De Metropoolregio Amsterdam: horen Almere en Lelystad daarbij?
Ik wil het vooral hebben over de Metropoolregio Amsterdam: het belang ervan en de
noodzaak om de krachten te bundelen om internationaal de aansluiting te houden.
Natuurlijk gaat het dan óók om de positie van Almere en Lelystad. Daar zal ik zeker ook
op ingaan, maar vooral vanuit het Amsterdamse perspectief. Ik ben al een tijd actief in
de Stadsregio Amsterdam en dan kijk je vooral vanuit het Amsterdamse.
Dan ligt Almere best wel ver weg, aan de andere kant van het water, en Lelystad is
helemaal ver. Als je dán denkt aan beide steden dan vraag je vooral “wat hebben ze te
bieden?” en “wíllen ze er eigenlijk wel bij horen, gedragen zij zich er ook naar?”.
Een heel ander gezichtspunt dan vanuit Lelystad!
Ik moest daar vanmiddag aan denken toen ik het station uit kwam en hem zag staan: op
zijn hoge zuil met uitzicht over de naar hem genoemde stad: Cornelis Lely!
In de verte kan hij Almere zien liggen en misschien daarachter ook Amsterdam.
Ik vroeg mij af wat hij zou denken van de Metropoolregio Amsterdam en of Almere en
Lelystad daar bij horen. Hij heeft er lang genoeg over kunnen nadenken!
Ik denk niet dat Cornelis Lely het ooit gehad heeft over de Metropoolregio Amsterdam.
Kaart 1: Nederland 1900

U moet zich voorstellen hoe Nederland er in zijn tijd uit zag: een centrale leegte met
daar omheen een Nederland van losse steden in een open landschap. In die centrale
leegte had hij het Nieuwe Land bedacht en ongetwijfeld een beeld van de wisselwerking
tussen dat Nieuwe Land en het Oude Land, zeker met Amsterdam zo in de buurt.
In 1906 vroeg Cornelis Lely als Parlementslid de Regering om met een plan te komen
voor een landelijk netwerk van autosnelwegen, een netwerk waardoor "de provinciale
hoofdsteden onderling zoodanig verbonden worden, dat men elk dier steden met
snelheden van 60 tot 80 en wellicht meer km kan bereiken". Er waren toen nauwelijks
auto’s in Nederland!
Dat autonetwerk is er gekomen. De gemiddelde snelheid is nog steeds “60 tot 80 km of
wellicht meer”, afhankelijk van de files, maar de steden zijn er onherkenbaar door
veranderd. Van bastionachtige eilanden in een open landschap zijn ze uitgesmeerd over
stedelijke regio’s, die functioneren als één netwerkstad.
We zien dit overal ter wereld en die steden zijn grote conglomeraten van afzonderlijke
kernen en steden, gigantische Metropolen zoals New York, Sjanghai en Tokyo, steden
met 20, 30, 40 miljoen mensen! Het zijn de Metropolen, die het internationale podium
domineren en met elkaar concurreren en niet de landen. In dat geweld is de
Metropoolregio Amsterdam maar een “kleintje”. Amsterdam telt 800.000 inwoners en
de regio ruim 2 miljoen.
Kaart 2 Plan Amsterdam Regio 2007

De regio loopt ongeveer van IJmuiden tot en met Lelystad en van Purmerend tot en met
Haarlemmermeer met Amsterdam in het midden. Plastisch gezegd een op z’n kant
liggend ei.
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Van de omvang moeten we het dus niet hebben. Waarom is het dan toch een
Metropoolregio? Dat komt omdat deze regio een unieke combinatie van kwaliteiten
heeft, die samen een Metropool maken: luchthaven, zeehaven, veiling, internethub, 2
universiteiten, hogescholen, financieel centrum en toerisme. De combinatie is van
belang, het is één stedelijk systeem, waarin alle onderdelen aan elkaar zijn gekoppeld.
Dat vraagt om gecoördineerde actie, om het bundelen van de krachten in de
Metropoolregio.
Dát is wat mij betreft het centrale thema van deze Cornelis Lelylezing.
Internationaal staan we er goed voor.
Economisch staat de regio in de Europese top 5, terwijl we qua omvang ergens op
nummer 22 staan. En succes trekt aan: ondanks de crisis kwamen er de afgelopen 5
jaar jaarlijks zo’n 17.000 mensen bij.
Amsterdam heeft internationaal een positieve klank. Dat blijkt iedere keer weer bij de
gezamenlijke handelsmissies, maar ook toen de naam Muiderslot werd gewijzigd in
“Amsterdam Castle”: een enorme toename van het aantal bezoekers! Dat geeft
perspectieven voor Zandvoort als “Amsterdam Beach”, het Cruquius-gemaal in
Haarlemmermeer als “Amsterdam Steam Engine” en Lelystad als “Airport AmsterdamLelystad”.
