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VOORWOORD 
Of het heeft geholpen, die samenwerking in de regio?  
Nou, dat dacht ik wel! 
In al de afgelopen jaren is de samenwerking 
tussen de gemeenten van de Stadsregio 
alleen maar steviger geworden. En dat geldt 
zeker op het gebied van wonen en economie. 
Dat begon al in de tijd van het ROA (Regi-
onaal Orgaan Amsterdam) en werd alleen 
maar sterker toen we vanaf 2006 als WGR+ 
verder gingen als Stadsregio. 
Wonen en economie zijn belangrijke onder-
werpen in de regio. Iedereen heeft er dagelijks 
mee te maken. De regio is enorm populair, 
dus is het voor iedereen heel belangrijk hoe 
de schaarse woonruimte verdeeld wordt, 
waar wat wordt gebouwd, welke afspraken er 
worden gemaakt met beleggers en corporaties 
en met de minister. Iedereen heeft er baat bij 
dat er scherpe afspraken zijn gemaakt over de 
kantorenmarkt en de bedrijventerreinen, dat 
er een goede afstemming is tussen opleidin-
gen en arbeidsmarkt en dat er een evenwichti-
ge detailhandelsstructuur is in de regio.

Heftige discussies tussen de wethouders van 
de regiogemeenten, doorwrochte studies en 
rapporten om iedereen van dezelfde en van 
de meest actuele informatie te voorzien; het 
zijn bewogen, maar ook succesvolle jaren 
geweest. Dankzij de goede samenwerking 
en het steeds verder groeiende onderlinge 
vertrouwen, dankzij de deskundige ambtelij-
ke voorbereiding en dankzij de inzet van de 
gemeenten zijn er resultaten geboekt waar 
de rest van Nederland jaloers op mag zijn. 
Zeker als we weten hoe politiek gevoelig een 
onderwerp als wonen is en hoe uitstekend 
het gelukt is om onze regio internationaal 
concurrerend te maken en te houden.
Dus ja, absoluut, het heeft zeker geholpen, 
ook al kan het altijd beter.
Hoewel op 1 januari 2017 de onderwerpen 
wonen en economie verdwijnen uit het 
takenpakket van de Stadsregio zullen de 
gemeenten van de Stadsregio én alle overige 

gemeenten in de Metropoolregio elkaar blij-
ven opzoeken als het gaat om het goed laten 
functioneren van de woningmarkt en elkaar 
blijven opzoeken als het gaat om economi-
sche succesverhalen. Goede samenwerking, 
korte lijntjes, gedegen onderzoek, jaarlijkse 
monitoring, vergaande afspraken, iedereen 
heeft de afgelopen jaren gezien wat voor ge-
weldige resultaten je daarmee kunt bereiken.

Dit boekje geeft een korte dwarsdoorsnee 
van die resultaten in de afgelopen tien jaar. 
Het is een terugblik, maar ook een bood-
schap: samenwerken loont!

Gerrit van der Plas, Stadsregio Amsterdam
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Waar ging het de afgelopen tien jaar vooral over?
“Eén van de nare dingen van sociale woningbouw is 
dat je altijd te weinig woningen hebt. De kracht van de 
Stadsregio is dat je met elkaar aan tafel zit en met elkaar 
naar werkbare oplossingen zoekt. In de Stadsregio heb-
ben nu alle gemeenten dezelfde systematiek van woning-
toewijzing.
Het is belangrijk dat je weet hoe de woningmarkt in el-
kaar zit. Wat is op dit moment het aanbod en wat zijn de 

De grootste kracht  
van de Stadsregio is  
dat er een gezamenlijke  
visie is ontstaan

behoeftes? Wat zijn de verhuisbewegingen? Wat zijn de 
verhuismotieven en wat zijn de knelpunten? Dit wordt 
steeds onderzocht door de Stadsregio.
We schieten tekort in het aanbod van goedkope huurwo-
ningen in de vrije sector. Dankzij de onderzoeken van de 
Stadsregio weten we beter wat de trends zijn. Die neem 
je mee in je eigen plannen.
De grootste kracht van de Stadsregio is dat er een 
gezamenlijke visie is ontstaan. Je deelt informatie, dat 
heeft automatisch tot gevolg dat je je beleid op elkaar 
afstemt.”

Waren er wel eens botsende belangen? 
“In de crisistijd was er een gebrek aan investeerders en 
aan geld. Dan zit je met z’n allen in dezelfde vijver te 
vissen. Maar omdat je elkaar kent, kom je er wel weer 
uit. Het positieve was dat we toen gezamenlijk hebben 
geïnvesteerd in de vrije sector. In je eentje als gemeen-
te lukt dat niet, als je het gezamenlijk aanpakt, gaat het 
veel gemakkelijker.”

Hoe werkt de regionale woningtoewijzing? 
“Iemand die een woning zoekt in een van de gemeenten 
van de Stadsregio schrijft zich in op WoningNet. Zo heb-
ben we een gezamenlijke woningmarkt gecreëerd met in 
iedere gemeente dezelfde spelregels. WoningNet bestaat 
al heel lang, maar je moet je wel inspannen om het in 
stand te houden. Dat iedere gemeente dezelfde spelre-
gels hanteert, gebeurt niet vanzelf. Daar is veel discussie 

aan vooraf gegaan. Voor de huisvesting van mensen heb 
je elkaar nodig.”

