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Het derde | Metropool Forum | werd op maandag 30 juni 2014 gehouden in Pakhuis de Zwijger te
Amsterdam, waarmee de vereniging recentelijk veel heeft samengewerkt. Onder meer bij de
organisatie van de | Metropolitan Fieldtrip Boekarest |.

Inleiding
Het Forum werd geopend door moderator en bestuurslid Jaap Modder. De bijeenkomst is een
jaarlijks moment dat iedereen de gelegenheid geeft om ideeën, onderzoek, projecten en vragen over
de metropolitane ontwikkeling van Nederland te laten horen. De vereniging wil met het Metropool
Forum vooral inspireren, belanghebbenden in contact brengen en kijken naar wat zij zelf in de
toekomst kan betekenen voor de metropolitane ontwikkeling van Nederland. Welke onderwerpen
zijn voor ons van belang in de toekomst? En hoe kunnen deze onderwerpen worden aangescherpt?
Het Forum zorgt voor belangrijke input; het geeft ons de mogelijkheid nieuwe onderwerpen te
agenderen in een tijd waarin wij ons aan het vernieuwen zijn. Zo heeft de vereniging sinds kort een
nieuwe voorzitter in Leen Verbeek (Commissaris van de Koning van Flevoland) en een aantal nieuwe
bestuursleden.
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Thema’s / deelsessies
Er stonden dit jaar vier thema’s centraal tijdens het Metropool Forum:
1.
2.
3.
4.

Mobiliteit en de Stad
Metropolitane Ontwikkeling in Internationaal Perspectief
Nieuwe Stedelijke Vitaliteit
Landschap, Water en Economie

Iedere deelsessie werd voorgezeten door een bestuurslid van de vereniging en een projectleider met
de functie van rapporteur, voor de inhoudelijke terugkoppeling in de afsluitende plenaire sessie.

Impressie van de deelsessies
Deelsessie 1 - Mobiliteit en de Stad:

Miriam Ram (rapporteur, Vereniging Deltametropool) gaf aan dat de koppeling tussen wetenschap
en praktijk een terugkerend onderwerp in de sessie was. Die koppeling wordt momenteel nog te
weinig gemaakt. Leonie Janssen –Janssen en Nick Smit stelden in hun bijdrage bijvoorbeeld dat de
discussie rondom knooppuntontwikkeling te veel is gebaseerd op ‘beleidsgestuurd bewijs’ in plaats
van ‘bewijsgesteund beleid’ en dat er op dit vlak een gebrek is aan de integratie van kennis. In de
daaropvolgende discussie werd duidelijk dat enerzijds het risico van ‘TOD tunnelvisie’ wordt
gedeeld, maar dat anderzijds het belang van TOD wel degelijk wordt onderschreven. TOD in
Nederland gaat over het beter benutten van bereikbaarheid en het slim omgaan met ruimte,
herkomst en bestemmingslocaties. Vanuit dat perspectief zou de discussie ook gevoerd moeten
worden. Het is tijd voor TOD 2.0: hoe kunnen we de investeringen in infrastructuur beter benutten
en investeringen in binnenstedelijke locaties effectief maken?
Maar is er nu echt te weinig fundamenteel onderzoek dat aan de grond van het beleid ligt? Of moet
er vooral een betere koppeling worden gelegd tussen toepasbaar onderzoek en beleid? De
koppeling met de wetenschap wordt in ieder geval te weinig gelegd en kennis wordt ondermaats
geoperationaliseerd. Wat dat betreft moet de transparantie vergroot worden. Vereniging
Deltametropool kan hier een belangrijke rol in spelen o.a. door inzichten te koppelen en
instrumentaria te ontwikkelen.
Een ander onderwerp dat ter sprake kwam is de bereikbaarheid van een regio, zowel intern als op
Europees schaalniveau. We liggen aan de periferie van het Europese netwerk, en hebben goede HSL
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verbindingen in verschillende richtingen nodig om goed met Europa verbonden te blijven en onze
economische concurrentiepositie te behouden. Reistijden kunnen daardoor aanzienlijk verkleind
worden. Voor metropoolvorming en het creëren van kritische massa is daarnaast ook de interne
bereikbaarheid van een regio van belang. Dit wordt nog te veel onderschat. De snelheid binnen een
regio voor zowel personen als goederenmobiliteit is daarbij van belang. Het gaat om het versnellen
van de reistijden en het verbinden van informatie. Daarnaast zit de metropool nog niet in de mental
map van haar inwoners: ze beseffen nog niet dat ze in een metropoolregio wonen en dat kunnen
benutten. We laten hier een enorme potentie liggen; het gaat immers niet alleen om mensen maar
ook om economie (hoe snel kan ik mijn klanten bereiken). Regio’s kunnen hierin veel beter
samenwerken; denk aan één vervoersautoriteit, één uitagenda en één vacaturesite.
De bijdrage van Thecla van Dijk gaf een verfrissend perspectief op elektrische mobiliteit. Tot nu toe
wordt dit thema vooral vanuit de technische kant benaderd, terwijl het een groot effect zal hebben
op de ruimtelijke omgeving. Als wij allen meer elektrisch gaan rijden, dan is er bijvoorbeeld minder
wegdek nodig. Elektrische mobiliteit zou je als ontwikkelingsstrategie in kunnen zetten, het biedt
een legio aan nieuwe ruimtelijke kansen voor de stad.

