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Trends & verkenningen voor de  
raadsperiode 2018-2021 en verder 

 
 
 

1. Inleiding 
Op weg naar de raadsverkiezingen in maart 2018 hebben ambtenaren van de gemeente Amersfoort verkend 
wat er op onze stad af komt. We hebben onze kennis gebundeld om politieke partijen te informeren over 
relevante ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen; specifiek voor Amersfoort en met gebruikmaking 
van Amersfoortse statistieken. Wij gaan er vanuit dat de kennis uit de stad, uit uw achterban of van 
wetenschappelijke bureaus u eveneens bereikt. Kortom, veel informatie is beschikbaar op basis waarvan 
politieke partijen eigen bestuurlijk-politieke keuzes kunnen maken. 
Het voorliggende stuk is geen wetenschappelijke studie, maar een gewogen inschatting van ontwikkelingen die 
in de komende jaren voor Amersfoort van belang zijn. Daarbij bouwen we voort op recente studies van 
kennisinstituten en nationale planbureaus. Ook hebben we hier en daar regionale statistieken 
(www.staatvanutrecht.nl) en eigen statistieken (www.amersfoortincijfers.nl) verwerkt. 
 
Drijvende krachten, thema’s, centrale opgaven 
 
We onderscheiden vier drijvende krachten: de ontwikkeling van de demografie, economie, technologie en 
duurzaamheid; drijvende krachten die de samenleving doen veranderen en slechts beperkt beïnvloedbaar zijn 
– daarom gaat de eerste helft van dit paper daarover. De richting is bekend, maar niet bekend is hoe en met 
welke intensiteit deze doorwerken. De drijvende krachten hebben invloed op thema’s waarop beleidskeuzes 
worden gemaakt. Die keuzes staan niet op zichzelf, maar hangen op verschillende manieren met elkaar samen. 
Als we inzoomen op de samenhang, tegen de achtergrond van de trendmatige ontwikkelingen, komen we bij 
een aantal centrale opgaven. Het zijn belangrijke opgaven voor de komende raadsperiode van Amersfoort, die 
overigens veelal een langere adem vereisen dan vier jaar. 
 

 

Demografie

Drijvende krachten Thema’s Centrale opgaven

Economie

Technologie

Duurzaamheid

Ruimte, wonen en 
mobiliteit

Zorg, welzijn , sport
en gezondheid

Leren  en werken 

Veiligheid

Bestuur

Duurzame stad

Inclusieve stad

Vitale woon- en werkstad

Slimme stad

Responsieve overheid
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Leeswijzer en disclaimer 
 
In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens drijvende krachten, thema’s en centrale opgaven aan 
de orde. Maar eerst maken we enkele kanttekeningen bij de aard en reikwijdte van dit document: 

 Deze schets van ‘Trends & verkenningen voor de komende raadsperiode’ is niet bedoeld als ambtelijke 
advisering (en is ook niet door het college van B&W vastgesteld), maar beoogt een neutraal overzicht op 
hoofdlijnen te geven van relevante ontwikkelingen.  

 We blijven beknopt en zijn dus per definitie onvolledig en niet op alle punten diepgaand. Er zijn 
ongetwijfeld belangrijke kwesties die volgens u niet of onvoldoende in dit document benoemd worden, 
maar wel relevant zijn voor de toekomst van Amersfoort. 

 We redeneren ook niet vanuit de bestaande beleidscontext. We benoemen niet welke ontwikkelingen in 
de afgelopen jaren in gang zijn gezet en wat de intenties en doelstellingen van lopend beleid zijn.  

 We stippen aan, schetsen verbanden en samenhang, maar gaan niet de diepte in. De gekozen indeling in 
drijvende krachten, thema’s en opgaven is slechts ‘een’ indeling en we zullen ook niet alle verbanden 
uitgebreid kunnen weergeven. Meer feitelijke informatie is desgewenst beschikbaar en ambtenaren zijn te 
allen tijde bereid om verder in detail te treden. 

 
De opgaven voor de korte of langere termijn die in dit stuk benoemd worden, zullen in de komende jaren 
ongetwijfeld veranderen. We leven in een onzekere en turbulente tijd, waarin een goede scheepsbemanning 
steeds moet inspelen op veranderende omstandigheden. En meer dan ooit is de gemeente Amersfoort 
afhankelijk van de interactie met anderen, die ook in beweging zijn, om te doen wat goed is voor Amersfoort 
en de Amersfoorters. 
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2. Drijvende krachten 
We onderscheiden vier drijvende krachten die relatief autonoom zijn en de samenleving veranderen:  

 Demografie 

 Technologie 

 Economie 

 Verduurzaming 
 

Demografie 
 
Groei van de bevolking, ook in Amersfoort 
De bevolking in Nederland groeit tot 17,8 miljoen in 2030 en 18,1 miljoen in 2040. Deze groei zal zich naar 
verwachting concentreren in (middel)grote steden (zie bijvoorbeeld dit filmpje). 
Volgens bevolkingsprognoses (www.staatvanutrecht.nl) zal Amersfoort tot 2040 nog 19% groeien tot een 
aantal van 182.700 inwoners. In de figuur hieronder (exclusief de G4 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht) is zichtbaar dat Amersfoort een van de grootste groeiregio’s in Nederland is en zal blijven. 
Amersfoort krijgt naar alle waarschijnlijkheid te maken met de trek naar de stad en de instroom van nieuwe 
inwoners, vooral uit de Noordvleugel van de Randstad. Dit is niet alleen een kwantitatieve trend, maar ook 
kwalitatief: er komt een nieuwe groep burgers met een stedelijke oriëntatie naar Amersfoort. Deze brengen 
stedelijke behoeften, maar ook nieuwe talenten en ondernemerszin met zich mee. 
 

 

https://youtu.be/xr2HhMVvG2k
http://www.staatvanutrecht.nl/
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Toename van het aantal 
(eenpersoons)huishoudens 
Door de vergrijzing en steeds 
verdergaande individualisering 
neemt het aandeel eenpersoons-
huishoudens toe. De zogenoemde 
‘huishoudensverdunning’ zien we 
ook in Amersfoort: steeds meer 
mensen wonen alleen.  
In 2016 was dit al 38% van het totaal 
aantal huishoudens (zie 
www.amersfoortincijfers.nl) 
 
 
 

 
 
(Nieuwe) migranten dienen 
zich aan 
In de grafiek hiernaast is voor 
Amersfoort de bevolkings-
opbouw in relatie tot herkomst 
weergegeven. De afgelopen 
jaren is er een toename van het 
aantal personen met een 
migratieachtergrond. Niet 
alleen het aantal personen met 
een migrantenachtergrond 
stijgt, ook de herkomst van de 
migranten wordt gevarieerder. 
Migranten zijn afkomstig uit 
meer verschillende landen, wat 
leidt tot een grotere culturele 
diversiteit. Dit verschijnsel 
wordt ook wel aangeduid als 
‘superdiversiteit’.  
 

(Driedubbele) vergrijzing neemt 
toe 
Het aantal ouderen neemt 
absoluut en relatief toe. Rond 
2020 wordt in Nederland een 
omslagpunt verwacht: het aantal 
ouderen (>65 jaar) is dan groter 
dan het aantal jongeren (<20 
jaar). Ouderen worden ook 
steeds ouder, blijven langer vitaal 
en zullen langer zelfstandig 
wonen. Vandaar de term 
‘driedubbele vergrijzing’. 
Daarnaast blijven ouderen langer 
mobiel en hebben vaak veel te 
besteden. 
De vergrijzing doet zich vooral 
voor in krimpregio’s en kleinere 
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steden. In Amersfoort vindt dit in mindere mate plaats. Gevolgen van vergrijzing zijn: een groeiende groep 
consumenten op leeftijd met relatief veel vrije tijd, behoefte aan combinaties van wonen en zorg, ouders en 
volwassen kinderen willen dichter bij elkaar wonen, het ontstaan van de ‘sandwichgeneratie’ (volwassenen die 
voor hun kinderen en ouders zorgen). 
De grijze druk (verhouding 65+ in relatie tot de potentiële arbeidspopulatie) is in Amersfoort nog relatief laag, 
maar neemt wel toe zoals uit bovenstaande grafiek blijkt.  
 
Er zijn op wijkniveau grote verschillen zichtbaar. In Schothorst-Zuid, Rustenburg en De Berg-Noord en –Zuid is 
de grijze druk het hoogst. Hieronder zijn deze wijken vergeleken met Vathorst. Terwijl in Schothorst-Zuid 40% 
65+ is in 2044, is dat in Vathorst zo’n 12%.  
 

Economie 
 
Veranderende consumptie-
patronen  
Amersfoort heeft een voor-
zieningenniveau waarmee niet 
alleen Amersfoorters worden 
bediend, maar dat ook 
regionale uitstraling heeft, 
bijvoorbeeld met horeca, 
winkelaanbod en vrijetijds-
voorzieningen.  
Op dit moment kent het 
kernwinkelgebied leegstand, 
maar minder dan het landelijk 
gemiddelde. In Amersfoort 
was de leegstand in 2016 
gemiddeld 8,5%, in Nederland 
10%. De economie trekt aan 

en winkelruimten raken weer gevuld.  
 