Wat is voor gemeenten het voordeel van de Stadsregio?
“Eén van de grote winsten van de Stadsregio is dat ie-
dereen ervan doordrongen is dat je samen moet werken. 
Daarvoor heb je een open houding nodig. Je kunt niet 
met je rug naar de grote stad gaan staan en zeggen dat 
je er niets mee te maken wilt hebben.
Je kent elkaar en je vertrouwt elkaar, daardoor kun je 
werken vanuit een gezamenlijkheid en daardoor hou je 
het ook vol. Tussen de gemeenten zitten grote ver-
schillen, ook tussen de bewoners. Dat is iets wat je van 
elkaar moet weten. 
Als het kabinet regelgeving op het gebied van woning-
toewijziging verandert, zoals dat recentelijk is gebeurd, 
moet je met elkaar discussiëren over hoe je je systeem 
aanpast en hoe het overgangssysteem eruit ziet. Het 
was lastig tot een nieuw systeem te komen, maar het is 
gelukt. We zijn nog niet helemaal tevreden over hoe de 
sociale huurwoningen toegewezen worden. Volgend jaar 
gaan we praten over hoe we dit kunnen verbeteren. Dat 
is voor het eerst zonder de Stadsregio als regisseur, ik 
ben benieuwd hoe dat zal lopen.
De Stadsregio volgde de wetgeving en informeerde ons 
daarover. Kleine gemeenten leunden daardoor erg op 
de kennis en de capaciteit van de Stadsregio. Voor deze 
gemeenten is de vraag hoe ze het gaan oplossen nu de 
ondersteuning van de Stadsregio wegvalt.”

Lex Scholten

Lex Scholten is wethouder in Diemen, onder andere voor 

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen. Hij is lid van het dagelijks 

bestuur van de Stadsregio Amsterdam en is voorzitter van het 

portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen.

wonen
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dere gemeenten op het gebied van huurwo-
ningen heeft effect op ons, ook op het soort 
mensen dat je binnen je gemeentegrenzen 
krijgt. Als de ene gemeente tien procent 
sociale huurwoningen heeft en de andere 
gemeente veertig, dan is er sprake van een 
onevenwichtige spreiding.
Je moet als gemeenten je beleid zoveel mo-
gelijk op elkaar afstemmen. Binnen de Stads-
regio is dat minder goed gelukt dan ik had 

Songül Mutluer is raadslid van de 

gemeente Zaanstad en heeft deel 

uitgemaakt van de regioraad van de 

Stadsregio.

Het is de uitdaging om lokale 
zaken vanuit regionaal  
perspectief te bekijken

gehoopt, maar de intenties waren er wel. Zo 
zijn afspraken gemaakt met de corporaties 
en met de gemeenten en is er een intentie-
verklaring afgesloten. Maar in de uitvoering 
gingen zaken toch iets minder soepel.
Uiteindelijk gaat het er in mijn beleving om 
dat je over de grenzen van je eigen gemeente 
heen kunt kijken en ook rekening houdt met 
de belangen van andere gemeenten.”

Wat heeft de Stadsregio bereikt?
Ik heb me de afgelopen jaren met een aantal 
andere regioraadsleden hard gemaakt voor 
het WoningNetverhaal. Dat is een hele pit-
tige discussie geweest. Per 1 juli 2015 zou de 
woonduur vervallen en alleen de inschrijfduur 
gelden. Door onze inspanning is dat toen 
verlengd tot december 2015. Moeite hadden 
we met name met de inschrijfkosten van vijf-
tig euro en met jaarlijkse herinschrijfkosten 
van tien euro. Onze dringende oproep om de 
inschrijfkosten te verlagen is weliswaar niet 
gehonoreerd, maar de herinschrijfkosten zijn 
wel verlaagd naar acht euro. Het resultaat 
is nog niet optimaal, maar een begin is ge-
maakt. 
Verder heb ik me met een ander regioraads-
lid ingezet voor het opnemen van social re-
turn in het inkoopbeleid van de Stadsregio. 

Daarmee kan de Stadsregio een onderne-
mer die een opdracht gegund krijgt, vragen 
om minimaal vijf procent van de ingezette 
mensen te laten bestaan uit mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Wat waren knelpunten de afgelopen jaren?
“Belangrijkste knelpunt blijft dat gemeen-
ten niet altijd over hun grenzen heen 
kunnen kijken en de belangen van andere 
gemeenten in acht nemen. Ook vond ik 
het soms lastig om de bestuurders mee te 
krijgen in de wensen die we hadden. Het 
vergt enige flexibiliteit en bereidwilligheid 
van een bestuurder om in een complexe 
omgeving waarin veel belangen spelen een 
oplossing te vinden die wordt gedragen in 
regionaal verband.”

Wat heb je geleerd?
“Ik vond het met name leuk om met andere 
partijen in contact te zijn en samenwerking 
als doel te hebben. Wat ik heel prettig vond 
is dat er in de regioraad geen coalitie-oppo-
sitie perikelen zijn. Daarom kun je veel vrijer 
discussiëren over de onderwerpen die op 
tafel liggen. En ik vond het een uitdaging om 
lokale zaken vanuit regionaal perspectief te 
bekijken.”

Hoe heb je de Stadsregio ervaren?
“Wat ik met name fijn vond, is dat we be-
paalde huisvestingsproblemen goed voor het 
voetlicht hebben kunnen brengen. Gemeen-
ten hebben hun eigen beleid op het gebied 
van wonen, maar een aantal aspecten van 
de huisvestingsproblematiek is zo groot dat 
gemeenten niet altijd in staat zijn die zelf op 
te lossen. Zaanstad heeft bijvoorbeeld veel 
sociale huurwoningen en het beleid van an-

Songül Mutluer

wonen
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Wat waren belangrijke thema’s de afgelopen 
jaren?
Van der Lelij: “De Stadsregio had een onder-
zoeksprogramma met een enorme database 
die geraadpleegd kon worden en er werden 
onderzoeksrapporten gepubliceerd. Maar 
aan de gegevens werden geen consequenties 
verbonden. Daar hebben we kritisch naar 
gekeken. Sommige onderzoeken hebben we 
stop gezet, andere hebben veel meer een 
relatie gekregen met beleid.”
Van Ravels: “Bij mijn aantreden speelden 
meteen allerlei discussies over de woon-
ruimteverdeling. Dat is een politiek erg 

Sanne van der Lelij is  

beleids medewerker Wonen  

bij de Stadsregio Amsterdam

Muk van Ravels is coördinator 

Team regionale woningmarkt

Gedeeld inzicht is essentieel 
voor samenwerking

is er? Het ging niet alleen om nieuwbouw, 
maar ook om herstructurering. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld met oude stadswijken? Deze 
discussie was de start van een meer integrale 
kijk op woningbouwbeleid. 
Het gesprek gaat vaak over de sociale 
woningvoorraad, maar er zijn nog meer 
aspecten. Als als je een internationaal ken-
niscentrumwilt zijn, moet je ook betaalbare 
woonruimte bieden aan mensen die hier 
tijdelijk komen studeren of werken, maar die 
niet veel te besteden hebben. Het rapport 
‘Wie kan er nog in de regio wonen’ uit 2010 
was een weerslag van deze discussie.”