Een goede positie dus, maar niet onbedreigd.
De drie drijvende krachten achter onze Metropoolregio, de luchthaven, de zeehaven en
de veiling, ondervinden zware concurrentie van andere mainports in Europa. Een
andere bedreiging is zelfgenoegzaamheid. Het komt ons beslist niet aanwaaien en
samenwerking is ècht nodig om internationaal mee te kunnen.
Belangrijk is hoe het gaat met A’dam en de wisselwerking met de regio.
Dat is altijd zo geweest. Vanaf het ontstaan van de stad was de regio leverancier van
voedsel en brandstof en afvoerplek van afval.
In de 17e eeuw financierden de Amsterdamse kooplieden de drooglegging van de
waterplassen ten noorden van de stad en bouwden hun luxe zomerverblijven aan de
zuidkant, langs de Vecht. De Haarlemmermeer werd pas drooggelegd toen het een
bedreiging vormde voor Amsterdam en nu ligt Schiphol hier als Amsterdamse
luchthaven. De duinen bij Zandvoort leveren het Amsterdamse drinkwater, het
Naardermeer was bedoeld als Amsterdamse vuilstortplaats en het Noordzeekanaal is
gegraven voor de Amsterdamse havenfunctie. Zelfs de industrie in Zaanstad is ontstaan
doordat de Amsterdamse gilden destijds allerlei vernieuwingen blokkeerden.
De regio dus ten dienste van de stad.
Die relatie is de afgelopen decennia fundamenteel veranderd.
Door de aanleg van het autonetwerk van Lely kwam vanaf de zestiger jaren van de
vorige eeuw de suburbanisatie op gang en de stad liep leeg.
Van 1960 tot 1985 verloor Amsterdam een kwart(!) van haar inwoners. De stad ging van
800.000 naar 600.000 inwoners, verloederde en kreeg een negatief imago. Voor het eerst
dus een ontwikkeling ten kóste van de stad.
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Aanvankelijk is geprobeerd die uittocht (“overloop”) te geleiden en te bundelen. Dat
ging in de vorm van een buitenwaartse uitstraling van de Randstad en bundeling in
groeikernen. We hebben daar de groeikernen Alkmaar, Purmerend en Hoorn aan te
danken, maar ook het ontstaan van Lelystad.
Vervolgens werd gekozen voor bouwen dichter bij de stad, bij concentraties van
werkgelegenheid. Daaraan hebben we het ontstaan van Almere te danken, maar ook de
groei-opdracht van Haarlemmermeer met Schiphol op haar grondgebied. Ik had daar in
1978, als net afgestudeerd planoloog, mijn eerste baan: 15.000 woningen moest
Haarlemmermeer bouwen en ik mocht daar aan meehelpen.
Op deze manier was de regio opnieuw dienstbaar aan Amsterdam, maar wèl afhankelijk
van processen binnen Amsterdam. Dat ging aanvankelijk goed: er werd flink gebouwd
en de Amsterdammers kwámen.
Maar toen de stad weer ging bouwen, onder leiding van wethouder Jan Schaefer en zijn
opvolgers, stagneerde de overloop.
De stad is nu weer aantrekkelijk, ook voor de hoger opgeleiden en voor gezinnen. Zij
kiezen voor de stad, voor werk en carrière, onderwijs, cultuur en ontmoeting. Het
inwonertal groeit weer, met 10-15.000 mensen per jaar, in 2012 was de stad terug op
800.000 en gaat richting 900.000 of meer.
Er wordt zelfs weer op z’n Amsterdams geklaagd: de stad wordt te druk en de
huizenprijzen schieten omhoog. En dat klopt ook. De huizenprijzen stijgen met meer
dan 8 % en dat is meer dan waar ook in Nederland. De stad is een magneet en een spons
en er wordt zelfs gesproken van een derde Gouden Eeuw! Het is de ultieme “Triumph
of the City’, zoals beschreven in het boek van de Harvard-professor Edward Glaeser.
De keerzijde van die groei is er ook en die is te vinden in de groeikernen, in Lelystad en
Almere.
Lelystad begon goed. Een moderne, ruim opgezette stad, met gescheiden wegsystemen,
naar een ontwerp van de Amsterdamse stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren.
Geschikt voor 100.000 inwoners, centraal in de polder, aan het water en op
forensafstand van Amsterdam. Aan de westzijde zou een groot bedrijven- en
kassengebied verrijzen en het Rijk zou zorgen voor snelle verbindingen met Amsterdam
via trein en auto. De latere toevoeging van Almere was geen enkel probleem omdat
Lelystad dan een mooie “stepping stone” zou krijgen naar Amsterdam. De stad kwam
op die manier dichter bij.