Veranderende consumptiepatronen zullen op termijn hun invloed krijgen. De aantrekkingskracht van de stad 
wordt in belangrijke mate verklaard door de voorzieningen, de consumptiemogelijkheden (luxe winkels, 
beleving, cultuur, uitgangsmogelijkheden, goede restaurants) en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 
De vraag is hoe die consumptiepatronen zich verder zullen ontwikkelen. De effecten van trends als online 
shopping, deeleconomie, van-bezit-naar-gebruik zullen naar verwachting groot zijn. Binnensteden worden 
gaandeweg nog meer 
verblijfsruimten dan alleen 
plekken waar gewinkeld wordt 
of horeca wordt bezocht. 
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Ontwikkeling winkelleegstand  

Veranderingen in de economische structuur  
Door versnelde technologische ontwikkelingen zal de economische structuur naar verwachting nog sterk 
veranderen. De werkgelegenheid zal afnemen bij de overheid, in het onderwijs, de financiële dienstverlening 
en in de detailhandel. Groei is aannemelijk in vernieuwende vormen van zorg, de bouw, slimme fabrieken, 
kleinschalige industrie, ambacht, ICT, de persoonlijke dienstverlening, toerisme en recreatie, sociaal 
ondernemerschap, ruil- en deeleconomie en vooral in het kielzog van de duurzaamheidstransitie van de 
samenleving. 

 
Behoefte aan 
ruimtelijk-
economische 
interactie-milieus 
Overheidsbeleid 
heeft invloed op de 
ruimtelijke spreiding 
en ontwikkeling van 
economische 
activiteiten op 
bedrijfsterreinen, op 
kantoorlocaties, in 
winkelgebieden én in 
woonwijken. Voor de 
vestiging van 
bedrijven in een 
regio is het 
belangrijk dat er 
voldoende ruimte 
van de gevraagde 
kwaliteit beschikbaar 
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is. Het ontwikkelen van nieuwe en het opwaarderen van verouderde bedrijventerreinen, zoals op de Isselt of 
de Hoef, is een gemeentelijke taak. Omdat bedrijven voornamelijk verhuizen binnen de eigen gemeente of 
regio, concurreren we vooral met onze regiogemeenten bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in de 
regio.  
Er is steeds meer behoefte aan interactiemilieus, functiemenging, en aan het combineren van detailhandel, 
horeca en dienstverlening in één ruimte (‘blurring’).  
Door de toename van de kleinschalige bedrijvigheid (midden- en kleinbedrijf, zzp’ers, freelancers, startups) 
verandert ook de woon- en werkplek van ondernemers. Veel nieuwe bedrijven, ondernemers en zzp’ers zijn 
actief in ICT en zakelijke dienstverlening. Van deze ondernemers begint bijna negentig procent aan huis en 
ongeveer tweederde runt zelfs na vijf jaar nog zijn of haar bedrijf vanuit huis.  
Door de bovengenoemde trend bieden woonwijken en buurten in toenemende mate een breed pallet van 
economische activiteiten: al 45% van de stedelijke bedrijvigheid speelt zich af in woonwijken. Vooral zzp’ers in 
de zakelijke dienstverlening kiezen een aantrekkelijke woonomgeving voor hun bedrijfsmatige activiteiten. In 
Amersfoort is momenteel ongeveer 6,5% ZZP-er, gemiddeld in grote steden is dit 6%.  
 
Ontwikkeling van 
banenaanbod onzeker 
De economische ontwikkeling 
van de afgelopen jaren in 
Amersfoort laat een wisselend 
beeld zien. De werkgelegenheid 
is de afgelopen 10 jaar gestegen 
(O&S). De trend is positiever 
dan het landelijk gemiddelde. 
Het aantal banen ten opzichte 
van het aantal inwoners is 
ongeveer 0,85. Dat wil zeggen 
dat er voor iedere inwoner 
behorende tot de beroeps-
bevolking 0,85 baan beschik-
baar is. 

 
De meest kansrijke sectoren zijn verbeeld in de 
Amersfoortse ruit: Management en Advies, het 
paramedische cluster, ICT, en bouwkundig en 
technisch ontwerp.  
 
Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
denkers en de doeners in de regio. De regio 
Amersfoort heeft een dubbele dynamiek: de 
westzijde is sterk verbonden met de stedelijke 
noordvleugel van de Randstad, de oostzijde maakt 
deel uit van landelijker gebieden in de Food Valley 
en de Veluwezoom. Door deze twee oriëntaties 
kent de westzijde van de regio een opvallende 
concentratie ‘denkers’ en zetten de ‘doeners’ aan 
de oostzijde van de regio de toon. 

 
Structurele leegstand en transformatie van kantoren  
De verschillen tussen steden met betrekking tot kantorenleegstand is erg groot. Het is duidelijk dat er een 
kwalitatieve mismatch is in aanbod van werklocaties in nagenoeg alle Nederlandse regio’s. Het vertrek in 2015 
van enkele grotere kantoorgebruikers uit de regio heeft veel effect gehad op de kantorenmarkt van 
Amersfoort. Maar ook het aanbod van kantoren is in de afgelopen twee jaar weer verminderd. Op 1 januari 
2017 besloeg het beschikbare kantorenaanbod in Amersfoort nog 256.150 m² - een stevige daling van ruim 
16%.  

Totaal aantal banen in A’frt 
(dienstverband 1 uur per week 
of meer): 82.845 banen 
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De grootste daling doet zich voor in Amersfoort Noord. Dit geldt zeker voor bedrijventerrein De Hoef waar 
duidelijk twee tendensen zichtbaar zijn: het opnamevolume ligt momenteel aanzienlijk hoger dan het langjarig 
gemiddelde, en daarnaast komen de nodige transformatieplannen tot ontwikkeling.  
Deze transformatieplannen zijn onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling, waarbij circa 2.000 woningen 
worden gesitueerd in het westelijke deel van De Hoef, ten noorden van het station Amersfoort Schothorst.  
Naast de aanboddaling in Amersfoort Noord, daalde ook het aanbod in het centrumgebied. Eigenaren zien zich 
steeds meer genoodzaakt kantoren te gaan verhuren in deelverhuur, hetgeen vraag uitlokt bij kleinere kantoor-
gebruikers. Toch blijft het aanbod van kantoorruimte in het centrum rondom het station groot.  

    Ontwikkeling aanbod van kantoren in Amersfoort en Leusden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is zeer de vraag of dit volume nog ooit volledig als kantoor door de markt zal worden opgenomen. Naast 
acquisitie blijft daarom transformatie, in combinatie met gebiedsontwikkeling, ook in de komende periode 
actueel. 
 

Technologie 
 
De versnellende technologische ontwikkeling is in de komende periode een van de grootste drijvende krachten 
in maatschappelijke en economische veranderingen. Er is grote onzekerheid over de snelheid en richting 
waarmee veranderingen zich zullen voordoen. Deze onzekerheid wordt versterkt door het soms ‘disruptieve’ 
karakter van technologische toepassingen. Enkele trends zijn: 
 
Kruisbestuiving tussen data, netwerken en hardware 
De digitale revolutie leidt tot nieuwe, deels nog onvoorspelbare, gebruikstoepassingen. Het aanbod van 
intelligente producten neemt toe – denk aan zelfrijdende auto’s, emotionele robots, zelflerende verlichting.  
De exponentieel groeiende capaciteit van gegevensverwerking (‘wet van Moore’), gecombineerd met de sterk 
afgenomen kostprijs van chips en sensoren, voorspelt een sterke toename van het belang van data, ‘het 
nieuwe goud’. In combinatie met (glasvezel)infrastructuur - die in Amersfoort ver is uitgerold - en andere data-
connectiviteit (WiFi, LoRa), zullen allerlei processen in de stad beïnvloed of zelfs datagestuurd worden. 
 
Technologie in stedelijke ruimte  
De mogelijkheden om stedelijke dynamiek vast te leggen in systemen en netwerken groeit (nutsvoorzieningen, 
mobiliteit, communicatie, bevoorrading, afvalverwerking, onderwijs, veiligheid, zorg, cultuur, onderhoud, 
planning). Ook ontstaan meer mogelijkheden voor ‘predictive analysis’ (filmpje). 
Naar verwachting is het wereldwijde web binnen 10 jaar verrijk met 50 tot 75 miljard sensoren die overwegend 
onzichtbaar zijn. Nieuwe technologie zal leiden tot een transitie van de openbare ruimte: monitoring van 
mobiliteit (bijvoorbeeld doorstroming, parkeren), afvalstromen (bijvoorbeeld connected vuilnisbak), en het 
meten van luchtvervuiling. De smartphone wordt het controlecentrum voor persoonlijke en zakelijke 
toepassingen. 
 
Veranderende arbeidsmarkt door robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie 
Toename van machine-to-machine-learning leidt ertoe dat robots adaptiever kunnen worden ingezet voor 
(repetitieve) werkzaamheden. Robots krijgen een grotere rol in analyse van data en nemen van beslissingen. 
Dit leidt tot veranderingen in onderwijs (als tool bij een levenlang leren), ondernemerschap, arbeidsmarkt en 
ook in de manier waarop de overheid verantwoording aflegt over de genomen beslissingen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bIY3LUZ7i8Y&feature=youtu.be
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Blockchaintechnologie 
Blockchaintechnologie maakt transacties onveranderbaar en traceerbaar. Datacontroles worden overbodig. 
Daardoor wordt een grote verandering van administratieve systemen verwacht, die veel nadrukkelijker gericht 
zullen zijn op openbaarheid en transparantie. De gemeente wordt minder gegevensbeheerder en meer 
serviceprovider. 
 