Welke inzichten heeft de discussie opgeleverd?
Van Ravels: “Om de samenhang in de re-
gionale woningmarkt in beeld te brengen, 
hebben we het begrip ‘roltrapregio’ geïn-
troduceerd, een sterke metafoor om de 
samenhang te laten zien tussen onder meer 
economische ontwikkelingen, demografische 
ontwikkelingen en beschikbare woningen. 
We hadden altijd gedacht dat mensen in hun 
eigen gemeente wilden blijven wonen, maar 
voor een deel van de huishoudens geldt dat 
niet. Afhankelijk van de fases in het leven 
hebben mensen andere woonbehoeftes. 
Jongeren wonen graag in een grote stad, 

terwijl jongen gezinnen woningen zoeken in 
kleinere gemeenten.”

Welke gevolgen had de economische crisis?
Van Ravels: “In 2008 veranderde alles. We 
zijn met de gemeenten gaan kijken welke 
wonigbouwprojecten op stapel stonden en 
welke ruimte er nog was om deze uit te voe-
ren.  We hebben gekeken welke projecten 
regionaal van belang waren en in deelregio’s 
sessies gehouden om te bepalen of het aan-
bod divers genoeg was.
In de jaren daarna verdiepte de crisis zich en 
werden de corporaties teruggefloten door 

Sanne van der Lelij Muk van Ravels

wonen

gevoelig onderwerp, waar veel over te doen 
was. Door ruimte te bieden voor maatwerk 
in gemeenten zijn we er toch in geslaagd 
regionaal gedragen afspraken te maken. 
Niet elke gemeente is hetzelfde en heeft 
te maken met dezelfde problematiek op de 
woningmarkt. Daar moet je rekening mee 
houden. Belangrijkste missie was het meer 
in samenhang brengen van de verschillende 
onderwerpen op het wonen veld. Omdat 
de subsidieverordening Besluit Locatiege-
bonden Subsidie (BLS) in 2010 afliep, moest 
er opnieuw worden nagedacht over vragen 
als: wat willen we bouwen en welke vraag 
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het rijk. We wilden toen met de corporaties 
en gemeenten een manifest opstellen om de 
minister te laten zien wat er nog wel moge-
lijk zou zijn. Maar de corporaties trokken zich 
terug. Dat was wel een teleurstelling.”

Is het lastig dat er na gemeenteraadsverkiezin-
gen nieuwe portefeuillehouders zijn?
Van der Lelij: “Dat is zo, maar het biedt ook 
weer nieuwe kansen.”
Van Ravels: “Zo’n periode is een pas op de 
plaats. Je moet de mensen opnieuw leren 
kennen en weer meenemen in de visie dat de 
woningmarkt een regionale markt is en geen 
lokale. Tegenwoordig zijn er meer lokale 
partijen dan vroeger, dat geeft een ande-
re dynamiek. Op het gebied van wonen en 

woonruimteverdeling is er vaak sprake van 
wrijving tussen lokale en regionale belangen. 
In dat opzicht lijkt het het Europese parle-
ment wel.” 

Waar zijn jullie trots op?
Van der Lelij: “Ik ben er trots op dat we goed 
hebben samengewerkt met verschillende 
partijen om het ‘Gebiedsdocument Verste-
delijking’ voor elkaar te krijgen. Hetzelfde 
geldt voor de ‘Intentieverklaring Betaalba-
re voorraad’. We vinden dat gemeenten en 
corporaties samen verantwoordelijk zijn voor 
de regionale woningmarkt. Met dit brede 
verhaal over de woningmarkt hebben we het 
gesprek met de corporaties geïntensiveerd. 
De ‘Monitor betaalbare voorraad’ geeft 

handvatten voor de politieke discussie en 
dat gesprek heeft een goede start gekregen. 
Je merkt nog wel dat de corporaties in deze 
regio verschillend tegen zaken aankijken, een 
echt gezamenlijk standpunt ontbreekt. Dat 
leidt bij de corporaties tot terughoudendheid 
in het delen van informatie op regionaal, 
maar soms ook lokaal niveau. 
Van Ravels: “Gedeeld inzicht in de woning-
markt is essentieel voor samenwerking. Ik 
denk dat we hierin al veel hebben losge-
maakt, maar er is ruimte voor verbetering. 
Echt samenwerken betekent dat je oog hebt 
voor elkaars problematiek en dat je het ge-
sprek open durft te voeren.”
Van der Lelij: “En dat je rekening houdt met 
de belangen van de ander.”

“Echt samenwerken betekent dat je oog hebt 

voor elkaars problematiek”
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wonen

Egbert de Vries is directeur van de Amsterdamse Federatie 

voor Woningcorporaties (AFWC), de belangenbehartiger van 

de woningcorporaties in Amsterdam.

Jeroen van der Veer is senior adviseur onderzoek en 

informatie bij AFWC. Hij is sinds 1997 actief in Amsterdam op 

het gebied van wonen.