Maar, het liep allemaal toch anders. De huizen werden wel gebouwd, maar de
werkgelegenheid volgde niet. Daardoor werd Lelystad geen stad maar een uitvergrote
woonwijk op afstand, dat al gauw het imago kreeg van een saaie, monotone slaapstad.
Er moest iets gebeuren en het roer ging om. Maar niet om Lelystad te helpen, want de
overloop werd omgebogen naar locaties dichter bij de stad.
En daar sta je dan als Lelystad: alles is voorbereid en geregeld, de gang zit er goed in en
dan hoeft het niet meer! Het Rijk verloor alle belangstelling en tot overmaat van ramp
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werd de tweede nationale luchthaven en de drooglegging van de Markerwaard
geschrapt, veranderde het beoogde bedrijven- en kassengebied in een wildernis en bleef
de aanleg van autosnelwegen en spoor uit. Toen dat spoor er uiteindelijk kwam was het
een doodlopende lijn met Lelystad als eindstation. En Almere bleek helemaal geen
“stepping stone” te zijn naar Amsterdam, maar een concurrent van Lelystad, een
“intervening opportunity”. Dáár gaan de mensen wonen en Lelystad verdwijnt, althans
vanuit het Amsterdamse perspectief, achter de horizon.
Almere is iets vergelijkbaars overkomen, zij het veel minder heftig door haar ligging
dichter bij Amsterdam.
Ook hier een prachtige stedenbouwkundig concept, van een leerling van Cornelis van
Eesteren, Teun Koolhaas. Een meerkernige structuur met een mooi stadshart aan het
water, een ruime opzet en een flinke overloop vanuit Amsterdam.
Maar, ook hier is de overloop vanuit Amsterdam tot stilstand gekomen en ook hier is
een “intervening opportunity” ontstaan, in de vorm van IJburg. Op dit moment is in
Almere nog nauwelijks sprake van groei. Er is zelfs een vertrekoverschot, dat wil zeggen
er vertrekken jaarlijks meer mensen dan zich er vestigen.
In beide steden dus eerst snelle groei en daarna stagnatie.
Die snelle groei bestond vooral uit gezinnen, die de verpauperde wijken van Amsterdam
ontvluchtten. Gevolg is nu een oververtegenwoordiging van vooral de lagere
middengroepen in Almere en Lelystad.
Bij deze groep staat de werkgelegenheid onder druk. De werkloosheid is in beide
gemeenten de afgelopen 5 jaar harder gestegen dan waar dan ook in de Metropoolregio:
een verdubbeling van 6 naar 13 % en zelfs 17 % bij de lagere inkomensgroepen. En dat
komt niet alleen door de crisis. Overal vallen administratieve en ondersteunende
functies weg als gevolg van technologische veranderingen in onze samenleving. Banken,
winkels, postkantoren, reisbureau’s verdwijnen uit het straatbeeld. Het CBP ziet zelfs
een “baanpolarisatie” ontstaan in ons land door het verdwijnen van banen voor de
middengroepen. Die zijn in Almere en Lelystad oververtegenwoordigd en hier is het
effect dus ook het meest zichtbaar.
Daar komt bij dat ook de vermogenspositie van deze mensen onder druk staat. De
woningen zijn minder gewild en de prijzen dalen terwijl de hypotheekschuld blijft staan.
Gevolg is dat in Almere en Lelystad een kwart van de huizen financieel onder water
staat en de inwoners op papier dus in een schuldsituatie verkeren. Juist de lagere
middengroepen hebben hier last van omdat bij hen het grootste deel van het eigen
vermogen in de woning zit.
Verder is het zo dat de snelle groei en daarna stagnatie er toe leidt dat hele woonwijken
en hun bevolking gevangen blijven in een bepaald tijdsbeeld en tegelijkertijd
verouderen.
Er is dus sprake van een structureel probleem. Groeikernen zijn uit en de vraag is:
“Wat hebben beide gemeenten de Metropoolregio nog te bieden?”.
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Nog niet zo lang geleden werd in de regio gesproken over de dubbelstad AmsterdamAlmere: een compacte stad van 1 miljoen inwoners in een regio van 2 miljoen. Daar
hoor je nu niemand meer over. Er wordt nu vooral gekeken naar het westen en het
zuiden, naar de lucht- en de zeehaven. Voor je het weet is de Metropoolregio
Amsterdam geen op z’n kant liggend, maar een rechtop staand ei en doen Almere en
Lelystad niet meer mee.