 

Duurzaamheid en energie 
 
Transitie naar duurzame productie- en consumptiepatronen; naar een circulaire economie 
Zowel het klimaatakkoord van Parijs als toenemende grondstofschaarste (en kostprijs van grondstofwinning, 
energieafhankelijkheid, etc.) leidt onontkoombaar tot een transformatie van een lineaire naar een circulaire 
economie. Concreet betekent dat: toename van duurzame grondstoffen (bijvoorbeeld biobased), meer design 
voor hergebruik en intensiever benutten van afval (‘cradle to cradle’). Dit vraagt van ondernemers om hun 
businessmodellen fundamenteel te herzien. 
 
Nationale en Europese overheden onderschrijven de noodzaak om tot een circulaire economie te komen. 
Gebrek aan grondstoffen, afhankelijkheid van andere landen, milieuwinst en minder CO2 productie leiden tot 
het doel om in 2050 volledig circulair te zijn (zie het Rijksbreed programma Circulaire Economie). Daarmee 
ontstijgt de verduurzamingstrend het beleidsniveau en wordt common sense en mainstream. Bedrijven lopen 
hierin soms voor op de overheid. Niet alleen vanwege de zorgen om de bedrijfscontinuïteit op langere termijn, 
maar ook vanwege de economische potentie. Recent onderzoek van TNO heeft die potentie in de provincie 
Utrecht berekend op 2.100 extra banen en € 280 miljoen groei. Met name de grondstoffenstroom ‘bouwen en 
slopen’ heeft potentie.  
 
De overheid is sleutelspeler in deze transitie, versnellend of vertragend. Stappen op weg naar een circulaire 
economie zijn: 

 Betalen per hoeveelheid afval door middel van gedifferentieerde tarieven (afkorting: diftar), een 
vergaande afvalscheiding, en een brede afvalstoffenheffing (landelijk, provinciaal en/of gemeentelijk);  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf
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 Afbouwen van de huidige afvalverwerkingsinstallaties en het overgaan op substituten voor zover de 
installaties restwarmte aan lokale warmtenetten leveren (geothermie, industriële restwarmte, biogas); 

 Meer materialen, producten en gebouwen die worden afgedankt of gesloopt hergebruiken of om de 
grondstoffen te recyclen (“de stad als mijn”); 

 Circulair inkopen door de overheid (bijvoorbeeld rapid circulair contracting, wat vraagt om een andere 
manier van begroten); 

 Kiezen voor een circulaire optiek bij de ontwikkeling en herinrichting van bedrijfsterreinen;  

 Ontwikkelen van regionale grondstofrotondes en het benoemen van (regionale) ketenregisseurs. 
 
Energietransitie 
Als gevolg van de afspraken in Parijs, sterk afnemende productiekosten van duurzame energie, technologische 
ontwikkeling, stijging van elektrisch vervoer en duurzaam (circulair) bouwen en energieonafhankelijkheid zal de 
opwekking van energie voortaan niet meer ondergronds, ver weg zijn, maar wordt deze bovengronds, dichtbij 
en met een groot ruimtebeslag. Nederland heeft veel kansen om vooruitgang te boeken, want heeft, na Malta 
en Luxemburg, het kleinste aandeel hernieuwbare energie. De route voor een energietransitie is, op verzoek 
van minister Kamp, in kaart gebracht (zie Rijk zonder CO2 van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur). 
De impact is zeer fors en ook hier is de overheid een sleutelspeler, versnellend of vertragend. 
 

 
De opgave in Amersfoort is eveneens nog groot. We staan nog aan het begin van beide ontwikkelingen. 
Momenteel is mobiliteit voor 40% van de totale CO2 uitstoot verantwoordelijk, huishoudens voor 30%, 

bedrijvigheid voor 19% en de 
overheid (inclusief onderwijs en 
gezondheidszorg) voor 11%. Van 
de uitstoot door woningen is 
60% gerelateerd aan het 
verwarmen van woningen met 
aardgas. Het totaal aan 
energieverbruik is in Amersfoort 
10.218 TeraJoule energie (in 
2015). Bijgaand het energie-
verbruik van 2011-2015 waaruit 
blijkt dat ‘gebouwde omgeving’ 
en ‘verkeer en vervoer’ de bulk 
voor hun rekening nemen. 
 
 

http://www.rli.nl/sites/default/files/advies_rijk_zonder_co2_interactief_voor_website_1.pdf
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Om te komen tot CO2 neutraliteit is een meer-sporenbeleid en regierol noodzakelijk geworden. Naast het 
opwekken van duurzame energie gaat het ook om terugdringen van het verbruik. Onderstaande Factsheet 
geeft aan wat er nodig is om in 2030 CO2 neutraal te zijn. 1. De situatie in 2014; 2. Energievraag in 2030, 
waarbij uitgegaan wordt van 33% energiebesparing, en 3. De mix in energieproductie. Merk op dat een zeer 
substantieel deel van 2380 TeraJoule wordt opgewekt door ‘Innovatiebox’, dat wil zeggen we weten nog niet 
hoe, nadat alle andere bronnen (wind, zon, geothermie etc.) reeds maximaal worden benut. 

Transitie in voeding 
“Het komt nu wel heel dichtbij” is waarschijnlijk wat mensen ervaren als het over voedsel gaat. Eten vormt een 
zeer persoonlijk en zelfs intiem contact met de buitenwereld, dat bovendien is verbonden met sterke 
gevoelens van satisfactie en dat is omgeven door een dicht web van culturele conventies, veel reclame en grote 
gevestigde belangen. Toch is evident dat ons huidige voedselsysteem niet houdbaar is, en dan gaat het niet 
alleen over de sperziebonen die in de winter per vliegtuig uit Kenia overvliegen. Met name vleesproductie is 
belastend qua waterverbruik en broeikasgas. Er is een toenemende behoefte aan andere productiestromen 
voor vlees en een opkomende vraag naar alternatieven voor vlees (als voorbeeld: food of the future). Voedsel 
heeft grote impact op vele (gemeentelijke) beleidsterreinen, van CO2 uitstoot en sociale binding tot en met 
werkgelegenheid, ruimtebeslag, en kosten in de gezondheidszorg - denk bij dat laatste ook aan de Deense vet- 
en suikertax. Amersfoort heeft meerdere actieve netwerken, van amateurs tot professionals, die zich 
gepassioneerd met voedsel bezighouden. Daarbij is gezond en duurzaam steeds vaker een belangrijk aspect. Er 
zijn vele manieren waarop de overheid daarin rol en positie kan bepalen. 

https://www.youtube.com/watch?v=DlL5TwjIZIQ
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Klimaatadaptatie en klimaatbestendig 
design 
Het klimaat verandert. Extreem weer komt 
vaker voor. Een veranderend klimaat heeft 
invloed op onze veiligheid. Hoe houden wij in 
ons laaggelegen deltaland de voeten droog 
als de zeespiegel stijgt en het waterpeil in de 
rivieren door extreme regenval almaar hoger 
wordt? 
Een veranderend klimaat heeft ook invloed op onze gezondheid. Warmere zomers - met hittestress in de stad - 
doen een aanslag op de vitaliteit van kwetsbare groepen. (Hieronder: aantal dagen met tropische temperatuur 
in De Bilt.) 
Om een bereikbare, leefbare en veilige leefomgeving te behouden is kennis, vooruitkijken en investeren in 
klimaatbestendig designnoodzakelijk (o.a. vergroening, waterberging, stedelijke inrichting). We moeten ons 
tijdig op de toekomst voorbreiden. In ruimtelijk beleid bestaat de noodzaak om in te spelen op veranderend 
klimaat, ook in Amersfoort. 

In Amersfoort is ook al een start gemaakt om 
hittestress en wateroverlast tegen te gaan. De 
(maatschappelijke) kosten hiervan kunnen 
omvangrijk zijn. Hierbij kun je denken aan meer 
ziekenhuisopnames, een hogere mortaliteit, 
afnemende arbeidsproductiviteit en toenemende 
energievraag door koeling. De schade die optreedt 
bij wateroverlast is gebaseerd op directe kosten, 
zoals het droogpompen van huizen en winkels. 
www.klimaatwerk.vormgeving.com.  
Hieronder volgen twee kaartjes met de 
Amersfoortse situatie: een wateroverlastkaart en 

een hittekaart. 
 

 

Bron: Kaart tot stand gekomen mbv: gegevens van de Klimaateffectatlas (www.klimaateffectatlas.nl ) en aangevuld met 
gegevens van Beheer Openbare Ruimte 

http://www.klimaatwerk.vormgeving.com/
http://www.klimaateffectatlas.nl/
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3. Thema’s voor Amersfoort 
De drijvende krachten die in de eerste helft van dit paper werden benoemd en geïllustreerd - hier en daar al 
inclusief bijpassende maatregelen - zullen op de diverse beleidsterreinen leiden tot nadere keuzen. Hieronder 
komt die keuzeruimte op vijf thema’s beknopt aan de orde:  

 Ruimte, wonen en mobiliteit 

 Zorg, welzijn, sport en gezondheid 

 Leren, sporten en werken 

 Veiligheid 

 Bestuur  
Zonder volledig te willen zijn, is daarmee het gros van de keuze-issues in kaart. Vervolgens zoomen we in op de 
samenhang, met vijf centrale opgaven voor Amersfoort. 
 

