way in a new Regional Policy in The Netherlands and EU 2008-2013 September 2007
9. Countryside in transition: Building blocks for a renewed approach to Regional Policy for Countryside January 2008
10. Focus on Change January 2008
11. Climate Change: everyone’s concern April 2008
12. A new Regional Policy: Innovative ideas for the post 2013 reform (English) October 2008
13. It’s the regions turn - towards a new European policy for The Netherlands March 2009
14. European norms and values: regional identity and intercultural dialogue April 2009
15. Brabanttuin, stepping stone to EU Capital for Culture April 2009
16. Energy and Climate: To Copenhagen...and beyond November 2009
17. Ageing and decrease: Chances for young and old in the ‘silver economy’ December 2010
18. Development cooperation: New approach for Europe and Netherlands May 2011
19. European Structural Funds 2014-2020: A perspective for the future October 2011
20. Investing in regions January 2012
21. On the Move July 2012
22. Smart Specialisation: connecting European winners March 2013
23. Smart Specialisation Connecting European Top Performers (English) June 2013
24. Biobased Economy: Biobased delta as innovative supercluster August 2013
25. For green, growth and jobs September 2013
26. West-Brabant and Zeeland in the Biobased Economy, Together exiting the crisis April 2014
27. Away with obstacles The European internal market: abundance of chances for The Netherlands January 2015
28. Cities in the spotlight (English) October 2015

NB: For online versions see the website lambertvannistelrooij.nl

Publications in the series Europa Dichtbij:
(in Dutch language, unless specified otherwise) 
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