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Opdracht van de commissie

Het bestuur van de VNG heeft ons gevraagd met de steden mee te denken over hun nieuwe college-
programma’s.1 Dit document heeft alleen dit doel.2 

Wij geven hier aan hoe de stad er voor staat. Welke trends zichtbaar zijn. Zie daarvoor uitgebreider bij-
lage 1 van Otto Raspe van het PBL. En we geven een aantal agendapunten in overweging, die passen 
bij de ontwikkeling van de stad. 

Daarmee gaan wij niet in op alle thema’s die voor de nieuwe collegeprogramma’s van belang zijn. 
Denk aan de drie decentralisatieoperaties. Wij redeneren immers vanuit stedelijke en niet vanuit be-
stuurlijke ontwikkelingen. 

1 De commissie heeft zich in een viertal werksessie laten bijpraten door een groot aantal deskundigen (zie bijlage 2). 
2 Bij veel opgaven hoort een ander Rijksbeleid. Het kan geen kwaad als de Rijksoverheid vanuit dat perspectief dit ‘Perspectief voor de 

steden’ meeleest. 
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De staat van de stad: twee gezichten

Steden zijn steeds meer de motor van economie en innovatie. Bedrijven profiteren van elkaars nabij-
heid en clusteren in steden. De kenniseconomie is de post-industriële economie aan het verdrijven, 
en gedijt goed in steden. De meeste steden groeien, zelfs als er geen nieuwe huizen meer worden 
gebouwd, terwijl bevolkingskrimp zich in de perifere delen van het land aankondigt.

Maar de ‘triomf van de stad’ heeft twee gezichten. Zo doet Amsterdam het geweldig en toch leeft 
12,3% van de inwoners van Amsterdam onder de armoedegrens, tegen 11,6% in Rotterdam, dat de 
‘triomf van de stad’ grotendeels aan zich voorbij ziet gaan.3 In veel steden zijn de broedplaatsen niet 
aan te slepen, maar veel winkels moeten sluiten. Terwijl de nationale economie afhankelijker wordt 
van de steden, worden in die steden de verschillen tussen arm en rijk groter.

3 SCP, Armoedesignalement, Den Haag, 2013, p. 16.
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Agenda voor de stad: sociaal-economische 
vitaliteit

De twee gezichten van de stad vragen om een brede agenda. In de komende jaren moet het niet al-
leen gaan over de economische groei, over de creatieve klasse, over de broedplaatsen, maar ook over 
de nieuwe armoede, de nieuwe woningnood, en het gebrek aan kansen. Al met al: het moet gaan om 
de sociaal-economische vitaliteit van steden.

Wie daaraan wil werken moeten drie dingen centraal stellen:
• Waar ligt de kracht van je stad? Wat is het verhaal van je stad? Kopieer niet het succesmodel van 

andere steden, maar weet wat jouw stad nodig heeft. Niet iedere stad ligt in een ‘valley’, niet iedere 
stad heeft baat bij een campus.

• Het verhaal van de stad wordt vaak verteld door burgers. Daarom is het zo belangrijk om aan te 
sluiten bij de initiatieven van burgers. Een goed bestuur geeft ruimte aan de stad en ruim baan voor 
de burger.

• Sectorale en solistische oplossingen werken niet meer. Het gaat om de verbinding. Economie en 
sociaal moeten worden verbonden. Duurzaamheid én cultuur zijn brede thema’s die in alle sectoren 
moeten terugkomen. En in stedelijke regio’s is een gezamenlijke aanpak van ‘stad en ommeland’ 
vereist. 
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De ruimtelijke-economische agenda

In de nieuwe economie van kennis en innovatie is een aantal zaken cruciaal: stedelijke dichtheid, de 
bereikbaarheid van andere steden én de kwaliteit van de leefomgeving (voorzieningen, cultuur, veilig-
heid ). Niet het aantrekken van bedrijven moet voorop staan, maar het aantrekken en behouden van 
mensen die voor die bedrijven aantrekkelijk zijn. Daarmee zijn de creatieve kenniswerkers interessant 
geworden voor elke stad. Tegenwoordig geldt: ’werken volgt wonen’. Overigens begint dat pas als er 
voldoende interessante banen zijn, anders komen die hoogopgeleiden ook niet.

Enkele perifere steden kunnen in de komende jaren (gaan) krimpen. De meeste steden zullen groeien. 
In meer steden gaat de beroepsbevolking krimpen. In veel steden zien we vergrijzing. 

Groei kan gemakkelijk leiden tot tot ruimtelijke uitsortering, waarbij de werklozen en de lage inko-
mens verschuiven naar de randen van de steden en naar de oude groeikernen. Groei vraagt om nieuwe 
huizen, terwijl de bouw nagenoeg tot stilstand is gekomen. Wie gaat er bouwen en wat moet er 
worden gebouwd? Veel gemeentebesturen verkeren in zwaar financieel weer, onder andere door de 
grondbedrijven. Corporaties hebben minder te besteden en zullen dus minder bouwen. De woning-
markt lijkt door het dal, daardoor kan de druk op de woningmarkt in de steden snel oplopen. 

Overweeg voor de eigen stad de volgende aandachtspunten:
• Ontwikkel een consistente visie op de ontwikkeling van de stad (die nauw aansluit bij de kracht 

van de stad), met richtinggevende kaders voor de kwaliteit. De overheid is minder een partner van 
burgers en bedrijven als haar beleid steeds wijzigt. 

• Nieuwbouw moet gericht zijn op vergroting van de ‘massa’: verdicht binnen de agglomeratie. Her-
structurering en transformatie van bestaande gebieden zijn vaak niet duurder dan nieuwbouw aan 
de randen van de agglomeratie, als niet alleen wordt gekeken naar de plan-exploitatie, maar ook 
naar het effect op de gehele stad. 

• Breng de bouwproductie op gang, met nieuwe initiatieven (eigen corporaties, gemeente als risico-
drager, nieuwe publiek-private arrangementen, enz.).

• Bekijk bestaande vormen van publiek-private samenwerking kritisch; bouw samenwerking af als die 
geen meerwaarde meer heeft.

• Ontwikkel nieuwe woonmilieus voor hoger opgeleiden én voor middeninkomens. De hoger opge-
leiden zijn aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, woningen voor middeninkomens zijn aantrekkelijk 
voor migranten die gebruik maken van de emancipatiemachine die de stad ook is. 

• Ga bij nieuwbouw ook uit van nieuwe vormen van samenleven. 
• Het percentage sociale huur is in veel steden nog steeds veel te hoog. Regionale aanpak is hier 

onvermijdelijk. 
• Grondposities van de gemeente moeten snel worden afgewaardeerd. Gemeenten moeten het 

grondbeleid niet meer inzetten als inkomstenbron. Bij het grondbeleid moet het primair gaan om 
de ruimtelijke kwaliteit, de samenhang en de leefbaarheid van de stad. 