De Stadsregio heeft een  
belangrijke netwerkfunctie  

Wat heeft de regionale samenwerking opgeleverd voor de 
corporaties?
De Vries: “Het heeft minder opgeleverd dan we zouden 
willen. De meeste corporaties zijn gemeentegrens over-
schrijdend en de woningmarkt is een regionale markt, 
maar gemeenten hebben toch erg de neiging om eigen 
inwoners voor te laten gaan.”
Van der Veer: “Het systeem met regels voor woningtoe-
wijzing voor de regio heeft in verschillende gemeenten 
toch weer specifieke regels. Er is nog steeds heel veel 

weerstand om iemand die urgent is overal te plaatsen.”
De Vries: “Voor een gemeente is het moeilijk te accepte-
ren dat de woningmarkt een regionale markt is, ze zien 
het nog steeds als een lokale markt. Het lukt niet om de 
belangenafweging regionaal te trekken. Binnen de Stads-
regio zijn wel gedachten ontwikkeld over afstemming, 
maar die zijn niet altijd concreet gemaakt.
Als corporatie heb je met individuele gemeenten te maken, 
daar wordt beslist wat er gebeurt op het gebied van wo-
ningbouw. Regionaal kunnen er geen beslissingen worden 
genomen, want er is geen bestuur dat die bevoegdheid 
heeft. In de Haaglanden is men er overigens wel in geslaagd 
op regionaal niveau goede afspraken te maken.”

Er zijn toch afspraken gemaakt?
De Vries: “Naast afspraken over de woonruimteverde-
ling is er een ‘Intentieverklaring betaalbare voorraad’ 
gemaakt. Sommige corporaties bezitten woningen in 
dertien gemeenten, voor hen is het belangrijk afspraken 
te maken op regionaal niveau, maar de gemeenten wil-
den daarnaast ook nog lokale afspraken maken. Dubbele 
afspraken hebben de corporaties geweigerd, want dat is 
voor hen onwerkbaar.”

Wat hebben jullie geleerd van de regionale samenwerking?
De Vries: “Dat het noodzakelijk is om samen te wer-
ken op regionaal niveau, maar de huidige schaal van 
Stadsregio is te klein. In de Metropoolregio Amsterdam 
zitten Almere en Haarlem, die gemeenten horen ook bij 

Egbert de Vries (r) en Jeroen van der Veer (l)

de regionale woningmarkt. Voor samenwerking moet je 
een schaalniveau kiezen dat past èn er moet een vorm 
van governance komen, want de vrijblijvende vorm van 
samenwerking zoals nu met de Stadsregio levert maar 
beperkt iets op.”

Wat heeft regionale samenwerking wel opgeleverd?
Van der Veer: “WoningNet is in 2001 opgericht door 
de corporaties. Daarbij is het belangrijk dat er ook op 
gemeentelijk niveau een samenwerking is op stadsregio-

12Tien jaar samenwerken op de terreinen wonen en economie
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naal niveau. Wat dat betreft is het goed dat je met elkaar 
aan tafel zit en dat je elkaar kent. Ook positief is de sa-
menwerking op het gebied van onderzoek en kennisuit-
wisseling. Vooral bij het grote woningmarktonderzoek 
‘Wonen in de Regio Amsterdam’ heeft de samenwerking 
tussen corporaties en gemeenten op regionaal niveau 
meerwaarde opgeleverd. De informatie over de woning-
markt is hierdoor ontsloten.”
De Vries: “Het is goed dat je samen kijkt wat er speelt en 
aan welke informatie behoefte is. De netwerkfunctie van 
de Stadsregio was belangrijk en dat had meer het doel 

moeten zijn, maar de pretenties waren groter. Men had 
gehoopt dat de gemeenten hun woningbouwbeleid meer 
op elkaar gingen afstemmen, maar dat is niet gebeurd.”
Van der Veer: “De huisvestingswet vraagt dat je over 
gemeentegrenzen heenkijkt, maar de meeste gemeen-
ten kijken vooral naar hun eigen belangen. Het vergt een 
lange adem om daar wezenlijke veranderingen in aan te 
brengen. Je moet over je eigen schaduw heenstappen en 
inzien dat wat nu tegen het lokale belang ingaat, op de 
langere termijn in je voordeel kan werken.”

“Ook positief is de samenwerking op het 

gebied van onderzoek en kennisuitwisseling”
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2007 2008 2009

2009

2010
16 februari 24 juni 25 maart

4 december

oktober

Convenant Woonruimte
verdeling

Er komen nieuwe afspraken in het 

convenant Woonruimteverdeling 

van de Stadsregio. Met onder 

meer spelregels om doorstromers 

meer kans te bieden op de wo-

ningmarkt.

Eerste bestuurdersconferentie Platform 
Regionaal Economische Structuur (PRES)

EZ-bestuurders uit de hele Metropoolregio Amsterdam 

spreken af om de samenwerking te intensiveren en een 

gezamenlijke agenda uit te voeren. Daartoe wordt het 

Bestuurlijk Overleg PRES opgericht. 

Start ‘Amsterdam  
bezoeken Holland zien’

Een nieuw toeristisch project 

waarbij Amsterdam en de regio 

zich als één geheel aan de buiten-

landse toerist promoten.

Meer woningzoekenden 

Uit de ‘Rapportage woonruim-

tebemiddeling 2009’ van de 

Stadsregio blijkt dat het aantal 

woningzoekenden op de sociale 

huurmarkt toeneemt met 2%.

Zesde Noordvleugel
conferentie. 

Bestuurders bespreken de bedrijven 

en kantorenmarkt en besluiten 

om  3,5 miljoen vierkante meter 

aan geplande kantoorruimte te 

schrappen.

2011

2011

2013 2014 2015 2016

2016

23 juni

11 februari

1 november februari 30 januari 15 maart

17 mei

Aanpak leegstand 
kantoren

Bestuurders maken afspraken om 

de leegstand van kantoren aan 

te pakken met de Uitvoerings-

strategie 2010-2040 van Plabeka 

(Platform Bedrijventerreinen en 

Kantoren).

