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Geachte woordvoerders,
Tijdens de procedurevergadering Binnenlandse Zaken van 2 juli a.s. bespreekt u de kabinetsbrief
betreffende ‘Voortgang Agenda Stad’ (26 juni 2015, kenmerk 2015-0000307564).

We delen de analyse van het kabinet over de potentie en kracht van steden, ondersteund door onder

meer de Planbureaus, OECD en SER. We delen ook het gevoel van urgentie om het adaptief vermogen
en de innovatiekracht van Nederland te versterken. De vier grote steden (G4) dragen bij aan het

versterken van het stedelijk netwerk in Nederland. Dat doen we nadrukkelijk in samenwerking met

andere steden en omliggende gemeenten. De G4 wil in gezamenlijkheid Nederland sterker maken door
te bouwen aan leefbare en internationaal concurrerende steden. We hebben elkaar gevonden in een

pakket aan voorstellen en maatregelen, waarin we elkaar aanvullen en versterken door gebruik te

maken van elkaars kracht (en die van anderen). Zo werken we aan een nieuwe samenwerking tussen

Rijk en steden waarin de stedelijke opgave centraal staat. Hiervoor hebben we breed commitment van
het Rijk nodig.

De opgaven en kansen van steden zijn niet eendimensionaal. Dat zou tekort doen aan de complexiteit
in de grote steden. Toch is dat wel hoe het Rijk de stedelijke regio’s dikwijls benadert. Agenda Stad

stelt onszelf én het Rijk voor de opgave om niet terug te vallen in de verkokering, het opknippen van

opgaven. Dit bekent dat we werkelijk onze inzet moeten bundelen rond een aantal sector overstijgende
opgaven.

Agenda Stad heeft de belofte in zich om tot concrete afspraken te komen tussen Rijk en (allianties) van
steden. Dat gaat verder dan procesafspraken. Het vergt een gezamenlijke opgave en uitvoering van
zowel steden, Rijk als stedelijke partners. Het vraagt om daadwerkelijk commitment van alle

ministeries en steden op alle voorgestelde thema’s. Zo vergt versnelling van de energietransitie, de

opschaling van innovaties rondom slimme, lokale energienetten een brede inzet. Een structurele

impuls aan economie, welvaart, leefbaarheid en inclusiviteit vraagt ook om maatregelen gericht op

blijvende inzetbaar van (alle) mensen in de ‘next economy’. Gezonde verstedelijking lukt alleen als we

de expertise en middelen op het gebied van gezondheid, infrastructuur, gebiedsontwikkeling bij elkaar
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brengen. De digitalisering van de maatschappij raakt alle terreinen van het dagelijks leven, de (digitale)
infrastructuur evenzeer als bijvoorbeeld onderwijsmodules.

Agenda Stad zien we als beweging om gezamenlijk verder te komen, om Nederland echt

concurrerender, innovatiever en leefbaarder te maken. We beseffen dat een nieuwe werkwijze niet van

de ene op de andere dag tot stand komt. De afgelopen periode hebben we vanuit G4, samen met
Eindhoven op economisch terrein, ons huiswerk gedaan: we hebben met het Rijk onze generieke

opgaven benoemd in het licht van concurrentiekracht en leefbaarheid, onderling en met andere steden
naar allianties gezocht, knelpunten voor nadere ontwikkeling bij het Rijk aangedragen en suggesties

voor uitwerkingen gegeven. We hebben per stad onze prioriteiten aangegeven, ieder vanuit zijn eigen

kracht bijdragend aan de gezamenlijke agenda. In de brief die het kabinet u op 26 juni jl. deed
toekomen ontbreekt nog de concrete uitwerking van de door ons aangedragen ideeën.

Het Rijk zet met Agenda Stad - terecht - de spotlight op de steden. De stad is een economische motor.
Magneet, roltrap en spons volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. De plek waar

maatschappelijke uitdagingen elke dag deel uitmaken van het leven van mensen en waar we in

allianties met bewoners, ondernemers en kennisinstellingen oplossingen weten te vinden. De vier grote
steden groeien en investeren, ook de komende decennia, en zijn de brandpunten van fundamentele

economische en sociale veranderingen. Om die uitdagingen aan te gaan hebben wij een agenda
gemaakt ter nadere concretisering van de Agenda Stad die onder regie van de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld. Wij zijn gaarne bereid die concretisering nader
toe te lichten in uw Kamer.

Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeesters van de vier grote steden,

Jan van Zanen
Burgemeester van Utrecht
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