• Zie de bestaande leegstaande gebouwen als een dubbele kans. Voor starters en voor burgerkracht. 
Dit vraagt: minder regels en flexibelere bestemmingsplannen. Vernieuw bestaande werkplekken in 
plekken voor kenniswerkers. Zet bestaande gebouwen om in woningen voor middeninkomens, voor 
doorstromende migranten. De buurtinfrastructuur moet zowel sociaal en economisch krachtig zijn.

• Heb continu overleg met het bedrijfsleven. Betrek ze bij voorbereiding en uitvoering van beleid. 
Wat economisch één gebied is, moet ook bestuurlijk als zodanig worden behandeld. 

• Kies voor concentratie van winkelbestand op stads- en wijkniveau.
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De migratie- en integratieagenda

De diversiteit neemt in tal van opzichten toe. Het gaat om steeds meer nationaliteiten, het gaat om 
Turken en Marokkanen die vaak moeilijk werk krijgen, het gaat om MOE-landers die vaak een (laagbe-
taalde) baan hebben, het gaat om vluchtelingen, het gaat om hoog opgeleide zzp-ers en het gaat om 
expats die voor bedrijven een periode naar Nederland komen. Aan de onderkant zien we steeds meer 
arbeidsmigratie en steeds minder gezinsmigratie. In de war of talent is het van groot belang om je stad 
aantrekkelijker te maken voor de internationale kenniswerkers.4

Naast de diversiteit is de dynamiek van belang. Steeds meer hebben de steden te maken met passan-
ten, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant. Passanten worden structureel. Daarop zijn steden 
vaak nog onvoldoende ingericht.

Ook in de achterstandswijken is er veel dynamiek (zeker in wijken met meer eigen woningbezit). De 
stad is een emancipatiemachine, hoewel niet iedereen boven komt. Veel migranten beginnen in be-
paalde wijken (waar ze netwerken hebben, waar meer kans is op informele arbeid). Deze arrival neig-
bourhoods zijn niet het probleem, die zullen altijd blijven bestaan. Het gaat erom om mensen kansen 
te geven en om beleid te richten op mensen die er niet in slagen om verder te komen.

Daarom is het belangrijker om meer oog te hebben voor mensen en minder voor wijken (ook omdat de 
wijk in Nederland nauwelijks de kansen van de inwoner bepaalt). Veel mensen wonen in achterstands-
wijken omdat ze arm en werkloos zijn en ze zijn niet arm en werkloos omdat ze in achterstandswijken 
wonen. 

Niettemin is de schaal van sommige achterstandswijken zodanig dat de problemen te veel kunnen 
cumuleren. 

Overweeg voor de eigen stad de volgende aandachtspunten:
• De stad maakt meer ruimte en biedt meer voorzieningen aan de internationale kenniswerker: veel 

internationale kenniswerkers zijn passanten (huur belangrijker dan koop, internationaal onderwijs).
• De universiteitssteden investeren meer in huisvesting voor, talents scouting en het binden van inter-

nationale studenten. 
• Alle steden stellen zich meer in op laaggeschoolde passanten. Short-stay-voorzieningen zijn belang-

rijk. Ook scholen moeten beter worden toegerust op passanten.
• Veel migranten wonen maar tijdelijk in achterstandswijken (hun arrival neigbourhoods). Voor hen 

is niet het verbeteren van de wijk prioriteit maar het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt 
(taal, stage, werk). Het verbeteren van achterstandswijken kan voor hen zelfs contraproductief zijn, 
omdat ze daardoor naar andere achterstandswijken worden verdreven. Voor veel migranten is het 
dus beter om de verschillen tussen wijken te accepteren. 

• Daar staat tegenover dat degenen die niet in staat zijn om de achterstandswijken te ontstijgen, 
recht hebben op een decente en veilige leefomgeving. 

• Waar de schaal van de achterstandswijken de problemen onbeheersbaar dreigt te maken kan 
worden overwogen de toestroom van nieuwe kwetsbare groepen tegen te gaan. Dat kan door 
nieuwbouw van betere woningen in achterstandswijken, door woningtoewijzing (op straat- en 
buurtniveau), door regionale afspraken te maken en door toepassing van de Rotterdamwet. Zo kan 
een opeenhoping van kwetsbare groepen en een te eenzijdig sociaal-economisch profiel worden 
voorkomen.

• Het doelgroepenbeleid is passé. Het stigmatiseert onnodig. Een goed generiek achterstandsbeleid is 
beter, met kennis van etnische verschillen.

• Juist op het terrein van de achterstanden is al veel beleid ontwikkeld. Met dat beleid is vaak niets 
mis. Het probleem is nog steeds dat het niet adequaat wordt uitgevoerd. Ga fraude aanpakken, 
zorg dat je weet wie waar woont. Weet wat voor mensen in je stad wonen. 

• Bezie de arbeidsmarkt op regionaal niveau. Tuig niet voor elke gemeente of zelfs elke wijk een 
eigen werklozenproject op. Versnippering moet worden tegengaan. 

4 Het Rijk zou het begrip ‘economische waarde’ in de WAF moeten oprekken, zodat ook kunstenaars langer dan drie maanden gastvrijheid 
kunnen genieten. 
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De duurzaamheidsagenda

Veel milieuproblemen zijn in het verleden opgelost, grote problemen blijven nog bestaan. Hoewel die 
vaak internationaal moeten worden aangepakt, kunnen de steden belangrijk werk verrichten. Duur-
zaamheid vraagt immers een andere manier van leven van mensen. 

Veel steden hebben wel een duurzaamheidsagenda, maar toch is duurzaamheid vaak nog geen inte-
graal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een transitie komt er niet als duurzaamheid een hobby 
blijft van één wethouder. 

Bovendien: duurzaamheid is een mooi en warm begrip, maar is niet altijd even onderscheidend. De 
duurzaamheidsagenda gaat over: 
• transitie naar duurzame energie
• gezonde steden (luchtkwaliteit, leefbaarheid, etc)
• klimaatbestendigheid (wateropvang)
• circulaire economie (recycling, voorkomen van afval, clean tech, duurzaam inkopen). 

Overweeg voor de eigen stad de volgende aandachtspunten:
• Beschouw de stad als experimenteerplek voor duurzaamheid: ga soepel om met regels. Creëer 

regelluwe zones. De stad is een living lab. Maak dingen mogelijk. Duurzame steden zijn innovatieve 
steden, en andersom. 

• Verschillende plekken in steden hebben te maken met ongezonde lucht. Met name roet en fijnstof 
in de lucht zijn een gezondheidsrisico. De aanpak verschilt van plek tot plek. Het gaat bijvoorbeeld 
over verbeteren van de alternatieven (fiets, OV), parkeervoorzieningen aan de stadsrand, scheiden 
van verkeersstromen, aanpassen van de ruimtelijke inrichting (voetgangersvriendelijke inrichting, 
lagere snelheden, etc.).

• Volg de ladder voor de duurzame verstedelijking: Stap 1: is er behoefte aan meer bouwen in de 
gehele regio? Stap 2: Zo ja, bouw binnenstedelijk. Stap 3: indien niet mogelijk: bouw op plekken die 
multimodaal ontsloten zijn. 