Ruimte, wonen en mobiliteit 
 

Duurzaamheid en energie 

Klimaatadaptatie en energietransitie hebben ruimtelijke consequenties. Denk aan windturbines, zonnepanelen, 

CO2-opslag onder de grond, tegengaan van hitte-eilanden door vergroening, waterpleinen, (snel)fietspaden en 

circulaire bouw. Sinds kort is de discussie gestart over hoe en in welke mate Amersfoort ruimte moet bieden 

aan ‘energielandschappen’ (zon en wind). De discussie over de keuzeruimte zal zich - met voortschrijdend 

inzicht - in de komende jaren voortzetten. Hierbij hoort ook onderzoek naar nieuwe vormen van 

energieopwekking zoals (ultra diepe) geothermie. De lokale overheid wordt, net zoals vroeger, weer in 

belangrijke mate verantwoordelijk voor de lokale, duurzame elektriciteitsproductie. Duurzame warmte voor 

woningen en andere gebouwen zal in de toekomst een feit worden dit betekent dat nagedacht moet worden 

over andere opties zoals: afsluiting van gasnet, elektrificatie warmtevoorziening, warmtepompen, geothermie, 

warmte- en koudenetten, warmtelevering als dienst, lokale warmteplannen als basis voor het nationale 

‘deltaplan’ verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Dit vraagt ook een zwaarder 

en slimmer elektriciteitsnet. Lokale opwekking plaatst de overheid voor grote uitdagingen in de organisatie van 

het hoog- en middenspanningsnet.  

Klimaatadaptatie zal steeds meer een van de leidende principes worden bij ruimtelijke inrichting (biodiversiteit, 

waterberging, hittestress). Te denken valt aan: 

 Stap over van het aanleggen van noodverbanden naar een echt klimaatbestendig design voor de stad 
(adaptatie als principe en niet als noodmaatregel zoals op de Zonnehof); 

 Meer groen, bomen, drainage oppervlaktewater, ontkoppelen en vergroten van de rioolcapaciteit; 

 Richt de stad meer als ‘spons’ in (regenwater vasthouden waar het valt, bergen in waterpleinen en 
bufferzones, water vertraagd afvoeren); hoe beter men daar in slaagt des te minder zijn omvangrijke 
investeringen nodig in het vergroten van de rioolcapaciteit; 

 Maak wegen, leidingen, huizen, gebouwen en cultureel erfgoed klimaatbestendiger; 

 Ga hitte-eilanden tegen, met name in wijken en buurten met veel ouderen; 

 Bevorder stadslandbouw en biodiversiteit (verbouwen van groente, ‘vertical farming’, plukfruit in parken 
en bij scholen, (tijdelijke)tuinen op braakliggende gronden, afzetten van producten uit het ommeland in de 
stad); 

 Bevorder kleinschalige interventies door burgers (energiecoöperaties, groene daken, daktuinen, collectieve 
tuinen, adoptie-groen, verminderen van het verhard oppervlak in tuinen zoals in operatie Steenbreek). 

 
Veranderende woonbehoeften 

Onder meer door de groei van de stad is er tekort aan  woonruimte in Amersfoort. Dit tekort neemt toe door 

de toename van het aantal alleenstaanden en de eerdergenoemde ‘driedubbele’ vergrijzing, die leiden tot een 

groter aandeel kleinere huishoudens. De veranderende woonbehoeften manifesteren zich op korte termijn 

vooral in de vergrijsde (oudere) wijken van Amersfoort (zie pagina 5).  

Specifieker zien we oplopende wachtlijsten in de sociale woningbouw. Ook veroorzaken de beperkt 

beschikbare aantallen sociale huurwoningen uitstroom uit jeugdzorg en beschermd wonen, waardoor inwoners 

te lang dure zorgplekken bezet houden en/of onnodig van maatschappelijke opvang gebruik maken. 

Er is derhalve groeiende behoefte aan kleinere woningen (tot en met minimalistische ‘tiny houses’), wonen 

met nabijheid van mantelzorgers en ook aan combinaties van wonen en zorg in allerlei vormen. Samenwerking 

tussen gemeente, corporaties, marktpartijen en zorginstellingen is nodig om hierin te voorzien. In het verleden 
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heeft aanpassing van de woningvoorraad steeds grote keuzen en inspanningen vereist, plus een tijdige start 

gezien de lange doorlooptijd.  

In de komende jaren zien we ook een toenemende schaarste aan woningen en als gevolg daarvan problemen 

rond betaalbaarheid en wachtlijsten die daaruit voortvloeien. Dat is een integraal vraagstuk op woningmarkt, 

van sociaal tot middeldure huur tot koop. Gezien de trek naar de stad, zal dit probleem alleen maar groter 

worden, en staat de stad voor de uitdaging om keuzes te maken over de mate waarin woningen gebouwd 

mogen worden, op welke plekken (inbreiding versus uitbreiding) en welke typen woningen. 

 

Veranderende stedelijke behoeften 

De trek naar steden neemt toe, maar daar doen zich ook verschillen in voor (battle of the cities). Aantrekkelijke 

steden bieden niet alleen aantrekkelijke woonmilieus, goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van banen, 

maar bieden een stedelijke omgeving die ook inspeelt op trends als de beleveniseconomie en het belang van 

levendigheid en ontmoeten (zogenoemde ‘woonattracties’). Beïnvloedbare factoren voor een gemeente zijn 

cultuur, hoger onderwijs (Heeft de gemeente hier invloed op?) en voorzieningen als horeca en detailhandel. 

Daarnaast zijn historiciteit en de nabijheid van natuur van groot belang. Die zijn enerzijds gegeven, maar 

anderzijds heeft een gemeente wel invloed op wat het daar mee doet. Denk aan het ontsluiten van natuur en 

landschap, zorgvuldig inpassen van recreatie en toerisme, erfgoed beheer en citymarketing. 

 

Nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling 

In de afgelopen jaren is er bij gebiedsontwikkeling en woningbouw geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken, 

financieringsvormen en instrumenten. Op verschillende plekken (in Amersfoort bijvoorbeeld bij de Nieuwe 

Stad, Zonnehof, Soesterhof) ontstaat behoefte aan maatwerk en flexibiliteit in regels en procedures. Binnen 

gebieden zien we een toenemende functiemenging. (Toekomstige) bewoners willen nauw betrokken zijn bij de 

inrichting van hun toekomstige leefomgeving. De gemeentelijke sturing van gebiedsontwikkeling is gaandeweg 

overgegaan van gedetailleerde ruimtelijke visies (tot aan lokale parkeernormen toe) naar organische gebieds-

ontwikkeling samen met anderen (‘uitnodigingsplanologie’ zoals in de Nieuwe Stad). In deze keuze zijn de 

uitersten het maken van een blauwdruk van een gebiedsinrichting, of het werken met kaderstelling en flexibele 

regelgeving. 

 
Benutten van erfgoed 
Een van de bijzondere kwaliteiten van Amersfoort is zonder twijfel het stedelijke erfgoed, waarbij het 
historische Stadshart een van de beeldbepalers is. Niet alleen zijn veel Amersfoorters zeer betrokken bij ons 
erfgoed (als vrijwilliger of anderszins) en is erfgoed een sterke identiteitsdrager, toeristentrekker, en 
evenementensetting. Maar ook heeft Amersfoort veel bedrijven die actief zijn in de erfgoedsector, van 
archeologie tot restauratie - naast natuurlijk instellingen als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Archief 
Eemland. De creatieve kenniseconomie gedijt er goed; “New ideas need old buildings” zoals Jane Jacobs, de 
bekende stadsactiviste en publiciste,  stelde. Tot nu toe wordt de keuze hoe de kwaliteiten van het erfgoed 
voor de stad integraal kunnen worden benut steeds op onderdelen gemaakt. Mogelijk liggen er kansen in 
(programmatische) samenwerking met de stad en de belangrijkste erfgoedspelers, zoals ook in Leiden, 
Zutphen, Zwolle, en Den Bosch gebeurt. 
Bij (ruimtelijke) ontwikkelingen kan erfgoed een belangrijke drager vormen, die ook identiteit geeft aan nieuwe 
gebieden zoals in de Wagenwerkplaats waar industrieel erfgoed een belangrijk meerwaarde biedt.  Maar ook 
herbestemming van erfgoed biedt mogelijkheden om met behoud van kwaliteiten toch een nieuwe functie in 
te passen ( leegstaande kerken bijvoorbeeld).  
 

