Ingezonden mededeling

Ferd Crone: 'Koplopers zijn cruciaal'

Sterke regio’s voor een
veerkrachtig Nederland
A

Een van de speerpunten uit
Gemeente 2020, de vereni-

gingsstrategie die tijdens het

congres in Apeldoorn is vastgesteld, is regionale economische
ontwikkeling. Samenwerking is
daarbij cruciaal. Of zoals VNGbestuurslid en burgemeester
van Leeuwarden Ferd Crone
het verwoordt: ‘Vroeger konden
we langs elkaar heen leven, nu
zitten we samen achter het
stuur.’

Het programma Regionale Economische
Ontwikkeling en Arbeidsmarkt zoekt samen met
gemeenten naar de meest effectieve bijdrage
aan economische groei. We nemen succesvolle
regio’s onder de loep, analyseren succesfactoren
en verspreiden kennis. Van daaruit verbinden we
gemeenten met elkaar en met andere partijen
en versterken de uitvoeringskracht. We bieden
inzicht in de rol die de gemeente kan spelen, in de
mogelijkheden voor economische ontwikkeling
door inzet op concrete acties met partners in de
regio en we helpen een gezamenlijke lobbyagenda
te formuleren om kansen te vergroten en
belemmeringen in economisch beleid weg te
nemen.

l sinds hij burgemeester van
Leeuwarden is – nu ruim zeven jaar
– hamert Ferd Crone op het belang
van de wisselwerking tussen stad
en ommeland. ‘De gemeenten in Friesland
en Leeuwarden kunnen niet zonder elkaar’,
zegt hij. ‘Leeuwarden heeft de inbreng van
mensen van buiten nodig en omgekeerd zijn
er in de stad veel voorzieningen.’
Dat Nederland geen echte metropolen heeft,
maar wel een dicht netwerk van grote en
middelgrote steden en stedelijke regio’s,
bepaalt volgens de OESO juist de economische kracht van ons land. Het polycentrische
weefsel van de stedelijke agglomeraties kan
de economische ontwikkeling positief beïnvloeden, mits de onderlinge verbindingen
goed zijn. Crone: ‘Gemeentebestuurders
realiseren zich al lang dat ze de uitdagingen
niet alleen aan kunnen pakken en werken
samen met publieke en private partijen, in
de stad en daarbuiten en in hun stedelijke
regio.’

Als Nederland volgend jaar voorzitter is van
de Europese Unie zal een EU-brede stedelijke agenda een van de ambities zijn. Om
het debat met de andere lidstaten te voeden
heeft het ministerie van BZK een Agenda
Stad opgesteld (zie de bijlage bij deze editie
van VNG Magazine). Crone: ‘Via de Agenda
Stad maken steden en Rijk afspraken die de
slagkracht van steden vergroten. Steden en
stedelijke netwerken krijgen de ruimte om
hun ontwikkeling vorm te geven, om zo hun
rol als motor van de economie zo optimaal
mogelijk waar te maken en maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.’ In lijn
met de Agenda Stad en vanuit de eigen
visie van sterke regio's brengen de VNG en
aanverwante organisaties als de G4 en de
G32 hun gezamenlijke beelden naar voren.
In het kader van de Gemeente 2020 zullen
gemeenten kennis en ervaring delen om de
regionale economie te versterken en samenwerkingsvormen in kaart te brengen ten
behoeve van een veerkrachtig Nederland.

Koplopers
Bij regionale economische ontwikkeling
– een van de speerpunten uit Gemeente
2020 – gaat het onder meer om het stimuleren van innovatie, het wegnemen van
belemmeringen van groei en het versterken
van werkgelegenheid (zie ook het kader
met de zes opgaven). De lessen die in de
zogeheten koploperregio’s geleerd worden,
kunnen elders worden benut. Dat is ook het
credo van Crone: ‘Koplopers zijn cruciaal’.
De burgemeester van Leeuwarden wijst
erop dat er per onderwerp altijd wel één of
meerdere regio’s zijn die vooroplopen. Hij
ziet liever dat de koplopers met elkaar de
kar trekken, dan dat er een soort algemene
agenda ontstaat. ‘De scherpte komt van de
koplopers’, benadrukt hij nog maar eens.

Zes opgaven voor sterke regio’s
• Meer sturing op regionaal niveau
op economisch beleid
• Investeren in bereikbaarheid, zowel
fysiek als digitaal
• Investeren in stedelijke
leefbaarheid
• Opruimen knelpunten
grensoverschrijdende
samenwerking
• Gemeenten ruimte bieden om
meerschaligheid vorm te geven
• Steun in de Europese Unie
organiseren voor een integrale
benadering