• Stel als stad een doel voor zero-emissies: bijvoorbeeld in 2025 voor alle openbaar vervoer. 
• Stimuleer het elektrisch rijden door het afgeven van ‘laadpaalgaranties’ voor een aantal jaren als je 

overstapt op elektrische auto. 
• Faciliteer het autodelen. Dit vergt een ander type parkeervergunningen.
• Werk aan energieneutrale bedrijventerreinen.
• Stimuleer het oprichten van energiecoöperaties waarmee burgers gezamenlijk energie opwekken. 
• Investeer in een slimme energie-infrastructuur en stel elke burger en elke ondernemer in staat zijn 

eigen energie op te wekken. 
• Maar zorg ook voor ‘ontregel-beleid’: burgers moeten het gevoel krijgen dat duurzame initiatieven 

makkelijke initiatieven zijn. 
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Culturele agenda

Een florerend cultuurbeleid is van belang voor een welvarende stad. Mensen trekken naar steden 
vanwege hun (culturele) voorzieningen, bedrijven trekken naar steden vanwege de florerende arbeids-
markt. Internationale bedrijven willen goede culturele voorzieningen voor hun mensen. Cultuur levert 
de stad ook veel direct economisch profijt op. 

Vanuit die gedachte is cultuurbeleid veel meer dan de traditionele kunstinstellingen die door de over-
heid worden gesubsidieerd en door de traditionele bedrijven worden gesponsord. Het gaat (ook) om 
culturele voorlopers. En om de creatieve elite die vaak dezelfde ontmoetingsplaatsen hebben als de 
culturele voorlopers. 

En dat niet alleen: bij cultuur gaat het uiteindelijk om het versterken van identiteit en eigenheid. Cul-
tuur geeft een sense of belonging. Waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot een stad, tot een 
land. Cultureel erfgoed versterkt het gevoel van de stad. 

Als het gaat om het versterken van de sense of belonging is in Amsterdam-Zuid een ander cultuurbe-
leid geëigend dan in Transvaal in Den Haag. Erbij horen betekent niet dat iedereen naar het Concert-
gebouw hoeft. 

Overweeg voor de eigen stad de volgende aandachtspunten:
• Ga aan de gang met de verhalen die in de stad leven. Ga andere steden niet kopiëren. Het gaat op 

het culturele DNA van je eigen stad. Daarin speelt cultuurhistorie een grote rol. 
• Regelgeving moet het culturele klimaat niet in de weg zitten
• Investeer meer in programmering en transformatie en minder in stenen.
• Werk aan de herbestemming van het culturele erfgoed. Creëer ontmoetingsplaatsen (free zones) 

voor creatieve elite en culturele voorlopers. Benut leeg vastgoed om je culturele infrastructuur te 
versterken. 

• Investeer in de creativiteit van mensen, van jongeren en van ouderen. Daar past cultuureducatie bij.
• Denk bij culturele instellingen regionaal. Betrek de regio bij het investeren in cultuur in de eigen 

stad. Specialisatie in culturele voorzieningen. 
• Festivalisering past bij consumer city (en bij identiteit).
• Biedt kunstenaars van elders de mogelijkheid om langer in Nederland te blijven, ook als ze niet 

meteen een baan hebben. Zoals dat ook voor kenniswerkers geldt. 
• Bibliotheken van de toekomst zijn kennisplekken, plekken van dialoog, een educatief centrum.
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Inleiding 
De VNG heeft een tijdelijke commissie Stedelijk Perspectief ingesteld, onder voorzitterschap 
van professor Wim Derksen. De commissie heeft tot doel trends op het gebied van stedelijke 
economie in kaart te brengen ten behoeve van de nieuw te vormen collegeprogramma’s. 
Vanuit economisch perspectief worden vier thema’s uitgewerkt: (1) Economie, wonen en 
ruimte, (2) Economie, migratie en achterstanden (3) Economie en duurzaamheid, (4) Eco-
nomie, cultuur en openbare ruimte. 

Ter voorbereiding van deze commissiebijeenkomsten heeft de VNG het PBL gevraagd een 
korte notitie te schrijven over belangrijke trends die een impact op de regionale economie 
kunnen hebben. 

Steeds is het vertrekpunt ‘de economie’. We behandelen in deze notie de volgende trends:  
 
Trend 1: Urban age 
Trend 2: Agglomeratiekracht en borrowed size  
Trend 3: Consumer city  
Trend 4: Werk volgt wonen  
Trend 5: Krimp 
Trend 6: Vergrijzing 
Trend 7: The great divergence 
Trend 8: Resilience (veerkracht) 
Trend 9: The war of talent 
Trend 10: De groene race  
Trend 11: De energieke samenleving  

De trends in de stedelijke economie worden kort beschreven; we pretenderen niet volledig te 
zijn. Per trend geven we daarom ook een aantal relevante bronnen weer (zo veel mogelijk 
met hyperlinks) die uitgebreider ingaan op deze trend.  
 
Na de 11 trends bespreken we in een resumé hoe deze 11 trends samenhangen met de vier 
thema’s van de commissie. 
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Trend 1: Urban age 
Urbanization will be one of this century’s biggest drivers of global economic growth. Deze 
quote van Mckinsey’s Global Institute is illustratief voor de trend dat steden meer en meer in 
trek zijn als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven. Prognoses geven daarbij aan dat nu 
al meer dan de helft van de totale bevolking in de OECD-landen in stedelijke regio’s leeft en 
de verwachting is dat dit aantal tot 80 procent zal groeien. McKinsey spreekt van een Urban 
World, de London School of Economics van een Urban Age en Brookings Institution van een 
Metropolitan Revolution. Ed Glaeser vat deze trend samen als de Triumph of the City. Kort-
om: steden zijn de motoren van economische groei, hotspots van innovatie, broedplaatsen 
van ondernemerschap en trekken talenten en investeringen van over de hele wereld aan (zie 
voor het waarom? de box hieronder).  
 
Met recht kan worden afgevraagd hoe de trend zich relateert aan de Nederlandse context, en 
de context van een Nederlandse stad of gemeente. We kunnen dezelfde groei in urbanisatie 
in Nederland niet verwachten. We krijgen immers ook te maken met krimp van de (be-
roeps)bevolking. En Nederland kent geen metropolen of agglomeraties in de orde van groot-
te waarin veelal wordt gedacht (New York, Londen). Onze kracht ligt veel meer in de 
polynucleaire stedelijke structuur en een structuur van middelgrote steden. Kortom: wat zijn 
eigenlijk de condities voor stedelijk economische groei in Nederland? Met deze megatrend in 
gedachten lopen we een aantal andere gerelateerde trends voor de stedelijke en regionale 
economie langs.  
 