Meer en andere mobiliteitspatronen 
Nu de economie aantrekt zien we dat ook de mobiliteit weer groeit. Door de toenemende druk op het 
wegennet ontstaat  een toenemende behoefte aan nieuwe mobiliteitsconcepten zoals combinaties van auto, 
OV en fiets, maar ook aan nieuwe mobiliteitsvormen zoals de snelle elektrische fiets. Tegelijk is de transitie 
gestart van mobiliteit op basis van fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen.  
De voorspelde opkomst van zelfrijdend vervoer stelt nieuwe eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. 
De vraag is wel hoe snel deze ontwikkelingen zich zullen voordoen en of we kiezen om daar een sturende rol in 
nemen, zoals met parkeerbeleid dat het gebruik van deelauto’s stimuleert. De grootste behoefte aan 
innovatieve mobiliteit komt veelal voort uit uitdagingen in de ruimtelijke ordening. Daar waar gebieden 
worden ontwikkeld met een hoge bevolkingsdichtheid, waar ruimte, bereikbaarheid, economische 
ontwikkeling en een gezonde leefomgeving belangrijk worden gevonden volstaan de huidige instrumenten niet 
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meer en is de vraag naar nieuwe slimme oplossingen, zoals het vernieuwend concept ‘mobility as a service’ het 
grootst. In Utrecht bijvoorbeeld zet men, bij de gebiedsontwikkeling van de Merwede-kanaalzone, zeer fors in 
op deelauto’s en vernieuwende concepten als ‘mobility as a service’, om de extra filedruk (die een 
gebiedsontwikkeling genereert) zoveel mogelijk te temperen. 
 
Toepassingen van Smart City technologie 
De toepassingen van Smart City-technologie zullen in de komende jaren toenemen. Technologieën bieden 
kansen om stedelijke dynamiek vast te leggen in systemen en netwerken (nutsvoorzieningen, mobiliteit, 
communicatie, bevoorrading, afvalverwerking, onderhoud). Op het gebied van mobiliteit zullen onder de 
noemer van ‘Talking Traffic’ weggebruikers, borden naast en boven de weg, verkeerscentrales en 
verkeerslichten met elkaar gaan communiceren. Dit zorgt voor actuele op de individuele eindbestemming 
afgestemde reisinformatie, niet alleen voor vertrek maar juist ook tijdens de reis om deze zo soepel, veilig en 
snel mogelijk te laten verlopen. Het gebruik van big data biedt kansen voor voorspellende analyses, 
bijvoorbeeld bij het faciliteren van mobiliteit (vervoerswijzekeuze, doorstroming, parkeren), afvalstromen 
(bijvoorbeeld connected vuilnisbak) of het meten van luchtvervuiling. Hier ligt nog een scala aan keuzen open. 
 

Zorg, welzijn, sport en gezondheid 
 
Transformatie en innovatie in Sociaal Domein 
Na de decentralisaties in het Sociaal Domein werken we toe naar een transformatie, met meer integraal beleid 
en meer samenhang op het gebied van jeugd, onderwijs, welzijn, sport, zorg, inkomensondersteuning, re-
integratie en wijkaanpak. Dit is een (cultuur)veranderopgave die tenminste de komende collegeperiode nog 
volop doorgaat. Dat vraagt om betere samenwerking tussen partijen en ruimte voor organisatorische 
vernieuwing en innovatie, waarbij zich soms principe- en vooral veel inrichtingskeuzen zullen voordoen. 
Eigen verantwoordelijkheid van mensen en hun naasten staat centraal, maar ook beter aansluiten bij wat 
mensen zelf aangeven dat ze nodig hebben De door het rijk ingezette verschuiving van vermindering van 
specialistische zorg naar meer aandacht voor een preventieve levenstructuur, steun vanuit het eigen netwerk, 
informele hulp, een stevige basisinfrastructuur die mensen helpt om zelf hun oplossingen te vinden, 
samenwerking bij ondersteuning door professionals vanuit een gezamenlijk plan, maar ook snel de juiste 
specialistische hulp als dat nodig is, zal de komende tijd worden voortgezet. Maar ook hier zijn keuzen in maat 
en getal aan de orde, zoals:  

 Wat mag je van elkaar en van de overheid verwachten?  

 In welke omvang durf je te investeren in preventie en basisinfrastructuur zonder dat de garantie kan 
worden gegeven op kostenbesparing? 

 
Scheiden wonen en zorg 
De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren steeds meer ingezet op zelfstandig wonen, vanuit de gedachte dat 
mensen het prettig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen in een vertrouwde omgeving 
(participatiesamenleving). De Awbz is per 1 januari 2015 afgeschaft, en de verblijfszorg daarbinnen is 
overgegaan naar een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is per 1 januari 2015 Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Daarmee is het beleid om daar waar mogelijk te 
komen tot het scheiden van Wonen en Zorg een feit geworden. De Woningwet die in juli 2015 is gewijzigd, 
versterkt deze beweging. Al deze wetswijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor cliënten (op verschillende 
manieren georganiseerd),  zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten.  
Voor het zorgaanbod betekenen deze veranderingen dat een verdere ambulantisering plaatsvindt van 
geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en beschermd wonen. Dat gaat gepaard met een verschuiving van 
intramurale zorg op een centrale locatie naar wonen met zorg of ondersteuning in wijken en buurten 
(kleinschalig). De huidige hiërarchische structuur in de organisatie van de zorg worden deels vervangen door 
een lokaal speelveld, waarin preventie, vroegsignalering en normalisering centraal staan. Samenwerking tussen 
betrokkenen (zorgaanbieders, wijkteams, Indebuurt033, huisartsen, (samenwerkingsverbanden passend) 
onderwijs, etcetera) en met de gemeente  is cruciaal om deze beweging te realiseren. Keuzes liggen op het 
terrein van de investeringen die de gemeente wil doen, het tempo van de transformatie en de  daaraan 
verbonden risico’s, maar vooral ook wat je mag verwachten van inwoners van wijken en buurten.  
Ook heeft het gevolgen voor het (zorg)vastgoed en voor de organisaties en instanties die zich bezig houden 
met het vastgoed. Woningcorporaties en zorginstellingen zien een risico ontstaan bij het traditionele 
zorgvastgoed terwijl er tegelijkertijd een grote behoefte is aan nieuwe geclusterde woonzorgvoorzieningen op 
basis van scheiden Wonen en Zorg. Gemeenten en zorginstellingen zien zich geconfronteerd met transformatie 
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van zorgvastgoed en terreinen; zorgaanbieders kunnen het vaak niet op eigen kracht en er is geen landelijk 
saneringsbeleid. 
 
‘Normalisering’ van beschutte arbeid 
Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijven behoefte houden aan ondersteuning in de vorm van 
begeleiding en bemiddeling. Loonkostensubsidies en beschutte werkplaatsen zijn effectief voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of met een verstandelijke beperking (ongeveer 25% van de laag-
opgeleiden). Scholing en versterken van taalvaardigheid zijn een optie voor laagopgeleiden of mensen die 
laaggeletterd zijn. In economische zin is scholing vooral nuttig als die gericht is op werkzoekenden, die een 
grote kans hebben op langdurige werkloosheid. Er is steeds keuzeruimte in het bepalen wat de juiste (=recht-
vaardige? =efficiënte?) mix van instrumenten is.  
 
Zelfstandig wonende ouderen  
Hierboven kwam de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
woningbouwcorporaties al aan de orde. Door de toename van de groep oudere ouderen die alleen wonen, de 
complexere zorgvraag en de toenemende belasting van het aantal mantelzorgers  wordt het lastiger om zorg 
aan huis goed te organiseren. Niet iedereen kan meekomen in de veranderende, grotendeels 
technologiegestuurde samenleving waarin de eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt. Daarnaast is er een 
groeiende eenzaamheidsproblematiek.  
 
Armoedeproblemen  
Ondanks economisch herstel is er in Amersfoort nog steeds armoedeproblematiek. Oorzaken kunnen liggen op 
het gebied van werkloosheid, financiële nood, sociale of psychische problematiek, of een combinatie daarvan. 
Gevolgen zijn o.a. verschraling in participatie, ontplooiingsmogelijkheden en zelfredzaamheid. Met name voor 
kinderen kunnen gevolgen van armoede verstrekkend zijn en van generatie op generatie worden doorgegeven.  
Principe- en inrichtingskeuzen kunnen soms zelfs contraproductieve effecten hebben, zoals bij de combinatie 
van boetestapeling en de bestrijding van armoede. 
Daarnaast bestaat het risico op oplopende energielasten. Meer-vermogenden kunnen zich van het 
elektriciteitsnet loskoppelen, en dat maakt de energie nog duurder voor minder-vermogenden. Want hoe 
minder mensen nog gebruik maken van het bestaande collectieve net, hoe duurder die elektriciteit wordt. Ook 
lokale energie opwekking is daarmee van belang om de kloof te verkleinen tussen inwoners die wel ‘duurzaam’ 
kunnen betalen en die dat niet kunnen. 
 
Gezondheid en gezondheidsverschillen 
Er bestaan aanzienlijke verschillen in het verwachte aantal gezonde levensjaren tussen diverse bevolkings-
groepen. Daarbij is vooral het opleidingsniveau een indicator. Ook de gemiddelde zorgkosten verschillen. Een 
verschuiving van curatieve gezondheidszorg naar preventieve gezondheidsbevordering levert enorme winst op, 
zowel individueel als voor de samenleving als geheel. Keuzen op een waaier aan gemeentelijke beleids-
terreinen hebben impact op gezondheid. Gezondheid is ook een van de aspecten van de (wettelijk verplichte) 
omgevingsvisie en het omgevingsplan die alle gemeenten in de komende jaren moeten maken.  
Preventieve gezondheidsbevordering grijpt noodzakelijkerwijs aan  op de levensstijl van mensen. Trendsetters 
in lifestyle en verschuivingen in publieke opinie hebben veel impact. Voor de overheid doen zich keuzen voor in 
de afweging tussen individuele vrijheid en het voorkomen van individuele en collectieve schade. Bij het regu-
leren van roken, drank- en drugsgebruik is die balans (en de daarbij gekozen mix aan sturingsinstrumenten) 
vooralsnog heel anders uitgevallen dan bij ongezond voedsel, fijnstof (o.a. houtrook), of lichaamsbeweging.  