Dat zou geen goede ontwikkeling zijn. De Metropoolregio Amsterdam heeft Almere en
Lelystad keihard nodig. De woningmarkt trekt weer aan en er is behoefte aan minstens
200.000 nieuwe woningen, misschien wel meer als we huidige vluchtelingensituatie in
ogenschouw nemen. Op het Oude Land zijn allerlei belemmeringen in de vorm van
bijzondere landschappen of geluidhinder en de steden kunnen niet eindeloos als spons
fungeren. Bouwen dus in Almere en Lelystad ten behoeve van de Metropoolregio. En
niet alleen woningen, maar het toevoegen van stedelijke milieu’s met geheel eigen
kwaliteiten. En ook niet alleen bouwen voor diegenen, voor wie Amsterdam
onbetaalbaar is geworden. Als die zich massaal bij de groeikernen aandienen ontstaat
een sociale tweedeling in de Metropoolregio en krijgen we een regio met
achterstandsgemeenten. Dat zou niet alleen de sociale samenhang in de Metropoolregio
ondermijnen, maar ook de internationale concurrentiekracht.
Zo ver is het gelukkig nog niet en zo ver hoeft het ook niet te komen omdat de rol en
positie van deze twee steden in positieve zin aan het veranderen is.
Voor Lelystad is dat begonnen met de opening van de Hanzelijn. Eindelijk de
doorgaande lijn, waardoor de stad niet meer aan het eind van een spoorlijn ligt, maar
centraal tussen de Metropoolregio en Noord- Oost-Nederland. Daar doet bv. de regio
Zwolle het goed.
De spoor- en wegverbindingen met Amsterdam en Utrecht worden verbeterd door
projecten als OV-SAAL en de A6-A9. Verder is besloten om een deel van de groei van
Schiphol hier alsnog te laten plaats vinden, waardoor Lelystad in beeld komt als
belangrijke luchthaven. De Boeing 747 staat al geparkeerd! Verder wordt gewerkt aan
een nieuwe overslaghaven, is het natuurgebied aan de westkant van de stad ontdekt als
de Nieuwe Wildernis van Nederland en worden prachtige eilanden aangelegd in de
Markerwaard (de Marker Wadden). En als je een aparte belevenis wilt moet je eens
naar Bataviastad, Walibi, Aviodrome of een Dance Event gaan, wat hier állemaal kan!
In Almere speelt iets soortgelijks. Ook hier werkt de verbetering van de spoor- en
wegverbindingen, met name richting Amsterdam. Bovendien telt de stad inmiddels
200.000 inwoners, waardoor er een stevige eigen groeikracht is. Almere is voor de
groeiende categorie zelfbouwers aantrekkelijk en heeft een stadshart van allure. Je vindt
in Almere stedelijke kwaliteiten, die je nergens anders aantreft en die een functie
vervullen voor de hele Metropoolregio en zelfs daar buiten. Het groeitempo zal meer
geleidelijk zijn, evenwichtig en op de markt afgestemd. Geen schaalsprong, maar een
schaalontwikkeling. Een organische groei en bloei, op symbolische wijze geïllustreerd
met de komst in 2022 van de Floriade in de stad.
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Zo levert elk deel van de Metropoolregio zijn bijdrage. Als onze kracht niet ligt in de
omvang, maar wel in de combinatie van verschillende kwaliteiten dan moeten we onze
krachten bundelen. Dat is niet een kwestie van elkaar iets gunnen, dat is een kwestie van
lijfsbehoud.
Ik kom daarmee op het tweede deel van mijn verhaal, namelijk de bestuurlijke
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en de rol van Almere en Lelystad. Ze
horen erbij, maar doen ze ook een beetje mee?
Samenwerking is een kwestie van lange adem, van opgebouwd vertrouwen en een
traditie van elkaar opzoeken.
Het begon in de 70-er jaren van de vorige eeuw, toen de netwerkstad ontstond en
bewoners de hele regio gingen gebruiken voor werken, wonen en recreëren. Lokale
bestuurders moesten erop uit om hun belangen in de regio te behartigen.
De contacten begonnen wat aarzelend en het ging ook niet altijd goed, zeker niet als
sprake was van grote ongelijkheid tussen de gemeenten. Vanuit mijn tijd in
Haarlemmermeer weet ik nog hoe moeilijk het was om bij Amsterdam binnen te komen
en hoezeer onze bestuurders een volstrekt verschillende taal spraken. Eén voor één
werden we hier geknipt en geschoren en verlieten we onvast ter been en met een handvol
sigaren uit eigen doos het Amsterdamse stadhuis. Maar, voor Amsterdam liep het ook
niet goed. De stad had positie ten opzichte van Rijk en provincie, maar géén grip op die
autonome, eigenwijze gemeenten met hun onvoorspelbaar Calimero-gedrag. Terwijl
daar wèl de Amsterdamse belangen lagen. De bereikbaarheid van Amsterdam was niet
een probleem in de stad, maar in de regio. Dáár liep het verkeer vast en dáár moesten de
oplossingen gevonden worden.