Start Amsterdam  
Economic Board 

Overheden, bedrijven en universitei-

ten starten Economic Development 

Board met als doel: het stimuleren 

van innovatie en economie van de 

Metropoolregio Amsterdam

Verloten sociale  
huurwoningen 

Uit de eerste resultaten blijkt dat 

het nieuwe lotingsysteem van 

sociale huurwoningen succesvol 

verloopt, zowel onder starters 

als doorstromers. In 2013 zijn 518 

corporatiewoningen verloot.

‘Oscar’ voor  
toerismeproject

Het project ‘Amsterdam bezoeken, 

Holland zien’ wint in Madrid de 

prestigieuze Ulysses Award van 

UNWTO, het officiële toeristisch 

agentschap van de Verenigde 

Naties. Een beloning voor inno-

vatie en de structurele regionale 

samenwerking. 

Regionaal detail
handelsbeleid

De Regioraad stelt het 

detailhandelsbeleid voor 

de Stadsregio Amster-

dam vast.

Wonen in regio Amsterdam in beeld

De regio Amsterdam groeit en is populair, de 

druk op de woningmarkt blijft in alle segmen-

ten groot. Dit blijkt uit het regionale woon-

onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015’. 

Doorstroomwoningen voor 
slachtoffers mensenhandel

Een slachtoffer van mensenhan-

del ontvangt de eerste sleutel 

van een doorstroomwoning uit 

handen van burgemeester van 

der Laan. Stadsregio, gemeen-

ten en corporaties en zorgorga-

nisatie HVO-Querido zochten 

een geschikte woonvorm voor 

deze kwetsbare groep.

16 17
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Daarnaast was het regionaal detailhandels-
beleid een belangrijk dossier. Hoe ga je om 
met nieuwe winkellocaties? Hoe stem je dat 
in de verschillende gemeenten op elkaar af?
Een derde dossier was toerisme, waarbij de 
hoofdvraag was hoe we voor een betere 
spreiding konden zorgen. Het resultaat was 
‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’, een 
project om toeristen in Amsterdam te ver-
leiden ook de regio te bezoeken. Het project 
werkt goed, het aantal toeristen dat de regio 
ingaat stijgt.”

Martin Bekker is coördinator economisch beleid bij de Stadsregio Amsterdam en  

ambtelijk secretaris van PRES, het Platform Regionaal Economische Structuur. 

Regionale samenwerking  
is iets van lange adem 

Wat waren de belangrijke dossiers in de afge-
lopen tien jaar? 
“Een belangrijk dossier is de leegstand op 
de kantoren- en bedrijventerreinen. Dat 
speelt niet alleen in grote gemeenten, ook 
kleinere hebben ermee te maken. Met Pla-
beka, het Platform Bedrijven en Kantoren, 
hebben we geïnventariseerd wat er in de 
regio aan werklocaties beschikbaar was 
en op de planning stond, en wat er nodig 
is om meer balans in vraag en aanbod te 
krijgen. We wisten dat er veel leegstand 

economie

was en er toch veel plannen voor nieuwe 
ontwikkelingen leken te zijn. Dit heeft 
geleid tot regionale afspraken over het 
reduceren van het aanbod voor zowel kan-
toren- als bedrijventerreinen. Daarna zijn 
er plannen gemaakt voor herstructurering 
van oude terreinen zodat er geen nieuwe 
hoeven te komen. Hiervoor hebben we het 
projectbureau Herstructurering Bedrijven-
terreinen opgericht, dat gemeenten met 
raad en daad helpt bij hun herstructure-
ringsopgaven. 

Welke ontwikkelingen waren er de afgelopen 
tien jaar?
“Het portefeuillehoudersoverleg is geïnten-
siveerd. In het begin kwamen mensen bij el-
kaar en luisterden wat de Stadsregio te zeg-
gen had. Dat is nu niet meer zo. Het overleg 
heeft zich ontwikkeld van afstemming op 
elkaar naar samen doen. De betrokkenheid 
is daardoor veel groter geworden. Vanaf 
2006 is economie belangrijker geworden bij 
gemeenten, maar de ambtelijke capaciteit 
kleiner. Gemeenten hebben steeds minder 
eigen beleid, daarvoor in de plaats is regio-
naal beleid gekomen.” 

Waren er wel eens wrijvingen tussen lokale en 
regionale belangen?
“Nauwelijks. Economisch beleid is bij ge-
meenten nooit een beladen item geweest, 
iedereen wil economische groei. Bij Plakeba 
hebben sommige partijen pijn moeten lijden 
omdat er geschrapt moest worden, maar we 
kwamen er altijd wel weer uit. 
In het begin waren er bij de gemeenten wel 
wat irritaties over de desinteresse van Am-
sterdam op het gebied van regionaal beleid. 
De afgelopen jaren is men in Amsterdam 
gaan beseffen: we hebben de regio nodig. 
Belangen zijn altijd gedeelde belangen. Bij 

samenwerking moet er altijd een belang zijn, 
dat heeft Amsterdam nu.”

Wat was de impact van de economische crisis?
“Er kwam meer aandacht voor economisch 
beleid. Ook werd de samenwerking intensie-
ver en ontstond er een gedeeld gevoel: we 
moeten echt actiever worden om samen de 
crisis het hoofd te bieden. 
Tijdens de crisis groeide het toerisme wel 
door. Dat was voor de gemeenten reden om 
hier actiever op te worden. Toerisme leidt 
ook tot banen aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt.”

Waar bent u trots op?
“Op het toeristisch beleid dat we hebben op-
gezet. We hebben hiervoor de Ulysses Award 
for Innovation van de Verenigde Naties ont-
vangen. Ook ben ik er trots op dat Plabeka 
heeft geleid tot goede afspraken tussen de 
gemeenten. Er is een gemeenschappelijk 
gevoel ontstaan, de gemeenten hebben de 
stap gemaakt het lokale te overstijgen en 
regionaal te denken. En ik ben er trots op 
dat het economisch beleid van de Stadsregio 
niet alleen nota’s heeft opgeleverd, maar ook 
concrete projecten. Dat hebben we gedaan 
zonder veel geld.”