 
Sport en bewegen 
Sport is belangrijk in het leven van de inwoners van Amersfoort. De gemeente is actief in het stimuleren van 
sporten en verzorgt de realisatie van accommodaties. Hierbij wordt intensief samengewerkt met verenigingen, 
ASF en SRO. Met de groei van de stad doen zich vragen voor of de bestaande (binnen- en buitensport) 
accommodaties voldoende van omvang zijn, of deze op de goede plek liggen [reallocatie in relatie tot 
woningbouw] en of de kwaliteit voldoende is (bijvoorbeeld al dan niet kunstgras, discussie granulaat).  
Sportaccommodaties worden relatief beperkt gebruikt en er is een groot verschil tussen verenigingen in 
gebruiksintensiteit. Gewerkt wordt aan het intensiveren van het gebruik van buitensportaccommodaties door 
verbinding te zoeken met o.a.  cultuur, bedrijfsleven en sociaal domein. Keuzes doen zich voor wat we kunnen 
verwachten van verenigingen en in welke mate ondersteuning nodig wordt geacht.  
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Leren en werken 
 
Veranderende arbeidsmarkt  
Onze arbeidsmarkt verandert. Groei wordt voorzien in vernieuwende vormen van zorg, bouw, ‘slimme 
fabrieken’, kleinschalige industrie, ambacht, persoonlijke dienstverlening, toerisme en recreatie, sociaal 
ondernemerschap en ruil- en deeleconomie. Het werk dat verdwijnt is vooral werk dat geautomatiseerd kan 
worden, waaronder veel commercieel, financieel, administratief werk op mbo-niveau.  
Er is een voortdurende druk op mensen om zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt.  Die 
arbeidsmarkt verandert vooral naar ‘combineren en flexibiliseren’. Meer werkenden combineren werk met 
mantelzorg, combineren verschillende banen, en/of combineren studie met betaald werk. Meer werkenden 
hebben een flexibel contract of zijn zzp’er; daarnaast zal ‘een levenlang leren’ de norm worden.  
Arbeidsmarktonderzoeken laten zien dat in onze regio een mismatch bestaat tussen vraag en aanbod, vooral 
op het gebied van ICT en techniek (Amersfoortse ruit) waar we een groot tekort hebben. Regio Amersfoort 
kent relatief veel openstaande vacatures in technische en industrieberoepen. Ondernemers ervaren 
knelpunten bij het aantrekken van personeel en voelen zich daardoor belemmerd in hun ambities. Anderzijds 
zijn er nog steeds jongeren zonder startkwalificatie die steeds moeilijker een baan kunnen vinden. 
Te maken keuzen zullen gericht zijn op het creëren van cross-overs tussen sectoren en het versterken van de 
verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er is al een agenda met vijf speerpunten opgesteld. In het 
verlengde hiervan ligt de vraag hoe we als regio voldoende talent (blijven) aantrekken (battle of regions, 
samenwerking Utrecht region). Daarin speelt (voortgezette) citymarketing ongetwijfeld een belangrijke rol. 
 
Regionaal-economische samenwerking 
Er is een groeiende noodzaak om in (functionele) stedelijke regio’s samen te werken aan economische 
structuurversterking, waaronder afstemming tussen onderwijs- en arbeidsmarktontwikkeling, aanbod van 
kantoor- en winkelruimten en acquisitie. Sterke economische regio’s zijn belangrijk voor de (inter)nationale 
concurrentiekracht. Amersfoort werkt samen in regio Amersfoort en de regio Utrecht (EBU/ Utrecht Region).  
Hoe versterken we onze regionale samenwerking optimaal? Waar zetten we op in? Tot nu toe werden politieke 
keuzen in de mate en wijze van regionale samenwerking niet heel sterk uitgedragen. 
 
Doorgaande lijn 
Opleiding is belangrijk voor het vergroten van gelijke kansen op onder meer gezondheid en arbeid. Dit is de 
reden dat veel aandacht wordt besteed aan  vroeg- en voorschoolse opvang van kwetsbare kinderen, zodat 
achterstanden zo spoedig mogelijk worden ingelopen.  Nu vindt opvang van kinderen veelal nog los plaats van 
het primair onderwijs. De vraag is of dit zo moet blijven dan wel dat een versterking van de doorgaande en /of 
doorontwikkeling naar integrale kindcentra moet plaatsvinden en wat de gemeente daarin wil investeren. 
 
Banen van de toekomst 
Ruim de helft van de kinderen die nu op de basisschool zitten, heeft straks een baan die nu nog niet bestaat. De 
digitalisering en robotisering van de samenleving speelt hierin een grote rol. Niet-cognitieve vaardigheden 
worden belangrijker, zoals plannen, zelfdiscipline, sociale vaardigheden, kunnen samenwerken, ‘leren leren’. 
Dit zijn de zogenoemde twentyfirst century skills. Keuze voor kwalitatief goed onderwijs dat niet ophoudt als 
men van school komt en aansluit op de vraag van werkgevers, is essentieel voor die banen van de toekomst. 
Dit stelt ook eisen aan de onderwijshuisvesting. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is naar 
verwachting in belangrijke mate bepalend voor toekomstige economische groei.   
 
Amersfoort staat er goed voor 
De economische uitgangspositie van Amersfoort is gunstig, o.a. door de centrale ligging en bereikbaarheid, 
moderne werklocaties, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een goed opgeleide beroepsbevolking en een 
sterke verbondenheid met de kenniseconomie. Dit biedt kansen voor technologische-, duurzaamheids- en 
diensteninnovatie. De vraag is steeds wat de adequate keuzen zijn en hoe Amersfoort hier het best op kan 
inzetten. 
 

Veiligheid 
 
Overlast en criminaliteit zijn steeds meer in fluïde (jeugd)netwerken georganiseerd 
De dalende trend in het aantal jeugdgroepen bestaat al langer, net als in de rest van Nederland. In plaats van 
min of meer vaste jeugdgroepen zien we nu wisselende netwerken van jongeren, die elkaar via social media 

https://www.amersfoort.nl/project/samen-werken-aan-betere-aansluiting-tussen-onderwijs-en-arbeidsmarkt.htm
http://www.citymarketingamersfoort.nl/onze-campagnes/
http://www.regioamersfoort.nl/
http://www.economicboardutrecht.nl/


Trends & Verkenningen voor de komende raadsperiode, 07-07-2017 Pagina 18 van 22 

 

bereiken en ergens samenkomen. Dit was het patroon bij de overlast tijdens de kermis (Eemplein), maar ook bij 
de overlast met Oud en Nieuw (Meridiaan). Fluïde netwerken van overlast en criminaliteit leiden tot de keuze 
om zowel de groepsaanpak als de brede individuele aanpak (Lokale PersoonsGerichte Aanpak) te herzien.  
 
Criminaliteit en overlast bestrijden vanuit de verbinding tussen het sociale- en veiligheids-domein 
Door problemen bij kwetsbare personen vroeg te signaleren en bij de kern aan te pakken kunnen veel leed en 
hoge maatschappelijke kosten op gebied van overlast en criminaliteit worden bestreden of voorkomen. Maar 
ook bij het verminderen van recidive is een op maat gemaakte aanpak effectiever, waarbij straf en zorg hand in 
hand gaan. Zo wordt bij thema’s als verwarde personen, jeugdcriminaliteit, radicalisering, ernstige vormen van 
(woon)overlast steeds vaker de keuze gemaakt voor een persoons- en contextgerichte aanpak. 
 
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt gezag, veiligheid en leefbaarheid en levert schade op  
Criminelen maken grotendeels gebruik van dezelfde economische en juridische instrumenten/infrastructuur als 
de legale economie. Daar ligt verwevenheid van de onder- en bovenwereld op de loer. Georganiseerde 
criminaliteit - denk daarbij aan hennepteelt, laboratoria voor synthetische drugs, cocaïnehandel, illegaal 
gokken, illegale prostitutie, mensenhandel (m/v) en uitkeringsfraude - ondermijnt uiteindelijk het functioneren 
van de rechtsstaat. Er wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de aard en omvang van ondermijning in 
Amersfoort. 
De gemeente krijgt in de aanpak van ondermijning een steeds grotere rol, o.a. omdat naast de inzet van het 
strafrecht ook de inzet van burgemeestersbevoegdheden nodig kunnen zijn. 
 
Criminaliteit manifesteert zich ook in onze digitale leefwereld.  
Cybercrime is in opkomst, en ook klassieke vormen van criminaliteit kennen steeds vaker een digitale compo-
nent. De digitale wereld biedt nieuwe mogelijkheden (‘dark web’) voor criminelen om illegale transacties te 
verbergen. Denk o.a. aan bitcoins die lastig te traceren zijn of het internet als marktplaats voor illegale of 
geheelde goederen. 
Het stelt de veiligheidspartners  voor nieuwe uitdagingen. De behoefte aan bescherming van ICT-systemen en 
kritische bedrijfsprocessen neemt toe. Daarnaast komt er meer accent op zorgvuldige omgang met 
privacygevoelige gegevens. En tenslotte leidt de toenemende digitalisering tot nieuwe mogelijkheden om 
criminaliteit te voorkomen, door bijvoorbeeld inbraken te voorspellen en daarop de capaciteitsinzet te baseren 
(het zgn. ‘datagestuurd werken’). 
 