Er moest dus worden samengewerkt en Amsterdam nam het initiatief voor de oprichting
van een informeel overlegplatform, het IAO, het Informeel Agglomeratie Overleg
Amsterdam, dat zich doorontwikkelde tot het ROA en later de Stadsregio Amsterdam.
Dat ging geleidelijk, in kleine stapjes en op basis van inhoud. Begin 80-er jaren trad ook
Almere toe. Vervolgens werd gezamenlijk de allereerste toekomstvisie op de regio
Amsterdam ooit gemaakt, in 1985 en 30 jaar vooruitkijkend tot het onvoorstelbaar ver
weg gelegen jaar 2015! Op basis van die inhoud werd de samenwerking versterkt en
kreeg steeds meer kracht.
Tijd dus voor een in greep vanuit de Rijksoverheid.
Daar was de mening dat de samenwerking in de stedelijke regio’s maar niet op schoot en
dat er een krachtig en eenduidig bestuur moest komen in de vorm van een
Stadsprovincie.
Toen die ingreep bekend werd stortte de samenwerking ook onmiddellijk in. Het ging nu
alleen nog maar om positie en om macht. De provincies zaten er wat verward bij. NoordHolland zag zichzelf in tweeën gedeeld, het Noord-Hollands Philharmonisch orkest
vroeg zich af hoe twee kleinere orkesten zouden klinken. Flevoland was nog maar net
opgericht en zag haar grootste en meest interessante gemeente verdwijnen en daarmee
haar eigen bestaansrecht. Amsterdam werd opgedeeld in 13 stukken en eiste daarvoor
een zware Stadsprovincie terug. Dát zagen de omliggende gemeenten niet zitten, zij
wilden niet gedegradeerd worden tot stadsdelen met alleen uitvoerende taken. U kunt
zich voorstellen hoe gezellig het in die tijd was.
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Voor Almere was dit het sein om zo snel mogelijk een goed heenkomen te zoeken. De
gemeente stapte uit het ROA om daarmee ook uit de Stadsprovincie te kunnen blijven.
Die zou namelijk de bevoegdheid krijgen om de grondopbrengsten tussen de gemeenten
te verevenen. Almere zag de bui al hangen, want het betekende meebetalen aan de
“bodemloze” put van IJburg, nota bene de concurrent! Almere vertrok, maar werd door
het Rijk gedwongen alsnog te betalen voor IJburg: 150 miljoen gulden! Een bittere pil
voor de gemeente en dit speelt nog steeds in de verhouding tussen de Stadsregio en
Almere.
Toen de Stadsprovincie in 1995 klapte was iedereen opgelucht. Maar de schade was
aanzienlijk, de verhoudingen waren grondig verstoord. Twee jaar lang zijn gesprekken
gevoerd in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam over de vraag hoe het
verder moest. De conclusie was dat de samenwerking door moest gaan, er lagen te veel
opgaven, die alleen sámen konden worden opgelost.
Het ROA ging door. De samenwerking liep hier goed en er waren aanzienlijke
rijksmiddelen te verdelen. Zonde om weg te doen! Almere bleef er buiten en vond dat
prima: de stad had een groeikern-opdracht en zat vooraan aan tafel bij het Rijk, dus
waarom ingewikkeld doen met 16 gemeenten?
Daarnaast werd een Noordvleugeloverleg opgericht, voor een groter gebied en met
deelname van de provincies. Almere deed hieraan mee, maar Lelystad niet, die stad
bleef buiten beeld.
Dat Noordvleugeloverleg begon, net als het IAO daarvoor, heel rustig en informeel. In
een serie conferenties in het Muiderslot werden onder genot van een goed glas wijn en
de zachte klanken van een harpeuse de gezamenlijke ambities besproken. De toenmalige
gedeputeerde van Noord-Holland, Frans Tielrooij, vergeleek de start van de
Noordvleugel met de eerste reis van Columbus: we weten niet waar we naartoe gaan, of
we goud ontdekken of van de wereld vallen, maar we gaan het avontuur samen aan!
Het Noordvleugeloverleg is uitgegroeid tot de Metropoolregio Amsterdam en 6 jaar
geleden trad ook Lelystad toe. De stad had nagedacht over de vraag of zij scharnier
tussen de Randstad en de rest van Nederland wilde zijn of integraal onderdeel van de
Randstad. Gekozen werd voor het laatste, terwijl met de nieuwe Hanzelijn nu ook het
eerste wordt bereikt. Win-win dus!