Deelsessie 2 - Metropolitane Ontwikkeling in Internationaal Perspectief:

David Dooghe (rapporteur, Vereniging Deltametropool) deelde mee dat er in deze deelsessie is
geconstateerd dat, inzake metropool ontwikkeling in Nederland, de grote vraag is dus niet zo zeer
wat er moet gebeuren, maar met wie? Derhalve heeft de deelsessie zich gericht op welke partijen
een rol spelen.
Uit de discussie blijkt duidelijk: het is nu de tijd om een stap verder te komen. Enerzijds weet
iedereen ondertussen waarom nationale samenwerkingen, de internationale oriëntatie en positie
van Nederland belangrijk zijn en anderzijds vormen | REOS | (Ruimtelijk en Economische
Ontwikkelingsstrategie) en het | Lage Landen project | een mooie gelegenheid om een stap verder
te komen.
In deze trajecten moet duidelijk worden gepositioneerd hoe regionale projecten niet alleen één
regio, maar meerdere regio’s internationaal een stuk verder brengt. Hiervoor moeten de huidige
regionale samenwerkingsagenda’s preciezer worden, wie doet precies wat? Een valkuil die
vermeden moet worden is het vervallen in technocratische oplossingen. Er moet duidelijk
gecommuniceerd worden waarom en hoe iemands levenskwaliteit wordt verbeterd. De kaart van
lokale projecten meteen koppelen aan een nationale strategie is hierbij een interessante optie.
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Verder werd duidelijk dat de private sector, zo ook de metropolitane inwoners zelf, een belangrijke
rol hebben. Hoe betrek je hen bij de (ruimtelijke) ontwikkelingen zodat een en ander niet
technocratisch wordt uitgevoerd? Daarbij komen natuurlijk enkele vragen naar boven: Is een
bottom-up beweging zelf wel in staat om boven de eigen (lokale) schaal te denken? Kan zo’n
beweging zaken agenderen op de schaal van de gehele metropool? Wat bijvoorbeeld opviel in het
internationale voorbeeld van Bordeaux (Roundtable Brussels – Metro in Progress) is dat de inwoners
werden betrokken bij de plannen aldaar: ze zijn gevraagd om hun mening, en daar zijn uiteindelijk 5
Sens (gevoeligheden/richtingen) voor de metropool uitgekomen waaraan projecten gekoppeld
konden worden. In Turijn zijn de inwoners, door middel van culturele projecten, ook betrokken bij
de metropolitane ontwikkelingsdynamiek. Dus één en ander kan wel op minder technocratisch wijze
worden volbracht.