Wat heeft u zelf de afgelopen tien jaar ge-
leerd? 
“Dat regionale samenwerking iets is van lan-
ge adem. En ik heb goed leren luisteren en 
ben uitvoeringsgerichter geworden. Samen-
werken houdt het gevaar in zich dat je maar 
blijft praten, dat er niets gebeurt. Ik ben er 
scherper op geworden dat er ook echt iets 
moet gebeuren.”

Martin Bekker
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Het Platform  
Bedrijven en  
Kantoren is een  
bestuurlijk 
hoogstandje
Arthur van Dijk was van 2003 tot en met 2013 wethouder van 

Haarlemmermeer met de portefeuille Economische Zaken.  

Hij is nu voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.

economie Waarom is het Platform Bedrijven en Kantoren opgericht? 
“In 2003 werd ik wethouder van de gemeente Haarlem-
mermeer en vroeg me af of de bestaande bedrijven- en 
kantorenterreinen en de plannen ervoor wel aansloten 
op de vraag. Ook andere gemeenten hadden veel terrei-
nen en uitbreidingsplannen, maar geen inzicht in vraag 
en aanbod. Zo is het idee ontstaan om het op elkaar af te 
stemmen. Concurrentie is gezond, maar het is niet goed 
als je allemaal hetzelfde aanbiedt.
We hebben onderzoek laten doen bij alle gemeenten 
naar de hoeveelheid bestaande en geplande kantoren-
locaties. Daarbij maakten we een onderscheid tussen 
harde plannen, zachte en boterzachte. Zachte plannen 
zijn enkel plannetjes, bij harde plannen zijn er al gronden 
uitgegeven. We kwamen erachter dat we alleen al op het 
gebied van kantoren voor tien miljoen vierkante meter 
in de planning hadden en dat er maar vraag was naar 
drieënhalf miljoen. Als je mensen confronteert met harde 
cijfers, zien ze dat er iets moet gebeuren. De eerste stap 
was dat we een streep haalden door de zachte plannen 
en alles zijn gaan stroomlijnen. Toen hebben we het Plat-
form Bedrijven en Kantoren, kortweg Plabeka, opgericht 
waaraan ook de provincie Noord-Holland deelnam.
In Haarlemmermeer heeft dit in ieder geval geleid tot 
een gunstige businesscase en een frisse blik op grondge-
bruik. Natuurlijk is er ook pijn geleden, er waren bijvoor-
beeld gemeenten die een bedrijventerrein wilden om de 
aanleg van een weg te betalen en dat kon niet meer. 
Plabeka is een bestuurlijk hoogstandje. Tot op de dag van 

vandaag merk ik dat er niet veel regio’s in Nederland zijn 
die zover durven gaan dat de gemeenten data delen en 
op basis daarvan een gemeenschappelijk visie vaststellen 
over hoe ze die markt verder willen ontwikkelen. Een 
groot voordeel van Plabeka is ook dat het gemeenten 

mogelijkheden geeft om op andere gebieden samen te 
werken, bijvoorbeeld op dat van het detailhandelsbeleid 
of het hotelbeleid.”

Hebben andere regio’s deze werkwijze overgenomen?
“De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat gemeenten daar 
veel moeite mee hebben. Als ze bijvoorbeeld een logistie-
ke hotspot willen en mij om advies vragen, is mijn eerste 
vraag: hoe werken jullie hier samen? Het valt me op dat er 
bij gemeenten vaak weinig visie en draagvlak is om samen 
te werken. Als Stadsregio ken je elkaar en zit je toch ge-
makkelijker bij elkaar aan tafel.” 

Jullie gingen goed voorbereid de crisis in.
“Het was een geschenk uit de hemel dat we Plabeka 
hadden. Het was best een vervelende tijd, maar het is een 
zegen geweest dat we in Haarlemmermeer die beslissin-
gen al hadden genomen en de afboekingen al hadden ge-
daan. Ik denk dat Plabeka veel gemeenten in de Stadsre-
gio zachter in de crisis heeft doen landen dan anders het 
geval zou zijn geweest.” 

Wat heeft u geleerd van de regionale samenwerking?
‘Bij de meeste gemeenten is de problematiek waarmee ze te 
maken hebben hetzelfde, maar wat grootte betreft zijn ze 
niet over één kam te scheren. Regionale samenwerking geeft 
gemeenten een model waarbij ze gebruik kunnen maken van 
elkaars krachten. Voorwaarde is wel dat je als gemeente je 
zaken op orde hebt en weet wat je eigen kracht is.”

Arthur van Dijk



22 23 Tien jaar samenwerken op de terreinen wonen en economieTien jaar samenwerken op de terreinen wonen en economie

Mieke Blankers-Kasbergen is 

burgemeester van Ouder-Amstel 

en heeft onder meer de portefeuille 

Economische Zaken. Ze neemt deel 

aan het portefeuillehoudersoverleg 

Economische zaken van de 

Stadsregio Amsterdam.