Kaart 3. MRA kaartbeeld 2015

Het ging weer goed met de samenwerking in de regio Amsterdam. De Stadsregio en de
Metropoolregio groeiden naar elkaar toe, de krachten werden gebundeld en er werden
resultaten geboekt.
Hoog tijd voor een nieuwe ingreep van het Rijk en die kwam er ook, 5 jaar geleden. Het
net aangetreden Kabinet had besloten tot een grote schoonmaakactie in het binnenlands
bestuur. Afschaffing van de stadsregio’s en meteen ook maar de stadsdelen, opschaling
van de gemeenten naar 100.000+ en een Randstad Infra-Autoriteit. Kroon op het werk
was de vervanging van de Metropoolregio Amsterdam, die vrijblijvende samenwerking,
door een fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dit keer geen Stadsprovincie
maar een Súperprovincie!
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Een einde aan de bestuurlijke drukte dus, met als gevolg een enorme toename van
bestuurlijke drukte en een ondermijning van de constructieve verhoudingen in de regio.
En dát midden in een economische crisis!
Opnieuw verwarring bij de provincies, want die waren het onderling totaal niet eens
over de Superprovincie. Ook de verhouding tussen de gemeenten en Noord-Holland
kwam onder druk. De provincie was zeer verheugd over de afschaffing van de
Stadsregio, want succesvolle samenwerking van gemeenten voelde toch teveel als
concurrentie. In de praktijk was de relatie tussen provincie en Stadsregio wel goed,
maar als het Rijk de afschaffing van de Stadsregio zo aanbiedt zeg je daar als zal NoordHolland natuurlijk geen nee tegen.
De situatie was toch minder heftig dan 20 jaar daarvoor. Want inmiddels was er in de
regio een traditie ontstaan van samenwerken en had iedereen de voordelen daarvan
gezien.
Maar toch gedoe, vooral rond de Vervoerregio.
Op enig moment werd namelijk het idee van de Randstad Infra-Autoriteit vervangen
door 2 Vervoerregio’s, één voor de regio Amsterdam en één voor de regio RotterdamDen Haag. Het was inmiddels duidelijk geworden dat de aansturing van het verkeer- en
vervoersysteem in de grootstedelijke regio’s niet zonder de gemeenten kon. Wie anders
moest de verkeerslichten op het Leidseplein op groen zetten om bus en tram door te
laten? Dat was niet de Randstad Infra-Autoriteit, niet de provincie en zeker niet de
Superprovincie!
Gemeenten aan de knoppen dus, maar wel samen met de provincies: een Vervoerregio
als coalitie tussen gemeenten en provincies.
Noord-Holland voelde niets voor deze “bestuurlijke exoot”, maar Flevoland zag er wel
wat in. Deze provincie was namelijk al gewend aan het delen van de macht met de
gemeenten en had zelfs een deel van haar taken en middelen op het gebied van verkeer
& vervoer gedecentraliseerd naar Lelystad en Almere.
De gemeenten in de Stadsregio wilden wel door in de Vervoerregio en ook Almere
meldde zich, aangemoedigd door Flevoland. Vervolgens kwam ook Lelystad. Toen de
Vervoerregio in december 2014 definitief bij Wet werd geregeld ondertekenden de
Stadsregio, Flevoland, Almere en Lelystad op 22 januari 2015 een Convenant, gericht op
intensivering van de samenwerking op verkeer- en vervoersgebied en de vorming per 1
januari 2017 van een Vervoerregio Amsterdam.
Het goede nieuws is dat op het laatste moment ook Noord-Holland dit Convenant heeft
ondertekend. De provincie houdt haar principiële bezwaren, maar heeft uiteindelijk de
samenwerking in de regio zwaarder laten wegen. Dat toont het succes van de
samenwerkingstraditie in de regio!
Om geen gat te laten vallen tot 1 januari 2017 werd de Stadsregio Amsterdam niet
afgeschaft, maar per 1 januari 2015 bij AmvB aangewezen als Vervoerregio.
Ondertussen is in alle stilte de Superprovincie gesneuveld en is de Metropoolregio
Amsterdam dus niet vervangen door de Superprovincie. Geen nieuwe structuur dus en
we gaan door met de Metropoolregio.
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Al die structuurdiscussies hebben dus weinig uitgehaald, maar ze zijn op zich wel
begrijpelijk. Want als de bestuurlijke samenwerking niet goed wordt georganiseerd
gaan de nadelen ervan overheersen en roep je de structuurdiscussie over je af.