Bestuur 
 
Behoefte aan transparante en responsieve overheid 
De veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de dienstverlening en het bestuur van de overheid. Er is 
al jaren een verschuiving te zien van een representatieve naar een participatieve democratie: hoewel het 
vertrouwen in instituties hoog is, is het vertrouwen in politici blijvend laag. Inwoners willen meesturen en 
meepraten.  Een aandachtspunt hierbij is dat niet iedereen dit hier even vaardig of toegerust voor is en hier dus 
ook steeds de toets van het democratisch proces belangrijk is. Een keuze voor een open bestuursstijl, 
integraal/ontschot werken, gebiedsgericht werken, en hoge kwaliteitseisen op het gebied van communicatie 
voor bestuur en organisatie passen daarbij. Minder ‘nee, tenzij’  en meer ‘ja, mits’; werken in vertrouwen en 
toezicht achteraf.  
De vraag is hardnekkig, hoe we bewoners zouden kunnen betrekken die op grotere afstand van overheid en 
politiek staan , of die minder mondig of minder vaardig zijn om zich uit te spreken. De spreekwoordelijke kloof 
tussen de systeemwereld en de leefwereld is soms erg groot. Hoe belangrijk is het overbruggen van die kloof? 
Ook dat is een politieke keuze. De titels van de afgelopen coalitie-akkoorden (‘ruimte voor de kracht van de 
stad’,  ‘samen maken we de stad’ etc.) lieten hierover weinig misverstand bestaan. Gezien de toenemende 
gemeentelijke afhankelijkheid van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners om beleidsdoelen te 
realiseren, lijkt die keuze ook heel logisch. 
Participatie moet zorgvuldig én reëel zijn. Maar ook dan zullen beslissingen uiteindelijk niet altijd iedereen 
tevreden stellen. De legitimiteit van de raadszaal als plek waar het algemeen belang wordt afgewogen behoeft 
versterking. Welke weg daarvoor wordt gekozen biedt volop keuzeruimte. 
 
Complexere opgaven versus simpele waarheden: hoe blijft de samenleving inclusief? 
Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak ongestructureerd en complex. De complexiteit neemt nog eens toe 
door de groeiende verscheidenheid van burgers; de niet-gedeelde waarden, en het gebrek aan overeen-
stemming wat tot het private en het publieke domein behoort. Tegelijkertijd lijkt de acceptatie van complexi-
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teit juist af te nemen en worden eenvoudige ‘waarheden’ en simpele communicatie (beelden) belangrijker. 
Mondiale gebeurtenissen kunnen lokaal tot onverwachte effecten leiden, bijvoorbeeld omdat mensen met een 
migratieachtergrond zich betrokken voelen bij gebeurtenissen elders in de wereld. Tegelijk leven steeds meer 
Amersfoorters in hun eigen zgn. ‘informatie-bubble’ doordat hun informatieaanbod vanuit het internet door 
algoritmen op hun al bekende voorkeuren wordt afgestemd. Of hebben, als zij geen toegang hebben tot de 
digitale informatiestromen, steeds minder informatie beschikbaar om hun mening op te baseren. 
Als het bestuur er voor kiest om democratische en rechtstatelijke waarden te beschermen (zoals onderling 
respect, persoonlijke vrijheden, consensus georiënteerd overleg en rechtszekerheid) dan zal het nodig zijn om 
in te zetten op depolarisatie, het zoeken naar overeenkomsten en wederzijds begrip, ook als mensen het niet 
eens zijn, gemeenschapszin, onderlinge tolerantie in een inclusieve samenleving etcetera. Dit vraagt goed 
doordachte keuzen in de manier waarop de gemeente communiceert met haar inwoners en maatschappelijke 
partners, zowel direct als indirect. Ook al, omdat het gezag van de overheid-als-afzender wisselend wordt 
beleefd. 
 
Opschaling naar regio en daily urban system 
Het regionale schaalniveau wordt om verschillende redenen steeds relevanter. Er is een toenemende noodzaak 
regionale samenhang te zoeken op de beleidsterreinen economie, mobiliteit, wonen, winkelen, recreëren, 
arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie, zorg en welzijn.  Amersfoort is centrumgemeente. De vraag is op welke 
wijze de Raad zich hiertoe verhoudt en voor welke keuzen men hierin gaat staan.   
 
Omgevingswet: nieuwe wet met grote reikwijdte 
De komst en implementatie van de Omgevingswet, in ieder geval niet voor juli 2019 en waarschijnlijk half tot 
anderhalf jaar later, vormt een grote bestuurlijke en beleidsmatige opgave. De Omgevingswet vraagt om een 
meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving (milieu, gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling) en 
gaat uit van samenspraak, vertrouwen en meer bestuurlijke afwegingsruimte. Daarnaast ontstaan op nationaal, 
regionaal en gemeentelijk niveau vernieuwende dienstverleningsconcepten. Meer digitaal en persoonlijk, met 
grip op eigen gegevens (Wet Open Overheid en Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een derde 
relevante wijziging die zich aankondigt is het veranderende belastingsysteem, met een sterke toename van 
decentrale belastingen en gelijktijdige afname van het gemeentefonds (voor Amersfoort kan het om een 
volume van zo’n 40 miljoen euro gaan). Daarbij is het van belang om de regionale samenwerking en 
afstemming te zoeken.  
 
Ontwikkelingen in gemeentefinanciën 
De beschikbare financiële middelen zijn daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van de 
ambities van onze gemeente.  
Met betrekking tot de gemeentelijke financiën spelen momenteel de volgende ontwikkelingen:  
1. Voor onze inkomsten zijn we voor meer dan 50% afhankelijk van het Rijk. Het grootste deel daarvan 

ontvangen we via het gemeentefonds. Het gemeentefonds kent nu nog een koppeling aan de rijksuitgaven 
via de trap-op-trap-af systematiek. Het is aan een nieuw kabinet om deze systematiek voort te zetten of 
om voor de groei van het gemeentefonds een andere variant te kiezen. Zoals bijvoorbeeld een reële groei 
van 1%.  

2. Daarnaast is het ministerie van BZK momenteel bezig met de herziening van de financiële verhoudingen. 
Daarbij wil ze de verdeling van het geld over de gemeenten vereenvoudigen, maar ook de regio 
belangrijker maken dan ze nu is. Dat kan dus, naast meer of minder groei van het gemeentefonds als 
gevolg van nieuw kabinetsbeleid, ook tot forse financiële verschuivingen tussen gemeenten gaan leiden.  

3. Ook speelt nog een discussie over een eventuele uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. Dit is 
ook iets waar een nieuw kabinet de knoop over moet doorhakken. De commissie Rinnoy Kan heeft vorig 
jaar geadviseerd om het lokale belastinggebied van gemeenten te verruimen. Van alle Europese 
gemeenten, hebben de Nederlandse gemeenten de minste mogelijkheid om zelf inkomsten te genereren 
via de lokale belastingen. De commissie Rinnooy Kan heeft geadviseerd om het lokale belastinggebied te 
verruimen. In het verleden is dit vaker geadviseerd (commissie Christiaanse en commissie De Kam in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw). Maar het lokale belastinggebied is echter alleen maar 
gekrompen vanwege de afschaffing van de gebruikers OZB op woningen en zeer recent met de afschaffing 
van de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven.  

 
De toekomst zal uit moeten wijzen welke keuzes door het Rijk gemaakt gaan worden en welke financiële 
consequenties dit gaat hebben voor de gemeenten en Amersfoort in het bijzonder.  
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4. Centrale opgaven voor Amersfoort 
Na het overzicht van drijvende krachten en thema’s hiervoor geven we in dit hoofdstuk een beeld van de – 
naar onze inzichten – belangrijkste opgaven voor Amersfoort, kort en krachtig weergegeven. We hebben 
onderstaande opgaven geselecteerd, omdat die naar ons inzicht het meest urgent en onontkoombaar zijn. 
 

1. Duurzame stad: een mega opgave 
 
De duurzaamheidstransitie die nodig is om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te halen, 
vergt een brede maatschappelijke omslag. Dit vraagt een belangrijke rol ook van lokale politici. Anders zijn we 
als de kikker die gekookt wordt door heel traag het water te verhitten: de opwarming van de aarde voltrekt 
zich uiterst langzaam en grotendeels onzichtbaar, heeft complexe oorzaken, iedereen is ‘schuldig’, het hele 
systeem moet op de schop en veel burgers vinden het probleem nog niet zo belangrijk. Belangen liggen op de 
lange termijn en minder in het hier en nu. Ook zijn belangen divers. De ruimtelijke consequenties van de 
energietransitie (zonneparken, wind op land, CO2-opslag)  zijn groot en roepen in het hier en nu weerstand op. 
Deze centrale opgave is mega groot terwijl de urgentie voor velen nog niet voelbaar is. Bij de verschillende 
thema’s in het vorige hoofdstuk heeft u al oplossingsrichtingen kunnen lezen. We volstaan hieronder met het 
benoemen van verschillende overheidsrollen om de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige stad 
vorm te geven: 

 De gemeente die reguleert via verordeningen en beleidsregels (met straks nieuwe mogelijkheden op basis 
van de Omgevingswet: integrale omgevingsvisie en integraal omgevingsplan). 