Deelsessie 3 - Nieuwe Stedelijke Vitaliteit:

Yvonne Rijpers (rapporteur, Vereniging Deltametropool) berichtte dat het overkoepelende thema in
deze groep ging over sturen versus loslaten. Wat is de rol van de overheid? Welke maatschappelijke
ontwikkelingen spelen er en hoe moeten we daarop inspelen? Het oude, traditionele,
instrumentarium voldoet niet meer. We moeten toe naar een nieuwe toolbox. Wat is daarvoor
nodig? Een metafoor die een aantal keer terugkwam in de discussie over sturen en loslaten, was
opvoeden – opvoeden gaat ook over het vinden van balans tussen deze twee. Over ruimte bieden,
maar ook grenzen stellen.
Met andere woorden: “het gaat meer om de visie dan het instrumentarium”. Eén van de
presentaties ging over Rotterdam, waar naar de haven wordt gekeken om te zien wat er al is (waar
de kracht ligt, welke netwerken er zijn) en hoe de gemeente daarop kan inspelen in plaats van dat de
gemeente zelf gaat bedenken en bepalen?
Echter, alleen loslaten werkt niet overal, het gaat ook over de aanpak van het proces. De vereniging
kan vanuit haar rol hier aanknopingspunten voor bieden. Ze heeft zicht op succesvolle strategieën,
op de houdingen van verschillende partners. Door haar onafhankelijke positie, is de vereniging bij
uitstek een partij die in deze transitie van betekenis kan zijn.
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Deelsessie 4 - Landschap, Water en Economie:

Merten Nefs (rapporteur, Vereniging Deltametropool) liet weten dat het in deze deelsessie duidelijk
werd dat het landschap één van de meest kansrijke ontwikkelingen is voor de ontwikkeling van de
Deltametropool. De landschap in de Randstad ligt er als een soort ‘tapijtstad’ en wij moeten uitgaan
van wat er al ligt. Landschap ontstaat vanzelf en wij moeten het dan nog wel nog ‘fine tunen’. Door
nabijheid en diversiteit van verschillende functies en infrastructuren kunnen gebieden optimaler
worden benut, bijvoorbeeld door waterbeheer te koppelen aan landbouw en recreatie. Winst is te
behalen door ecologische en historische verbindingen in dit tapijt te versterken. In de MRA hebben
ze hier al behoorlijk veel kennis over vergaard. Onduidelijk is of dit alleen geldt voor de bestaande
tapijtsteden of ook eventueel een strategie zou kunnen zijn voor andere gebieden.
Het is een gebied waar een paar miljoen mensen omheen wonen, maar in het gebied zelf merk je dit
niet. De stakeholders maken er alleen in het weekend gebruik van. De vraag is dus: hoe kan je
mensen genoeg motiveren om die ruimte te gebruiken? Een conclusie uit deze deelsessie is dat als je
kijkt naar wat er al is, dan mist Midden-Delfland de Zuidvleugel. Kijkend naar de kaarten van wat er
nu al wordt geïnvesteerd in het landschap (i.e. als je de landschappelijk kwaliteiten en de
investeringskwaliteiten in kaart breng) dan één en ander mooi in beeld en wordt het duidelijk dat er
nu nog niet zo veel aanbod is.
De groene delen van de metropool, waaronder de recreatiegebieden aan de rand van de steden,
worden nog lang niet optimaal benut - economisch en recreatief. Dit geldt ook voor de vaarroutes
tussen de steden. Waarom marktpartijen hier nauwelijks op inspelen is nog onduidelijk. Wat in ieder
geval meespeelt, is conflicterend beleid en regelgeving, waardoor je bijvoorbeeld geen steiger mag
plaatsen en geen woning mag bouwen.
Er is een vervaging tussen stad en land aan het ontstaan, vooral in de Zuidvleugel. Midden-Delfland
is als voormalige bufferzone en reconstructielandschap al lang geen echt buitengebied meer, maar
een intensief gebruikt deel van de agglomeratie. Toch wordt de groene long door de omliggende
steden niet behandeld als een Central Park. Waar men in Madrid kosten noch moeite heeft gespaard
om een snelweg onder de grond te krijgen en daar bovenop een stadspark te realiseren, lijkt dit voor
Midden-Delfland onmogelijk. Daar werd het gezien als een probleem voor de leefomgeving van de
stad, en hier niet. Het Rijk en Rotterdam plannen hier hun Blankenburgtunnel en A13-A16
verbinding, zonder geld te reserveren voor een goede landschappelijke inpassing. Is het probleem
verkeerd geframed (als perifeer gebied in plaats van stadspark) of is de bestuurlijke structuur
(gemeenten, provincies) te zwak om dit probleem op te lossen? Als Midden-Delfland bijvoorbeeld
een soort status als Central Park zou hebben, dan zou alles mogelijk zeer anders liggen. In de
woorden van Lodewijk Lacroix: “in Midden-Delfland is de business case nog niet op orde”.
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Het veenweidegebied in het centrum van onze metropool is op internationaal niveau van grote
waarde, tevens is het een Hollands beeldmerk. Toch kan het er over enkele decennia al heel anders
uit gaan zien, door bodemdaling, nieuwe bedrijfsvoering en diverse dienstverlening. Veenweide
blijkt een dynamisch gebied te zijn, met name de polders nabij de grote steden, maar de toekomst is
zeer onzeker. Tot hoever is de stedeling bereid op te draaien voor de beheerkosten (pompen, dijken
etc.) als die verder zullen oplopen?