Waarom zijn steden economisch zo succesvol? De kern van het economische succes van de stad 
bestaat uit het feit dat bedrijven profiteren van elkaars nabijheid. Rond clusters van bedrijven ontstaan 
arbeidsmarkten en markten van toeleveranciers, die een betere ‘matching’ kennen in steden. Bovendien 
zijn steden de drager van kennisspillovers: bedrijven profiteren van de bedoelde en onbedoelde over-
dracht van kennis. Interacties tussen bedrijven kunnen formeel zijn, verpakt in handelsrelaties, maar 
ook juist informeel, toevallig, en onbedoeld. Kern van deze relaties is vaak face-to-face contact. Mensen 
hebben face-to-face contact nodig om persoonlijke en complexe kennis uit te wisselen, vertrouwen op te 
bouwen, en continue een accurate beoordeling te kunnen maken van het potentieel aan constant veran-
derende bedrijfsrelaties. Het specificeren van producten en diensten, met elkaar samenwerken, het 
sluiten van bedrijfstransacties, en misschien wel de belangrijkste: het van elkaar kunnen leren en je 
kunnen ‘vergelijken’ met anderen (peers) – om er beter van te worden –, leunen alle sterk op de moge-
lijkheden die persoonlijke contacten bieden. Steden bieden deze interactiemilieus, zodat frequent en 
face-to-face contact mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast faciliteren steden arbeidsmobiliteit en onder-
nemerschap, zowel bij het oprichten van nieuwe bedrijven als bij de spin-offs van bestaande bedrijven. 
Juist omdat moderne economieën de afgelopen decennia steeds sterker ‘kenniseconomieën’ zijn gewor-
den is het belang van agglomeratievoordelen gegroeid en floreren steden.  

Bronnen 
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Trend 2: 
Agglomeratiekracht en 
borrowed size 
Aan de trend van de ‘urban age’ ligt ten grondslag dat bedrijven profiteren van elkaars na-
bijheid. Door economen worden dit agglomeratievoordelen genoemd. Voor deze voordelen 
zijn stedelijke omvang en dichtheid cruciaal. Diverse studies laten zien dat stedelijke dicht-
heid gunstig is voor meer innovatie en hogere productiviteit en economische groei, ook in 
Nederland.  
 
Maar Nederlandse regio’s missen juist agglomeratiekracht: ze zijn ten opzichte van hun be-
langrijkste concurrenten relatief klein en hebben minder dichtheid. Nederlandse bedrijven 
missen daarmee een concurrentievoordeel ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten 
elders (Raspe et al. 2012). Onderkennen van het belang van agglomeratiekracht en het ge-
brek daaraan in Nederlandse regio’s is belangrijk. Hier past een investeringsagenda gericht 
op stedelijke verdichting – in al zijn hoedanigheden –, aansluitend op de bedrijvendynamiek 
en de interactiemilieus die de drager zijn van agglomeratievoordelen. Maar het is niet reëel 
om te verwachten dat een stedelijke investeringsagenda op korte termijn zal leiden tot meer 
massa en dichtheid. Het is dus een legitieme vraag of deze voordelen niet ook kunnen wor-
den gegenereerd door over de grenzen van de eigen regio te kijken.  
Kan agglomeratiekracht bij ‘de buren worden geleend’? Dit wordt ook wel borrowed size ge-
noemd. Het belang van agglomeratiekracht, maar ook het denken in hoe nabijgelegen ste-
den en agglomeraties elkaar kunnen versterken is een belangrijke trend. Daarvoor moeten 
wél de verbindingen tussen die regio’s heel goed zijn. Hoe sneller de verplaatsing van de ene 
naar de andere stad, hoe makkelijker het is om van elkaars kwaliteiten (in dit geval agglo-
meratievoordelen) te profiteren. Dit verwijst naar de situatie dat nabijgelegen en goed met 
elkaar verbonden steden één stedelijk functioneel geheel vormen en gezamenlijk één hoog 
niveau aan voorzieningen huisvesten (Raspe & Van Dongen 2013).  
 
Om agglomeratiekracht en borrowed size-strategieën uit te werken is het belangrijk te kijken 
naar de economische structuur (type bedrijven, clusters) en dynamiek (groei van bedrijven, 
nieuwe bedrijven). Daarvoor zijn diverse bronnen voorhanden (zie bijvoorbeeld Raspe et al. 
2012). Wanneer we primair uitgaan van massa en dichtheid is het aantal banen dat binnen 
45 minuten kan worden bereikt vanuit elke postcode relevant. Figuur 1 geeft ter illustratie de 
gebieden weer die gunstige voorwaarden kennen vanuit het idee van agglomeratiekracht en 
borrowed size-strategieën. Dit maakt meteen duidelijk dat er binnen Nederland ook grote 
verschillen bestaan in de mate waarin agglomeratievoordelen optreden. Niet elke gemeente 
in Nederland profiteert daarvan.  
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Figuur 1 Aantal banen dat vanuit een postcode kan worden bereikt binnen 45 minu-
ten reistijd

  
 

Bronnen 
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Trend 3:  
Consumer city  
Naast de zogenoemde agglomeratievoordelen wordt ook de kracht van consumptie, en 
daarmee het belang van amenities (voorzieningen) en een goede kwaliteit van de leefomge-
ving steeds nadrukkelijker onderkend als driver voor regionale ontwikkeling. Juist stedelijke 
massa en dichtheid bieden agglomeratievoordelen aan de consumptiekant. Veel, diverse en 
hoogwaardige consumentendiensten bestaan bij de gratie van massa en dichtheid (schaal-
voordelen), en dezelfde amenities maken de stad aantrekkelijk voor mensen en bedrijven om 
er zich te vestigen: ze voorzien in een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Het consumer 
city-concept. 
 
Onderzoek van de Atlas voor Gemeenten laat zien dat verschillen in huizenprijzen (de prijs 
die men bereid is te bepalen voor een woning, gecorrigeerd voor pandkenmerken), een indi-
cator voor de aantrekkelijkheid van een locatie, voor ongeveer de helft wordt bepaald door 
de nabijheid van banen én voor de andere helft door nabijheid van allerlei voorzieningen. 
Mensen willen dus graag wonen daar waar ze in potentie veel banen kunnen bereiken én 
daar waar ze makkelijk van allerlei voorzieningen gebruik kunnen maken (Marlet 2009, zie 
ook CPB 2010).  
 
Een belangrijke trend is dat mensen in toenemende mate gaan wonen waar de kwaliteit van 
de woonomgeving hoog is. Mensen kiezen een woonstad die ze aantrekkelijk vinden. Veelal 
zijn dat veilige steden, met veel historie en stedelijke voorzieningen (Marlet & Ponds 2012). 
Daarbij geldt dat steden met een groot en gevarieerd aanbod aan cultuur vooral een grote 
aantrekkingskracht hebben op hogeropgeleiden en mensen uit de hogere inkomensgroepen 
(figuur 2). Opvallend is dat juist die steden het economisch beter doen (figuur 3 en 4). Met 
andere woorden: waar hoogopgeleide werknemers graag willen wonen, groeien bedrijven en 
vestigen zich nieuwe bedrijven.  
 