Als de samenwerking blijft steken in vrijblijvendheid gebeurt er niets, dan worden geen
resultaten geboekt en dan is het inderdaad alleen maar bestuurlijke drukte.
Als de samenwerking geen enkele structuur heeft ontstaat inderdaad bestuurlijke
spaghetti en kunnen burgers niet zien hoe de besluitvorming loopt, laat staan invloed
uitoefenen. Dan heeft de samenwerking geen democratische legitimiteit.
Dat kan allemaal gebeuren, als je niet bereid bent om echt na te denken over de vorm
van de samenwerking. De samenwerking vraagt heldere en voor iedereen zichtbare
afspraken en het volledig meenemen van gemeenteraden, statenleden en betrokken
burgers. Een helder mandaat vooraf, een transparant besluitvormingsproces, goede
verantwoording achteraf en investeren in vertrouwen, commitment en leiderschap.
Als je regionale samenwerking goed organiseert krijgen de lokale belangen een plek op
het regionale podium en omgekeerd en worden beide gediend.
Als geleidelijk een goede vorm is gevonden voor de samenwerking is er niets mis mee om
die in een structuur vast te zetten. Dan hebben we een bestuurlijke structuur, die wérkt
en gebaseerd is op de maatschappelijke realiteit.
Maar, laten we er wel rekening mee houden dat die maatschappelijke realiteit
momenteel razendsnel verandert. Elke structuur zal moeten kunnen meebewegen met
die snelle veranderingen.
We gaan in hoog tempo van overzichtelijke rangen en standen, staande instituties en
heldere bestuurslagen in de richting van een meer fluide, horizontaal georiënteerde
netwerksamenleving.
De kracht van het netwerk bleek een paar jaar geleden toen op Facebook een onschuldig
verjaardagsfeestje in het dorpje Haren werd aangekondigd. De kracht van het netwerk
blijkt ook uit de opkomst van de deeleconomie, waardoor bijvoorbeeld de taxiwereld in
de slag is met Uber, de hotelbranche met AirB&B en de banken onrustig worden van
allerlei vormen van crowdfunding.
Het openbaar bestuur reageert hierop door zich ook te organiseren in netwerken, in
verschillende vormen van “governance”. Niet in de plaats van “government”, maar als
de software ervan, het bestuurlijke handwerk.
Nostalgie naar Thorbecke helpt niet. Wie Thorbecke een beetje kent weet dat hij met
zijn organisch model de eerste zou zijn geweest om hierop in te spelen. Dan zou er
inmiddels ook ruimte zijn om de gevolgen van deze veranderingen voor ons totale
democratische bestel onder ogen te zien.
In de vakwereld is hiervoor steeds meer aandacht: er komen leerstoelen “governance”
en er worden symposia georganiseerd. Het Kabinet heeft
De Raad voor het Openbaar Bestuur gevraagd de verschillende vormen van
“governance” te onderzoeken en te komen met voorstellen om de democratische
legitimiteit daarvan te verbeteren. Datzelfde doet een speciaal hiervoor opgezette
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commissie van raadsleden uit de Stadsregio. Het is mooi om te zien dat deze Commissie
en de Raad voor het Openbaar Bestuur elkaar inmiddels gevonden hebben.
Ook internationaal worden we gewezen op de noodzaak van samenwerking in de
stedelijke regio’s. Vorig jaar constateerde het OESO in haar jaarlijkse Territorial
Review dat Nederland langzamer uit de crisis komt dan elders en miljarden euro’s
misloopt als gevolg van onvoldoende bestuurlijke samenwerking in de stedelijke
gebieden. De Rijksoverheid wordt gebrek aan visie hierop verweten en geadviseerd de
samenwerking in de regio niet te ondermijnen, maar te ondersteunen en te voorzien van
“incentives”.
Het Rijk pakt dit op in de Agenda Stad. De stad en de stedelijke regio staan centraal,
inclusief de bestuurlijke samenwerking. Een treffende zin uit de aanbiedingsbrief van
het Kabinet aan de Tweede Kamer:
“Nederlandse steden hebben door hun (…) netwerkstructuur de kwaliteit om te (…)
concurreren met andere grotere stedelijke regio’s. Daarvoor is wel nodig dat steden
elkaars kracht benutten (..), waarmee de beperkte agglomeratiekracht van onze relatief
kleine steden wordt aangevuld met netwerkkracht”.
Dat is andere taal dan de grote schoonmaak in het binnenlands bestuur! Samenwerken
en het benutten van de netwerkkracht, dáár gaat het nu om en het is de nationale
insteek geworden. Laten we hopen dat het Rijk dit minstens een paar jaar vasthoudt.
De samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam kan dus door en verder worden
versterkt.
Op het terrein van verkeer en vervoer is het perspectief duidelijk: er komt een
Vervoerregio, waarin gemeenten en provincies samenwerken.
Dat is belangrijk, omdat de overheid vooral op het terrein van verkeer & vervoer het
verschil kan maken. Bedrijven maken onze economie en bouwen woningen, daarin kan
de overheid hooguit geleiden en ondersteunen, maar de overheid investeert in
infrastructuur. Een Vervoerregio is dus een absolute must, willen we de Metropoolregio
Amsterdam internationaal sterk houden.
Die Vervoerregio komt er, al dekt hij in 2017 nog niet de hele Metropoolregio. ZuidKennemerland, IJmond en Gooi- en Vechtstreek vallen er nog buiten.
Bedrijven maken onze economie, maar regionale overheden kunnen veel doen ter
ondersteuning. Hiervoor is in de Metropoolregio een overlegplatform opgericht van
gemeenten en provincies, de PRES, waarin impulsen gegeven worden aan thema’s als
toerisme, bedrijfsterreinen, winkelvestigingen en internationale promotie.
Voorbeeld is het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Het is een gezamenlijke
actie om de druk van toeristen op de binnenstad van Amsterdam te verlichten door de
hele regio te betrekken bij het toeristisch product en daarmee ook de gemiddelde lengte
van het verblijf en de inkomsten te vergroten.
Een ander voorbeeld is het project Plabeka. Dit is een actie, waarbij de gemeenten
miljoenen m2 kantoorvloeroppervlak uit de plannen gehaald hebben om het overschot
te verminderen. Pijnlijke beslissingen, omdat de opbrengsten vaak al waren ingeboekt,
maar het is wel gelukt!
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Een ander succes is de oprichting van de Economic Development Board Amsterdam,
waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken rond een aantal
belangrijke economische thema’s. De Board staat onder leiding van de Amsterdamse
burgemeester Eberhard van der Laan en heeft veel energie los gemaakt, onder andere
door het persoonlijke commitment van CEO’s van grote bedrijven in de regio.
Ook rond wonen en ruimtelijke ordening zijn belangrijke stappen gezet in de
Metropool-samenwerking. Ook hier een overlegplatform van overheidspartijen en een
vast overleg met de woningbouwcorporaties. Actueel is daar het steeds nijpender
wordende verdeelvraagstuk van de sociale woningen in de regio.
Verder is een ontwikkelingsbeeld tot 2040 vastgesteld en zijn er uitvoeringsafspraken
gemaakt. Inmiddels komen ook nieuwe vraagstukken in beeld zoals het
klimaatvraagstuk, de circulaire economie en de sociale agenda, óók in de zin van het
vasthouden van talent.
Om de samenwerking een nieuwe impuls te geven wordt gewerkt aan de zgn. MRAAgenda. Het is de bedoeling deze op 18 februari 2016 tijdens een groots opgezette
Metropoolregio Congres te presenteren, als Nederland voorzitter is van de EU. Bij die
gelegenheid wordt ook de versterkte vorm van de samenwerking in de Metropoolregio
gepresenteerd.
Want er wordt weer gesproken over de vorm van de samenwerking, nu de
structuurdiscussie even is geluwd. Dat gebeurt onder leiding van de burgemeester van
Amsterdam en is opnieuw gestart in de ambtswoning. Hoe geven we meer kracht, meer
structuur, meer bezieling aan de regionale samenwerking?
De Metropoolregio Amsterdam bestáát dus. Het is een levendig samenwerkingsverband,
gebaseerd op een lange traditie.
Er liggen grote opgaven en nu we uit de crisis komen mogen we weer denken in termen
van groei en ambities. We moeten het niet hebben van de omvang, maar van de
combinatie van kwaliteiten in de regio en dat werkt alleen als we die kwaliteiten met
elkaar verbinden en de krachten bundelen.
Een krachtige samenwerking in de Metropoolregio, maar ook beweeglijk en flexibel.
Je zou het kunnen vergelijken met een zwerm spreeuwen, zoals je die ’s avonds wel eens
ziet: een continue verandering van vorm, maar àltijd de beweging naar elkaar toe.
De beweging naar elkaar toe, over de grens van het Nieuwe en het Oude Land. En ja,
Almere en Lelystad horen daar bij. Zij hebben de regio veel te bieden en ze hebben zich
ook uitdrukkelijk gemeld.
Ik denk dat Cornelis Lely vanaf zijn hoge zuil hier tevreden naar zal kijken.
Plaatje 4. De zuil van Lely
Anne Joustra/Stadsregio Amsterdam/24 september 2015
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