Workshop RUIMTELIJKE ECONOMISCHE AGENDA EN SCHAALVERGROTING
(vervolg 2008)

Moderatoren
Eric van der Kooij (Gemeente)
Piet Rietveld (VU)
Jasper Dekkers (UvA)

Beginvragen
Wat draagt de ruimtelijke kwaliteit bij aan dynamiek en waardecreatie in de stad? Wat is de
rol daarbij van water (blauw) en open ruimte (groen)?

Presentaties
Eric van der Kooij
De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar nagedacht over de toekomst van de metropool,
vooral over de vraag welke condities nodig zijn om daar schaalvergroting en
waardevermeerdering te bereiken. Negen plekken zijn aangewezen die kunnen dienen als
iconen voor de metropool en die kunnen bijdragen aan de vorming van een duurzame en
gastvrije metropool. Samen met de wetenschap zou de gemeente kunnen onderzoeken hoe de
waarde van deze plekken kan worden vergroot en hoe de ontwikkeling ervan kan worden
gestimuleerd.
Piet Rietveld
Rietveld noemde in zijn presentatie voorwaarden die voor economische groei in Amsterdam
kunnen gelden. Ook gaf hij een aantal observaties over de waardeontwikkeling.
1. Centrale rol transport: metropool kan alleen functioneren als reistijden beperkt blijven
2. Maakbaarheid en de rol van de private sector: die moet willen investeren
3. Niet alleen gemeente Amsterdam bij beeldbepalende zaken; rolverdeling Amsterdam
en de andere gemeenten
4. Concurrentie tussen plannen:
a) financiële middelen,
b) concurrentie met bestaande locaties, Zuidas
5. Belang vestigingsgedrag bewoners voor economische dynamiek: aantrekkingskracht
van
cultureel erfgoed.

6.

Spanning tussen wens tot compactheid die past bij metropoolvorming en de

woonwensen van bewoners die graag groen in de buurt zien

Jasper Dekkers
Dekkers legde een verbinding tussen enerzijds de negen genoemde plekken en de theoretische
observaties van Rietveld en anderzijds praktisch onderzoek naar waardeontwikkeling van
openbare ruimte en de waarde van parkeerplekken voor Amsterdammers.

Opgaven
•

Breder onderzoek naar de waarde van vervoersknooppunten naast de vervoerwaarde
(Rietveld en Van der Kooij);

•

Vervolgonderzoek naar ruimtelijke kwaliteit (Rietveld, Van der Kooij, Dekkers);

•

Onderzoek naar de voorwaarden voor en potenties van gebiedsgerichte ontwikkeling
van kennisintensieve bedrijven/instellingen (Rietveld, Joke van Antwerpen (AIM) en
Martijn van Vliet (Gemeente);

•

Het instellen van een kennisloket voor (gemeentelijke) data (O+S samen met Van der
Kooij en Dekkers);

•

Onderzoek naar de relatie tussen het (thuis)werken op afstand en het (niet)
ontwikkelen van kantoorruimte (Rietveld, Van Vliet en DRO).