Voor steden is deze groep hoogopgeleide, creatievelingen interessant, want mensen met 
meer kennis en vaardigheden zijn productiever, geven meer geld uit in plaatselijke horeca en 
detailhandel en cultuur en zijn meer geneigd om een eigen bedrijf te starten. Steden met 
veel hoogopgeleiden passen zich ook beter aan aan nieuwe economische omstandigheden. 
Nederlandse steden verschillen fors in aantal creatievelingen en aanbod aan cultuur.  
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Figuur 2 Ontwikkeling aandeel hoogopgeleiden naar stedelijkheid en landsdelen 

Bron: Marlet et al. (2013) 
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Figuur 3 Creatieve hoogopgeleide mensen wonen over het algemeen in steden met 
veel cultuur …  

Bron: Marlet (2009) 

 
Figuur 4 … en in steden met veel creatieve, hoogopgeleide mensen groeit de  
werkgelegenheid harder 

Bron: Marlet (2009) 

Bronnen 
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http://www.atlasvoorgemeenten.nl/images/pdf/De_waarde_van_kunst_en_cultuur_in_Amsterdam.pdf 
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Trend 4: Werken volgt 
wonen  
De consumer city-trend is ook gerelateerd aan de discussie of ‘wonen werken volgt, of wer-
ken het wonen’. In beleidsmatige termen: start regionaal beleid nu met het creëren van 
werklocaties (en dan komen de mensen vanzelf) of met het creëren van woonlocaties (en 
dan komen de bedrijven vanzelf). Of in het verlengde daarvan: begint beleid nu met het 
creëren van allerlei voorzieningen, die mensen aantrekken en vervolgens een succesvolle 
regionale economie aanjagen? In het licht van het belang van consumer city-argumenten 
volgt werken steeds vaker het wonen.  
  
Onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau bevestigde een paar jaar geleden al dat in het al-
gemeen in Nederland in de periode tussen 1996 en 2005 het adagium overheerst dat werk-
gelegenheid zich vestigt op die plaatsen waar een groot aanbod is aan arbeidspotentieel: 
werken volgt dus wonen (De Graaf et al. 2007). Maar, en niet onbelangrijk, deze conclusie 
verdient nuancering (zoals deze studie al aangaf). De patronen voor woon-werkdynamiek in 
Nederland verschillen naar werkgelegenheidssector, naar gemeenten met en zonder Vinex-
bouwopgave en per landsdeel. Dat betekent tegelijkertijd dat niet voor iedere regio of iedere 
gemeente eenzelfde beleid vruchtbaar is. 
 
De Graaf et al. (2007) constateren dat in de eerste plaats niet alle soorten werkgelegenheid 
de bevolking volgen. Het is vooral de verzorgende werkgelegenheid (overheid, scholen en 
detailhandel) die de bevolking volgt. Een gemeente die beleid voert op het aantrekken van 
bevolking door bijvoorbeeld woningen te bouwen, zal echter niet automatisch ook werkgele-
genheid aantrekken in de stuwende en waarde toevoegende sectoren (industrie, distributie & 
handel en zakelijke dienstverlening). Verder geven de onderzoekers aan dat Vinex-
gemeenten de trend dat werkgelegenheid het wonen volgt domineren. In niet-Vinex-
gemeenten wordt de bevolking juist aangetrokken door de toename van werkgelegenheid in 
de verzorgende en de zakelijke dienstverlening. Hier geldt dus dat wonen werken volgt. En in 
de derde plaats geldt het adagium ‘werken volgt wonen’ op landsdeelniveau eigenlijk alleen 
voor de Randstad. Vooral bij gemeenten in de Randstad leidt de aanleg van woningbouwloca-
ties tot extra werkgelegenheid. 
 
Meer informatie over de relatie tussen bevolking en voorzieningen is te vinden in Romein & 
Renes (2013). In deze studie zijn tabellen opgenomen die laten zien hoeveel procent het 
aantal werknemers of het aantal vestigingen van een bepaald type voorziening toeneemt als 
de bevolking met 1 procent toeneemt. Zo neemt de werkgelegenheid in het aantal kleding- 
en schoenenwinkels met meer dan 1,5 procent toe als de bevolking in de stad met 1 procent 
toeneemt. Belangrijkste conclusie: de relatie tussen bevolking en voorzieningen verschilt 
sterkt naar type voorziening; zie figuur 5.  
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Figuur 5 Elasticiteiten tussen banen, vestigingen en bevolking  

Bron: Romein & Renes (2013) 

 
Bronnen 
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http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/CPB-PBL-2013-plannen-voor-de-stad-isbn-
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Trend 5: Krimp 
Tegelijkertijd met het toenemende belang van de stad als vestigingsplaats voor mensen en 
bedrijven nemen binnen Nederland naar verwachting de ruimtelijke verschillen toe. Waar in 
het ruimtelijk beleid tot nu toe is uitgegaan van een perspectief van groei, moet vanaf nu (in 
sommige gebieden) ook worden uitgegaan van een perspectief van krimp. De toekomst 
kenmerkt zich echter ook door een grotere onzekerheid. De regionale bevolkingsgroei tot 
2040 toont forse regionale verschillen (figuur 6). Het zijn vooral perifere regio’s langs de 
randen van Nederland, waar bevolkingskrimp optreedt of wordt voorzien. In Zeeuws-
Vlaanderen, Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Noord- en Zuid-Limburg, de Achterhoek 
en Zuidoost-Drenthe wordt tot 2025 een bevolkingsafname verwacht. Terwijl in het Zuidwes-
ten van Nederland veelal groei plaatsvindt. Binnen deze krimpgebieden groeien de steden 
echter wel. Naar verwachting groeien bijvoorbeeld de steden Groningen en Enschede nog, 
maar hun ommeland niet.  
 
Overigens is er wel een verschil tussen de ontwikkeling van de bevolking en die van de po-
tentiële beroepsbevolking (figuur 7). Deze beroepsbevolking betreft de economisch actieven 
en juist doe groep is belangrijk voor de economie. Vooral in Noord-Brabant wordt dat zicht-
baar: daar groeit de beroepsbevolking minder dan de bevolking. Ook delen van de periferie 
die nog net niet krimpen in bevolking, krijgen te maken met een krimp in beroepsbevolking.  

Figuur 6 Bevolkingsontwikkeling 2012-2040 
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Figuur 7 Ontwikkeling beroepsbevolking 2012-2040 

 

 
Bronnen 
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Trend 6: Vergrijzing 
Naast de trend van krimp is ook duidelijk dat Nederland nog meer te maken krijgt met ver-
grijzing. Het aandeel ouderen (65+) in de bevolking neemt naar verwachting toe van 16 
procent in 2012 tot 22 procent in 2025 en 25 procent in 2040. Hierbij is sprake van een 
‘dubbele’ vergrijzing: het aandeel oudere ouderen (75+) neemt toe van 7 procent nu tot 14 
procent in 2040. Op het platteland zijn en blijven de aandelen ouderen het hoogst: soms tot 
meer dan 30 procent van de lokale bevolking (PBL 2013). 
 
Binnen de trend van vergrijzing speelt dat de toekomstige ouderen gemiddeld welvarender, 
vitaler en actiever zijn dan de ouderen van vroeger. Dit biedt ook kansen voor de lokale en 
regionale economie. Daar staat tegenover dat ouderdom uiteindelijk met gebreken komt. 
Deze kwetsbare ouderen raken meer afhankelijk van de directe woonomgeving om in de 
eigen behoeften te voorzien. Met een verouderende bevolking zal de vraag naar lokale en 
regionale voorzieningen veranderen. 
 