Alleen ga je sneller, maar  
samen kom je verder 

Wat heeft de Stadsregio betekend voor  
Ouder-Amstel?
“De Stadsregio initieert, coördineert en faci-
liteert. De Stadsregio zorgt ervoor dat je met 
alle gemeenten aan tafel zit en samen staan 
we sterk.
Ik was betrokken bij de herstucturering van 
de bedrijventerreinen, iets wat al speelde 
in 2007-2008. De provincie Noord-Holland 
had hiervoor een subsidieregeling, maar die 
was alleen voor grote terreinen, kleine-
re gemeenten konden er daardoor geen 
gebruik van maken. Een aantal gemeenten 
met kleine bedrijventerreinen heeft toen 

economie

met steun van de Stadsregio hun krachten 
gebundeld om gezamenlijk subsidie aan te 
vragen. Dat is gelukt. Hier in Ouder-Amstel 
hebben we het bedrijventerrein Molenkade 
in Duiven drecht dat zwaar verouderd was. 
We hebben toen subsidie gekregen om dit 
te revitaliseren.
Momenteel zijn we samen met Amsterdam 
bezig met de revitalisering van het bedrijven-
terrein Amstel Business Park. De Stadsregio 
heeft ons geholpen hiervoor subsidie aan 
te vragen bij de provincie Noord-Holland. 
Daarnaast is er bij de Stadsregio een subsi-
die beschikbaar voor ondernemers uit het 

Mieke Blankers-Kasbergen

door verliep de samenwerking steeds soepel.
De Stadsregio heeft deskundige medewerkers 
die bedreven zijn in het creëren van draagvlak. 
Hun uitgangspunt is altijd: hoe kunnen we 
het zo doen dat iedereen zich erin kan vinden. 
En ze hebben oog voor de lokale situatie.
Dankzij de Stadsregio zijn de contacten met 
de andere gemeenten goed, de lijnen zijn 
kort. Wat heel belangrijk is, is dat de Stads-
regio goed in staat is de krachten te bunde-
len en zo een sterk statement te maken naar 
andere overheden.”

Wat heeft u geleerd van de samenwerking? 
“Voor samenwerking geldt: alleen ga je 
sneller, maar samen kom je verder. Als je 
met meer partijen bent, maak je gebruik 
van de kennis en kunde van iedereen. Sa-
menwerken stimuleert je en je kunt meer 
bereiken.
Ik heb wel gemerkt dat het belang van de 
Stadsregio met name wordt gevoeld door 
de bestuurders van de gemeenten. De 
raadsleden staan er meestal wat verder van 
af. Het is de bedoeling dat de Metropool-
regio Amsterdam ook de raadsleden goed 
gaat informeren en meenemen in het den-
ken op metropool niveau. Ik hoop dat dat 
gaat lukken.”

Beeldkwaliteitsfonds dat is bestemd voor 
het verbeteren van gevels en voorterreinen 
van bedrijfspanden. Het terrein ligt deels op 
op ons grondgebied en deels op dat van Am-
sterdam en het is in ons beider belang dat 
het er goed uitziet. 
Het goede van het samenwerken in de 
Stadsregio is dat je als kleine gemeente heel 
erg betrokken bent, je wordt goed geïnfor-
meerd, je kunt gebruik maken van de kennis 
en capaciteit van de Stadsregio.
Een ander mooi voorbeeld van de meer-
waarde van de Stadsregio is het toeristische 
project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. 
Dankzij dit project kan Ouder-Amstel zich 
ook profileren als een plaats die interes-
sant is voor buitenlandse bezoekers. Er zijn 
plannen om vanaf Amsterdam een boot over 
de Amstel te laten varen en om een bus te 
laten rijden om de toeristen Amstelland te 
laten beleven. De boot heeft de afgelopen 
periode als pilot drie weekenden gevaren en 
zat steeds helemaal vol.”

Is er wel eens wrijving tussen lokale en regio-
nale belangen?
“Natuurlijk gaat een gemeente voor haar ei-
gen belang, maar de Stadsregio nam je vanaf 
het begin mee in het regionaal belang. Daar-
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Wat is het belang van regionaal beleid?
“Je kunt als gemeente wel een detailhandelsbeleid hebben, 
maar kern van de zaak is dat het winkelend publiek zich 
niet houdt aan gemeentegrenzen. Daarom is het belang-
rijk om beleid regionaal op elkaar af te stemmen.
Regionale samenwerking bestaat bij de gratie van de be-
reidwilligheid van de gemeenten, je kunt als Stadsregio 
niets afdwingen, je moet elkaar kunnen aanspreken op 
de afspraken.”

Wat heeft de Stadsregio gedaan op het gebied van  
detailhandel?
“We hebben een analyse en inventarisatie gemaakt van 
de winkelgebieden in de regio en vervolgens gekeken hoe 
we dat op elkaar afstemmen. Als een nieuwe grote retailer 
zich aanmeldt, dan wordt er een procedure doorlopen om 
te kijken of die zaak passend is. 
De Stadsregio analyseert, spreekt procedures af en we 
maken een kennisbank, een gereedschapskist met tips en 
trics, zodat de gemeenten elkaars kennis kunnen delen om 
adequaat te reageren op ontwikkelingen zoals de econo-
mische crisis en de toename van winkelen via internet.
Zaanstad heeft bijvoorbeeld net een nieuwe detailhan-
delsnota. Als een winkelpand drie jaar leegstaat, dan 
kan de detailhandelsbestemming eraf en kan er geen 
winkel meer worden gevestigd. De eigenaar is vervolgens 
redelijk vrij om iets anders met het pand te doen. Het 
kan een woonbestemming krijgen, gebruikt worden voor 
woon-werk of een B&B worden. 

Dennis Straat is wethouder van de gemeente Zaanstad, 

met in zijn portefeuille onder meer Economie en 

Toerisme. Hij is lid van het dagelijks bestuur van 

de Stadsregio Amsterdam en neemt deel aan het 

portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. 

Samenwerking  
moet je  
organiseren  
op inhoud

economie Een ander voorbeeld: hoe ga je als gemeente om met 
blurring, de vervaging tussen detailhandel en horeca. 
Mag een kapper zijn klanten een glaasje wijn aanbieden? 
De ontwikkelingen en trends in de detailhandel gaan 
razendsnel, dat vraagt om een pro-actieve overheid. Het 
helpt als je het regionaal aanpakt, dan kun je kennis de-
len en elkaar versterken.”