 De gemeente als opdrachtgever (launching customer). 

 De gemeente als investeerder: subsidies of  investeringen zijn nodig in soms onzekere innovaties om de 
vernieuwing en verandering van infrastructuur en (elektra- en warmte-)netwerken te organiseren. 

 De gemeente als regisseur: duurzame ontwikkeling vertalen in alle facetten van gemeentelijk beleid 
(duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, ruimte voor duurzame energieproductie duurzaamheid). 

 De gemeente als facilitator: initiatieven uit de stad ondersteunen. 

 De gemeente als voorbeeld: innovatieprogramma’s als Energiesprong, de Stroomversnelling en Kantoor vol 
Energie bieden steden de mogelijkheid om een voorbeeldrol te vervullen in de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving, het eigen gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te maken en om de lokale 
economie te stimuleren. 

 

2. Inclusieve stad: geen tweedeling maar verbinding 
 
Maatschappelijke tweedeling en een afnemende solidariteit tussen bevolkingsgroepen leidt uiteindelijk voor 
alle bevolkingsgroepen (ook voor hen met meer kansen) tot een suboptimale situatie. Inclusiviteit kan heel 
goed gestimuleerd en georganiseerd worden op het schaalniveau van de stad. 
Deze vijf punten zijn daarbij relevant: 

 Integrale transformatie en innovatie in het sociaal domein (werk en inkomen, zorg, jeugdzorg, welzijn, 
gezondheid). Voorzieningen passend bij demografische en sociaal-economische samenstelling van 
bevolking in verschillende wijken. 

 Voldoende geschikte woningen en woonvoorzieningen zodat niemand op straat hoeft te leven, langer 
thuis gewoond kan worden en doorstroom in de zorg mogelijk wordt (passende aanpak van de scheiding 
wonen en zorg). 

 Sociale en economische participatie van alle groepen in de (technologiegestuurde) samenleving.  

 Gezond en vitaal sporten en oud worden, passende sportaccommodaties, woonomgeving en 
mobiliteitsconcepten. 

 Onderlinge solidariteit en gemeenschapszin, zonder te overvragen. 
 

3. Vitale woon- en werkstad: op tijd beginnen 
 
Hoewel het goed gaat met de stad en Amersfoortse bewoners, bedrijven en instellingen veelal floreren, zijn er 
grote ruimtelijk-economische opgaven te realiseren om Amersfoort ook in de toekomst die vitale woon- en 
werkstad te laten zijn. Gezien de urgentie voor brede samenwerking en de lange doorlooptijden, is het daarbij 
van belang tijdig te beginnen. 
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Daarvoor zijn deze zes zaken in ieder geval aan de orde: 

 Woningaanbod dat aansluit bij de behoefte van alle inwonersgroepen. De druk op de woningmarkt is groot 
voor alle onderdelen: sociale huur, ruimte voor statushouders, nieuwe woonruimten na afbouw van 
residentiële zorg, middeldure huur en koop, en zelfs voor het hogere koopsegment.  

 Veranderende (duurzame) mobiliteitsbehoeften faciliteren. 

 Doorgaande leerlijnen en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en primair onderwijs.  

 Gevarieerd onderwijs aansluitend op de vraag vanuit werkgevers, hierbij passende onderwijshuisvesting, 
extra aandacht voor groepen zonder startkwalificatie, permanente educatie, om- en bijscholing, cross-
overs tussen sectoren. 

 Werken aan een aantrekkelijk stedelijk klimaat als woon- en verblijfsomgeving voor alle inwoners 
(cultuuraanbod, erfgoedbeheer, evenementen, levendig stadshart en stationsgebieden, verblijfskwaliteit 
openbare ruimte). 

 Kwalitatieve mismatch van vraag-aanbod op de kantoormarkt: transformeren van kantoorgebouwen naar 
kantoren voor de toekomst (duurzaam, modern, aansluiten bij veranderende mobiliteitsconcepten, 
bereikbaar).  

 

4. Slimme Stad: innovatie benutten en begeleiden 
 
Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar 
verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. De mogelijkheden zijn enorm. 
Innovaties hebben grote invloed op onze manier van leven en op sociale en morele waarden zoals privacy en 
transparantie (zie bijvoorbeeld het rapport ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving, Rli) 
De vraag is vooral of wij vinden dat deze mogelijkheden benut moeten worden, en hoe. Technologische 
innovaties zorgen voor nieuwe economische en maatschappelijke vragen. De volgende vijf dringen zich op: 
 Hoe kan de overheid bij toenemend gebruik van data ook waarden als transparantie, toegankelijkheid, 

privacy en vertrouwen borgen? 

 Hoe kan de overheid rekening houden met effecten van technologische innovaties op ruimtelijke 
ordening en infrastructuur, ook qua besluitvorming en timing (niet in achterhaalde techniek investeren)? 

 Hoe worden kaders voor toepassingen van technologie in de openbare ruimte ontwikkeld en hoe kan het 
toenemende publieke belang van data-infrastructuur worden gewaarborgd? 

 Hoe kan de overheid maatschappelijke debatten over technologie verbreden in tijd, betrokken partijen en 
in consequenties? 

 Hoe maatschappelijke tweedeling te voorkomen tussen cans en cannots (met wel/niet de nodige digitale 
vaardigheden). Maar ook: durft de overheid te experimenteren en ruimte te laten aan andere partijen? 

 

5. Responsieve overheid: slagvaardigheid en excellente uitvoering 
 
De eisen die de samenleving aan de overheid stelt worden steeds groter. De overheid moet slagvaardig én 
voorspelbaar zijn, foutloos beleid en regels kunnen uitvoeren, maar ook kunnen meebewegen én maatwerk 
kunnen bieden. Dat staat soms op gespannen voet met elkaar. Een responsieve overheid legt haar oor te luister 
bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat is geen doel op zich, maar een middel om tot 
‘de juiste’  interventies te komen, al dan niet door de gemeente. Alleen in interactie met doelgroepen in de 
samenleving vergroot de overheid haar transparantie, slagvaardigheid en oplossend vermogen, en creëert zij 
niet alleen juiste oplossingen, maar ook draagvlak voor die oplossingen. 
 
Een voorbeeld van een steeds vaker toegepaste methodiek is  design thinking. Kort samengevat wordt daarbij 
eerst een probleem breed verkend om vervolgens de precieze vraag te benoemen. Pas als ‘de vraag achter de 
vraag’ duidelijk is, kan onderzocht worden welke oplossingsrichtingen er zijn. Deze worden bekeken met de 
betrokkenen. Pas als de oplossingen in meerdere fasen getest zijn - van prototype tot pilot- kunnen conclusies 
worden getrokken over de juistheid van de oplossingen.  
 
Ook zien we een opgave voor vermindering van ‘bestuurlijke drukte’, een betere bestuurlijke werkwijze, 
begrijpelijk en effectief overheidshandelen en reductie van regeldruk en administratieve lasten. De volgende 
zeven zaken zijn van belang: 

 Hoeveel gezag en zeggenschap wil de gemeente voor zichzelf behouden, en hoeveel wordt overgelaten 
aan initiatieven en bewoners, ook in de besluitvorming. 

http://www.rli.nl/sites/default/files/verkenning-technologische-innovaties.pdf
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 Versterken van de dialoog met de buitenwereld, en ontwikkelen van routine in het bepalen van de rollen 
van bewoners, raad, college, ambtenaren, die corresponderen met wat de buitenwereld kan verwachten 
(zie onderstaande figuur, bron: Open overheid). 

 Integraal en ontschot werken tussen beleidsdomeinen. Voortzetten van deze werkwijze in het sociaal 
domein en toepassen in de op te stellen Omgevingsvisie. 

 Visie op de gevolgen van ruimte geven aan inwoners en ondernemers ten aanzien van de inrichting en het 
beheer van de openbare ruimte, zoals de differentiatie die dit oplevert en de bestuurlijke legitimiteit 
ervan (wat leveren we als basisniveau en waarover mogen inwoners beslissen). 

 Innovatie in (digitale) dienstverlening, waarbij gedacht wordt vanuit gebruikers/inwoners (“klantreizen”). 

 Intensievere regionale samenwerking op tal van beleidsterreinen, zodat het schaalniveau van het “daily 
urban system” bestuurlijk kan worden begeleid op hetzelfde schaalniveau. 

 Adaptief digitaal leiderschap in het lokaal bestuur, ruimte voor flexibiliteit en nieuwe ontwikkelingen: 
ruimte voor snel experimenteren, leren, opschalen (zoals bijvoorbeeld in Estland en Finland). 
 

De toekomst van de gemeentelijke dienstverlening en de interactie met inwoners en ondernemers wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door digitale innovatie. In onze dienstverlening en in participatieprocessen werken 
we steeds meer online. Nu al speelt veel communicatie zich af via de eigen website en social media. Dat zal in 
de toekomst alleen maar meer worden.  
 
 
 