In regio’s waar het groeiende aandeel ouderen gepaard gaat met een afnemende potentiële 
beroepsbevolking, kan het lastig worden het bestaande voorzieningenaanbod te behouden. 
De bevolkingsontwikkeling beïnvloedt vooral de regiogebonden-werkgelegenheid, ook wel 
aangeduid als bevolkingsvolgende of verzorgende werkgelegenheid (PBL 2013). 
 
Figuur 8 laat zien dat vooral de periferie van Nederland te maken krijgt met ‘grijze druk’. 
Juist in die gebieden is het aandeel ouderen hoog. Figuur 9 zoomt daarbij in op gemeenten 
en de prognoses van ouderen in 2040. Hier valt op dat vooral de plattelandsgemeenten een 
relatief hoog aandeel ouderen hebben. Stedelijke gemeenten kennen in de toekomst relatief 
juist een jonge(re) bevolking. Echter volgens de regionale bevolkingsprognose van het PBL & 
CBS  krijgen praktisch alle gemeenten de komende jaren te maken met vergrijzing. Ook in 
de stad leidt dat tot een specifieke opgave. Sterker nog, getalsmatig is de vergrijzing in ste-
den en in de Randstad het sterkst. Dit betekent dat vooral in de Randstedelijke gebieden een 
grotere behoefte aan aangepaste woningen en woonomgeving valt te verwachten.
 

Bronnen 
 

Planbureau voor de Leefomgeving (2013) Vergrijzing en Ruimte, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, 
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Vergrijzing%20en%20ruimte_450.pdf 
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Figuur 8 Grijze druk en daaraan gerelateerde werkgelegenheid 

 
Figuur 9 Aandeel ouderen 65 jaar en ouder in 2040 per gemeente 
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Trend 7: The great 
divergence 
De triomf van de stad betekent niet dat iedere regio of elke stad een winnaar is. Sterker nog, 
naar verwachting zullen de (sociaal)economische verschillen tussen en binnen regio’s groter 
worden. Steden met de juiste mix aan sectoren en aantrekkelijke vestigingsplaatsfactoren 
zullen groeien, terwijl steden die dat minder goed op orde hebben grote kans hebben om af 
te glijden. Moretti (2013) noemt deze nieuwe geografie the great divergence. ‘Goede’ banen, 
hoogopgeleiden, hoge inkomens en hoogwaardige voorzieningen versterken elkaar, en door 
deze principes van agglomeratie worden de verschillen tussen regio’s vergroot (‘the winners 
take it all’ of ‘succes breeds succes’). Belangrijk daarbij is dat succesvolle steden niet alleen 
succesvol zijn doordat er veel hoogopgeleiden wonen en werken en die ‘an sich’ meer ver-
dienen. Nee, juist de laagopgeleiden profiteren in die steden. Het succes van ‘goede’ banen 
en hoogopgeleiden straalt namelijk af op de hele gemeenschap eromheen; in type (betere) 
banen voor laagopgeleiden, en in een hogere productiviteit (lonen) van laagopgeleiden. In 
succesvolle steden hebben niet alleen hoogopgeleiden hogere lonen, maar ook de laagopge-
leiden. Ter illustratie: Moretti becijfert dat elke nieuwe hightechbaan in een stad, vijf extra 
banen buiten de hightechsector in die stad creëert. Het zijn banen in geschoolde beroepen 
(advocaten, leraren, verpleegkundigen) én in laag geschoolde beroepen (obers, kappers, 
timmerlieden). ‘Voor elke nieuwe software designer ingehuurd door Twitter in San Francisco, 
zijn er vijf nieuwe vacatures voor barista's, personal trainers, artsen, en taxichauffeurs in de 
gemeenschap’. De meeste sectoren hebben een multiplier-effect, maar de sectoren die de 
kenniseconomie aanjagen hebben de grootste multiplier: ongeveer drie keer groter dan die 
van de maakindustrie. 
 
Moretti betoogt dat de groter wordende kloof tussen regio’s in de eerste plaats economisch 
is, maar nu ook zichtbaar wordt in culturele identiteit, gezondheid, stabiliteit van familie-
structuren, en zelfs in politiek opzicht. Het is zeer de vraag of deze ‘Amerikaanse trend’ zich 
op dezelfde manier in de Nederlandse context manifesteert. Maar dat ook in Nederland de 
ruimtelijke verschillen groter worden lijkt onvermijdelijk. Verschillen tussen ‘succesvolle’ 
regio’s zoals de regio Groot-Amsterdam of de Brainport Eindhoven, versus krimpregio’s als 
Oost-Groningen of Parkstad Limburg. Maar wellicht worden de verschillen binnen regio’s ook 
wel groter. Hoe kan het anders dat bijvoorbeeld in Amsterdam het aantal mensen onder de 
armoedegrens fors is toegenomen (in absolute én relatieve termen is dit aantal groter dan in 
Rotterdam, SCP & CBS 2013). In Tilburg heeft 60 procent van de bewoners van sociale wo-
ningbouw geen inkomsten uit arbeid. De triomf van de stad heeft dus twee gezichten, en die 
manifesteren zich geografisch.  
 
Bronnen 

Moretti, E. (2013) The New Geography of Jobs, Boston / New York: Mariner Books, Houghton Mifflin Harcourt 

SCP & CBS (2013) Armoedesignalement 2013, Den Haag: Sociaal en Cultuur Planbureau, 
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Trend 8: Resilience  
Naast de groeipotentie van stedelijke economie benadrukt de literatuur ook een trend van 
‘denken in veerkracht van economieën’, resilience genoemd. Juist in een economie die uit-
gaat van de kracht van steden wordt de weerbaarheid of veerkracht van regio’s belangrijk, 
want regio’s en steden worden steeds vaker en steeds harder getroffen door ‘economische 
schokken’: een groot bedrijf dat wegtrekt, een sector waarin de regio is gespecialiseerd die 
in zwaar weer komt, of bijvoorbeeld een brede economische crisis. Veerkrachtige regio’s zijn 
in staat om mensen die werkloos worden weer makkelijk aan het werk te krijgen in sectoren 
waar de vaardigheden van deze mensen toepasbaar zijn: zogenaamde ‘gerelateerde secto-
ren’. Regio’s met veel gerelateerde werkgelegenheid zijn over het algemeen veerkrachtiger. 
Daarnaast spelen pendelmogelijkheden een grote rol. Arbeidskrachten hoeven namelijk niet 
in de eigen regio (gemeente) een baan te zoeken, maar kunnen een grotere arbeidsmarktre-
gio bereiken door te pendelen.  
  
Figuur 10 laat zien dat in de stedelijke gebieden in de Randstad en Noord-Brabant de veer-
kracht van de regionale arbeidsmarkt het grootst is. Deze arbeidsmarkten bieden meer mo-
gelijkheden voor het opvangen van ontslagen werknemers dan sommige andere. Overigens 
verschilt de veerkracht van regio’s ook sterk per sector.  
 