Wat heeft de gemeente Zaanstad gehad aan regionale 
samenwerking?
“Er is hier een nieuw ziekenhuis gebouwd en de afspraak 
was dat er op het terrein een zorgboulevard en grote 
Albert Heijn zouden komen. Maar door de crisis veran-
derde de hele economische situatie en was de vraag: 
wat doen we? In het bestuur van de Stadsregio hebben 
we met elkaar nagedacht over de vraag hoe je voorkomt 
dat het alleen maar gaat om meer meters. Een gemeente 
heeft geen baat bij teveel meters. Dit zijn ingewikkelde 
vraagstukken en het is prettig dat er experts meekijken 
die de plannen langs een kritische meetlat leggen.”

Waar bent u trots op?
“We zijn trots op de regionale samenwerking op het 
gebied van toerisme. Dat hebben we op verschillende 
niveaus goed neergezet, lokaal, regionaal en ook op me-
tropool niveau. Daar zie je nu de resultaten van. Zo biedt 
Connexxion nu een bustour aan vanaf Amsterdam langs 
onder meer de Zaanse Schans en Volendam. 
Toeristen kunnen nu dagkaarten voor het openbaar ver-

voer kopen die ze in de hele regio kunnen gebruiken. Het 
was lastig hierover afspraken te maken met de NS, maar 
ook dat is gelukt.”

Wat heeft u geleerd van de regionale samenwerking?
“Ik heb geleerd dat je samenwerking op inhoud moet or-
ganiseren. Voor je het weet ben je bezig met structuren 
en procedures en dan zit je elkaar alleen maar in de weg. 
Structuren en processen moeten ondergeschikt zijn aan 
de inhoud.” 

Dennis Straat
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eronder moest vallen, maar het heeft wel 
enige tijd geduurd voor die stad zich onder de 
vlag van ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ 
wilde scharen. Geen Amerikaan stapt op het 
vliegveld naar Utrecht, wel naar Amsterdam. 
De schaal waarop je moet denken is veel groter 
dan we eerst dachten. Chinezen boeken rustig 
een hotelkamer in Maastricht als ze Amster-
dam bezoeken.

Hans Luiten was van 2006 tot 2010 wethouder van Zaanstad met 

onder meer de portefeuille Economische Zaken en in dezelfde periode 

portefeuillehouder Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam.

Denken in lokale belangen  
is heel beperkt 

Hoe is het toeristische beleid van de  
Stads regio tot stand gekomen?
“De Stadsregio heeft formele taken, maar 
heeft ook de ruimte andere zaken op te 
pakken. In 2006 deden gemeenten hun ei-
gen ding op het gebied van toerisme en we 
wilden wel iets samen doen. Toen ontdekten 
we Promotion Toscane die erin was geslaagd 
een sterk verhaal te brengen over de hele 
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regio. Dat inspireerde ons en we besloten 
potten geld bijelkaar te leggen en samen een 
programma te bedenken. Dat werd ‘Amster-
dam bezoeken, Holland zien’. We bedachten 
bijvoorbeeld dat we Zandvoort Amsterdam 
Beach gingen noemen. Veel mensen vonden 
dat maar niks en noemden het een annexatie. 
Maar het is toch van de grond gekomen.
We vroegen ons ook af of bijvoorbeeld Utrecht 

rig, alle informatie was gericht op de stad 
zelf. Als toeristen het centrum uit wilden, 
moesten ze het zelf maar uitzoeken. Nu is 
er bijvoorbeeld een populaire buslijn naar 
de Zaanse Schans die de Industrial Heritage 
Line heet.
In 2010 gingen we in kaart brengen hoeveel 
slaapplaatsen er nodig waren in de regio. Een 
ambtenaar ging bij de gemeenten langs om 
te vragen hoeveel slaapplaatsen ze konden 
bieden.” 

Wordt Rotterdam straks Amsterdam  
harbour?
“Nu vinden we dat raar, maar ik sluit het niet 
uit. Voor ons is het misschien pijnlijk, maar 
voor Aziatische toeristen is West-Europa één 
pot nat. Wat we hebben geleerd van Toscane 
is dat promotie niet is bedoeld voor ons, 
maar voor de toeristen.”

Hoe onstond het Platform Regionaal  
Economische Structuur?
“Als wethouder van Zaanstad en portefeuil-
lehouder van de Stadsregio zat ik steeds 
met andere mensen aan tafel over dezelfde 
onderwerpen te praten, bijvoorbeeld over 
de ontwikkeling van het Noordzeekanaal. 
Dat vond ik raar.

Tevens werd bij de Metropoolregio Amster-
dam nagedacht over verkeer en ruimtelijke 
ordening, maar nauwelijks over econo-
mie. In Rotterdam bestond de Rotterdam 
Economic Board, met bestuurders, mensen 
uit het bedrijfsleven en van de universiteit. 
Ik wilde ook zoiets en heb dat voorgelegd 
aan Lodewijk Asscher, die wethouder in 
Amsterdam was en aan Jaap Bond van de 
provincie Noord-Holland. Die vonden het 
een goed idee. Zo hebben we PRES opge-
richt, het Platform Regionaal Economische 
Structuur. In het begin was het doel vooral 
elkaar te leren kennen en te kijken wat we 
binnen de Metropoolregio samen konden 
doen. We hebben symposia en lezingen 
georganiseerd en gesproken over de vraag 
waarom het metropool niveau goed is voor 
de economische ontwikkeling van de hele 
regio. 

Wat heeft u geleerd van regionale samen-
werking?
“Denken in lokale belangen is heel beperkt. 
Zo zit de wereld niet in elkaar. Je moet los 
kunnen laten en iets aan je buurman gunnen. 
Dan komt er veel energie vrij voor andere 
dingen. En uiteindelijk profiteer je toch van 
het succes van je buurman.”

Hans Luiten

Ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe de 
Stadsregio vrijwillig iets oppakte. Het leverde 
iedereen iets op en kwam niet tot stand onder 
dwang maar door overtuiging.”

Wat waren concrete stappen voor een  
gezamenlijk toeristisch beleid?
“Er zijn bijvoorbeeld folders gemaakt. Am-
sterdam was in die tijd erg navelstaarde-
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