Save the date: ISOCARP 2015
Na de terugkoppeling van de deelsessies gaf Albert van Hattum een korte presentatie over ISOCARP
(International Society Of City And Regional Planners), die volgend jaar een congres houden waarbij
hun leden (overheid, universiteit en private partijen) samenkomen om te discussiëren over tien
verschillende projecten die zijn geïnitieerd en te kijken wat de tien thema’s verbind. Het congres
‘Cities save the world, let’s reinvent planning’ zal van 19-23 oktober 2015 plaatsvinden te Rotterdam
en adresseert vooral Noordweste Europese thema’s. www.isocarp2015.org

Dagconclusie

Het Metropool Forum 2014 was een mooie middag; duidelijk werd dat er momenteel veel aandacht
is rond de ‘agenda stad’. Dit onder meer door de externe druk van het Nederlandse EUvoorzitterschap in 2016, waarvoor er een stedelijke agenda moet zijn. Dit betekent dat wij nu aan
een vernieuwde visie en perspectief moeten werken, dat uitmondt in een werkprogramma voor de
komende jaren. Hieraan kunnen de verfrissende inzichten en nieuwe ideeën uit het Metropool
Forum mede vorm geven. De vereniging zal hierover een openbare Oploop gaan organiseren.

Uit de deelsessies, discussies en presentaties tijdens het Metropool Forum 2014 zijn twee
hoofdpunten naar voren gekomen:
1. Wij moeten ophouden met het denken over wat we met onze bestaande stakeholders kunnen
doen. Wie zijn de nieuwe stakeholders en het publiek (op de verschillende schaalniveaus)?
2. Wij weten dat er kwesties op de lange termijn geregeld moeten worden, maar er ligt ook een
belangrijke vraag voor nu. Wat kunnen wij morgen doen om één en ander al in gang te zetten?
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Meer informatie
Meer informatie, presentaties, foto’s en het programmaboekje met bijdragen vindt u op:
http://deltametropool.nl/nl/metropoolforum_2014

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
communicatie@deltametropool.nl

www.metropoolforum.nl
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