Figuur 10 Veerkracht van Nederlandse gemeenten  

 
 
Bronnen 
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Trend 9: The war of 
talent 
Als we het over ‘economie en migratie’ hebben valt op dat migratie mondiaal de afgelopen 
decennia een hoge vlucht heeft genomen. Werkgerelateerde migratie heeft daarbinnen een 
steeds groter aandeel gekregen (redenen voor migranten om naar het buitenland te gaan, 
worden voor ongeveer de helft bepaald door werkgerelateerde motieven; in Nederland is het 
aandeel arbeidsmigratie als motief overigens relatief laag). En vooral de toename van hoog-
opgeleiden migranten neemt een hoge vlucht.  
Gezien het belang van hooggekwalificeerde arbeid voor de huidige economie wordt het 
steeds belangrijker voor landen en regio’s om attractief te zijn voor deze ‘talenten’. Omdat 
de competitie om deze buitenlandse kenniswerkers steeds sterker wordt, wordt ook wel ge-
sproken van ‘the war of talent’.  
 
Recent onderzoek laat zien dat er ongeveer 100.000 buitenlandse kenniswerkers in Neder-
land zijn. Dat is ongeveer 4 procent van het totaal aantal kenniswerkers in Nederland. Ter 
vergelijking: er zijn ongeveer 500.000 buitenlandse niet-kenniswerkers (ruim 12 procent van 
alle niet-kenniswerkers). Bovendien is Nederland internationaal gezien ‘gemiddeld’ in het 
aantrekken van buitenlandse talenten. De vraag is of Nederland attractief genoeg is voor 
buitenlands talent. Naast de bijdrage van buitenlandse kenniswerkers aan de Nederlandse 
economie (buitenlandse kenniswerkers zijn over het algemeen productief, vooral in voor 
Nederland internationaal actieve sectoren als handel, transport, zakelijke en financiële dien-
sten en kennisintensieve productie), vormen ze in een globaliserende economie ook de ‘link’ 
met buitenlandse markten: buitenlandse kenniswerkers werken vaker bij internationaal ope-
rerende bedrijven (buitenlandse bedrijven in Nederland, bedrijven die veel exporteren en 
importeren).  
 
Opvallend is dat buitenlandse kenniswerkers zeer ongelijk over Nederland zijn verdeeld. Ze 
concentreren zich vooral in de krachtige agglomeraties (Groot-Amsterdam, Rotterdam-Den 
Haag) en technologische hotspots (Brainport Eindhoven): In Groot-Amsterdam werken ruim 
20.000 buitenlandse kenniswerkers (ruim 20 procent van alle buitenlandse kenniswerkers in 
Nederland). In Rotterdam-Den Haag ruim 15.000 (ruim 15 procent van alle buitenlandse 
kenniswerkers in Nederland). In Eindhoven ruim 3700 (bijna 4 procent van alle buitenlandse 
kenniswerkers in Nederland). Figuur 10 toont het aantal buitenlandse kenniswerkers ten 
opzichte van het totaal aantal kenniswerkers in de Nederlandse gemeenten.  
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Figuur 11 Aantal buitenlandse kenniswerkers ten opzichte van het totaal aantal 
kenniswerkers per gemeente 

Bron: Groot, Van Gessel & Raspe (2013) in CBS Internationaliseringsmonitor 2013 
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Migratie 
Waar ‘the war of talent’ vooral gaat over de bovenkant van de arbeidsmarkt (en de potentie 
van kansen) bestaat er ook een toenemende zorg over de onderkant van de arbeidsmarkt 
(Kremer & Schrijvers 2014): er is meer aandacht vereist voor de sociaaleconomische inte-
gratie van Europese vestigingsmigranten. Juist Nederland kent ten opzichte van andere 
OECD-landen een relatief hoog aandeel laagopgeleide migranten. Kremer en Schrijvers be-
nadrukken dat om de tragiek van de ‘gastarbeidersgeschiedenis’ niet te laten herhalen, het 
juist van belang is te investeren in de sociaaleconomische integratie van Europese vesti-
gingsmigranten. En juist voor regionale overheden is dat belangrijk, omdat de gevolgen van 
de beperkte sociaaleconomische integratie vaak op het bordje van lokale overheden terecht-
komen.  
 
Engbersen (2014) constateert in het beleid een omslag van een specifiek minderhedenbeleid 
gericht op etnische doelgroepen, naar een algemeen burgerschapsbeleid voor alle Neder-
landse burgers. Bij steden die zich kenmerken door een grote diversiteit in etnische groepen 
past eerder generiek burgerschapsbeleid en geen doelgroepenbeleid.  

Gemeenten staan daarmee voor een opgave een specifieke invulling te geven aan de ‘war of 
talent’ en een meer generiek burgerschapsbeleid te voeren.  
 
 
 
Bronnen 
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Trend 10: De groene 
race  
Voor een toekomstige sterke economie is het cruciaal om veel zuiniger om te gaan met 
energie en andere grondstoffen. Economieën staan aan de vooravond van een transitie naar 
een groenere economie: minder grondstof-intensief en minder afhankelijk zijn van schaarse 
en dus dure materialen. Wie dat niet lukt, verliest aan concurrentiekracht. Dit wordt ook wel 
de groene race genoemd. Daarbij speelt dat ‘duurzaamheid’ ook een economische kans is: 
de markt voor cleantech-producten groeit mondiaal sterk. Nederland heeft een sterk energie- 
en materiaal-intensieve economie en doet weinig aan zogenoemde groene innovaties: ver-
nieuwing gericht op duurzamere producten en productieprocessen. 
 
In de groene race is innovatie cruciaal. Een goed functionerend innovatiesysteem bestaat uit 
meerdere elementen, maar vooral ondernemerschap, investeren in kennis en de verspreiding 
van kennis zijn cruciaal. Deze elementen kennen een nadrukkelijke regionale component: 
niet elke regio heeft dezelfde ondernemerschapsdynamiek, niet elke regio heeft een sterke 
kennisinfrastructuur (bijvoorbeeld een universiteit). Het is dus ook de vraag welke regio’s 
leidend gaan worden in de transitie naar een groenere economie.  
Een vraag is bijvoorbeeld waar de cleantech-bedrijvigheid clustert; de bedrijven die de 
vruchten kunnen plukken van de potenties van deze internationaal sterk groeiende markt. 
Figuur 12 toont deze clustering. Vooral de Zuidvleugel van de Randstad heeft een sterke 
clustering van cleantech-bedrijvigheid. Ook de Brainport Eindhoven kent een clustering van 
dit type bedrijven.  
 
Daarnaast onderscheiden regio’s zich in de mate waarin wordt geïnvesteerd in groene tech-
nologieën. Figuur 13 toont bijvoorbeeld de specialisatie in eco-innovaties. We zien dat niet 
alle regio’s een sterke specialisatie kennen. Bovendien zien we dat, in lijn met trend 2 waarin 
Nederlandse regio’s worden vergeleken met hun belangrijkste concurrenten, de Nederlandse 
regio’s ten opzichte van deze concurrenten fors achterblijven in hun innovatiesucces op het 
gebied van duurzame producten en productieprocessen (Raspe 2014). Figuur 14 toont daarin 
wel een uitzondering. Het Nederlandse bedrijfsleven is sterk in biotech.  
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Figuur 12 Concentratie van cleantech-bedrijvigheid in Nederland 
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Figuur 13 Eco-patenten per provincie 

Noord-Brabant is de Nederlandse regio met de meeste eco-patenten, maar omdat er in die regio ook veel ander 
type patenten zijn, is de specialisatie niet zo sterk: onder het Europese gemiddelde. Sterk gespecialiseerde 
regio’s die bovendien een relatief grote omvang in eco-patenten hebben zijn Gelderland, Noord-Holland en 
Zuid-Holland. 

Figuur 14 Biotech-patenten per provincie 

Zuid-Holland is de Nederlandse regio met de meeste biotech-patenten. Ook hier is de specialisatie relatief sterk. 
Andere regio’s met een sterke specialisatie en relatief groot aantal biotech-patenten zijn Utrecht, Noord-Holland 
en Gelderland.  
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Trend 11: de energieke 
samenleving  
Een belangrijke trend is de opkomst van ‘de energieke samenleving’ (Hajer 2012): een sa-
menleving van mondige burgers en met een ongekende reactiesnelheid, leervermogen en 
creativiteit. Juist deze energie is cruciaal bij een transformatie naar een duurzamere samen-
leving. Om de kracht van de samenleving aan te boren is het van belang dat de overheid de 
relatie tussen de abstracte problemen (zoals milieuproblemen) en de dagelijkse leefomge-
ving herstelt. Het niveau van de stad en de buurt is hierbij cruciaal. De stad is een kristallisa-
tiepunt in de samenleving; een belangrijke ruimtelijke entiteit waarbinnen we wonen, werken 
en ons verplaatsen.  
De energieke samenleving is gestoeld op een grotere betrokkenheid van burgers en bedrij-
ven bij de leefomgeving. Het zichtbaar en ervaarbaar maken van een verbetering van de 
leefomgevingskwaliteit van burgers is daarbij belangrijk. Er is een wereld te winnen door aan 
de ene kant aan te geven hoe burgers zelf een bijdrage kunnen leveren aan deze verande-
ring (via certificering, groene consumptie, impactmeting van gedrag). Aan de andere kant is 
dit te realiseren door burgers zelf veel meer mogelijkheden te geven om de overgang naar 
een schone economie te maken (Hajer 2012). 
 
Juist in de stad komen leervermogen en creativiteit optimaal tot hun recht. Maar steden 
moeten dit fundament wel kunnen gebruiken voor daadwerkelijke innovaties en ondernemer-
schap. Het moet zich uiten in een ‘duurzame stad’ en deze kennis en kunde over de duurza-
me stad kan voor steden een belangrijke aanjager zijn voor economische groei, mits ze die 
ook (internationaal) kunnen vermarkten. Het gaat daarbij om het centraal stellen van onder-
nemerschap en het midden- en kleinbedrijf. Juist daar kan de overheid ondersteunen: door 
te participeren in regionale innovastiesystemen en door kleine(re) bedrijven te helpen inter-
nationaliseren (zie eerder vermelde bron Vergroenen en Verdienen).  

 
Bronnen  
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Resumé 
De besproken 11 trends hebben een impact hebben op de regionale economie. Steden en 
gemeenten zullen deze trends allemaal anders ervaren. Een stedelijk-economische strategie 
is daarmee niet te vatten in een ‘one size fits all’-succesformule. Ook het kopiëren van el-
kaars successen helpt daarbij niet. De gemene deler van al deze trends is echter wel dat de 
stad of een gemeente niet meer geïsoleerd kan worden bezien. Waar bedrijven steeds meer 
mondiale competitie ervaren en opereren in een internationaal speelveld, wordt de locatie 
van waaruit ze dat doen steeds belangrijker: een ‘global-local paradox’. Maar deze locatie 
biedt vooral voordelen op het niveau van de agglomeratie, de arbeidsmarktregio, ook wel 
daily urban system genoemd. Agglomeratievoordelen worden behaald door de nabijheid van 
andere bedrijven, op dit schaalniveau. De veerkracht van arbeidsmarkten speelt ook op dat 
niveau. En ook voor de nabijheid van allerlei voorzieningen is de agglomeratie relevant. Het 
is de schaal van de agglomeratie die (buitenlandse) talenten en investeringen aantrekt en 
waar de dynamiek van innovatie en ondernemerschap plaatsvinden. Het is ook de schaal die 
relevant is voor de ‘energieke samenleving’.  
 
Een blik op de Nederlandse steden en gemeenten laat flinke verschillen zien. Er zijn regio’s 
met relatief veel massa en dichtheid, waarbij de verwachting is dat ze groeien: de (potenti-
ele beroeps)bevolking, veel hoogopgeleide en creatievelingen, veel buitenlands talent, en 
veel amentities. Maar er zijn ook steden en regio’s die nauwelijks agglomeratiekracht gene-
reren, waar krimp de toekomst lijkt te zijn, en die niet in het vizier van kenniswerkers lijken 
te staan. Daarbij speelt dat bepaalde steden ook nog kunnen worden omringd door een 
krimpend ommeland. De vraag is of dit in Nederland ook leidt tot ‘the great divergence’, 
zoals die zich in Amerika bijvoorbeeld de afgelopen decennia manifesteerde.  
 
Kortom, een stedelijke strategie is maatwerk. De 11 trends spelen in de toekomst een rol 
voor de economisch-stedelijke potenties, maar hoe ze uitpakken is per stad en agglomeratie 
anders. In alle gevallen is het cruciaal dat steden en gemeenten zich niet meer als geïsoleer-
de, zelfstandige entiteiten beschouwen. Zij hebben een rol in de grotere agglomeratie, waar-
aan ze bijdragen als werklocatie, woonlocatie, locatie van bepaalde voorzieningen, 
enzovoort. Met andere woorden: de kracht van de stedelijke economie is er niet een van een 
individuele gemeente, maar van een samenhangend geheel van nabijgelegen gemeenten. 
Borrowed size-strategieën passen bij dit schaalniveau.  
 
Vanuit dat perspectief dienen de thema’s van de commissie Stedelijk Perspectief worden 
uitgewerkt: economie, wonen en ruimte; economie, migratie en achterstanden; economie en 
duurzaamheid, en economie, cultuur en openbare ruimte. Ook hier zijn wonen en cultuur niet 
los van elkaar te zien. Net als dat migratie en cultuur aan elkaar zijn verbonden. En duur-
zaamheid speelt in een energieke samenleving ook op het domein van wonen en ruimte. 
Bovendien manifesteren de twee gezichten van de triomf van de stad zich geografisch, maar 
is ruimtelijk beleid maar een deel van de oplossing. De sociaaleconomische positie van men-
sen heeft over het algemeen minder te maken met de buurt waarin iemand woont. Kansen 
op werk, een uitkering of een positie onder de armoedegrens blijken in hoofdzaak door indi-
viduele kenmerken als opleidingsniveau te worden bepaald. Strategieën vanuit stedelijk per-
spectief gaan daarbij dus dwars door beleidsdomeinen heen.  
  
 
 
 




