Workshop 2: Stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid –
Leo Freriks (Siemens Nederland NV)
Urban millennium
Siemens signaleert een aantal megatrends, die ze inzet ten behoeve van de bedrijfsstrategie:
- klimaatverandering;
- urbanisatie;
- demografische verandering;
- globalisatie.
Volgens Siemens zitten we op dit moment in het ‘urban millennium’. Onderzoek van Mc Kinsey wijst erop
dat het in de nabije toekomst gaat over emerging markets en middleweight cities. In 2025 zal de Randstad
e
e
de 18 plek hebben op de wereldranglijst qua bruto nationaal product en een 20 plek op de ranglijst van
aantal huishoudens met een jaarinkomen boven de $20.000. De uitdaging voor steden en stedelijk gebied
in de toekomst is dus; competiteveness, Quality of life en environment.
Voor de Zuidvleugel betekent dat aandacht voor:
- groei (de Randstad blijft achter in Europa);
- duurzaamheid;
- GNH Growth National happiness (beleving van geluk; goed wonen, werken etc).
Discussie met de zaal
Vanuit de discussie komen een aantal punten naar voren:
Rol van de overheid:
De overheid zou zich volgens Siemens moeten richten op het faciliteren van initiatieven en moeten zorgen
voor duidelijkheid over wat bij wie geregeld moet worden. Ook voor ‘kleinere’ zaken als de plaatsing van
een windmolen. Een idee is bijvoorbeeld een participatieprincipe te ontwikkelen voor de plaatsing van
windmolens (van ‘die lelijke windmolen’, naar ‘mijn windmolen’).
Er is meer mogelijk dan men in eerste instantie denkt om die drie opgaven van groei, duurzaamheid en
geluk aan te kunnen, ook techonologisch. Het breekpunt zit volgens Siemens vaak in businesscases en
bestuurlijke slagkracht. Die slagkracht zit niet in de bijdragen en subsidies die door de overheid worden
verstrekt, maar meer in het bestuurlijk proces. Het duurt lang voordat er duidelijkheid is.
Hierop wordt gereageerd dat er juist nu al een betere samenwerking is; er is concreet gekozen waar op in
te zetten en daar wordt nu op gehandeld. Een voorbeeld is de Economische Agenda. De
structuurdiscussie moet volgend zijn op de inhoud. Een punt ter verbetering is om ons ook gezamenlijk te
richten op de kansen in Europa. Zeker nu het Rijk veel gedecentraliseerd heeft.
Een expliciete rol van de overheid is de doorkijk te maken naar de langere termijn. De overheid hoort
geen dingen te doen, die een andere partij ook kan.
Siemens geeft aan dat economische groei mogelijk is; van belang is dat de gezamenlijke partijen goed
kiezen op welke groei wordt ingezet en dat de context van de stad daarbij aansluit. Mensen moeten in de
stad willen wonen, werken en recreeren.

Samenwerking met andere partijen
Siemens’ R&D centra werken veel samen met universiteiten. De kern van die tak zit echter niet in
Nederland.
West-Europa heeft goede kansen op verduurzaming van de economie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
China waar die kansen er veel minder zijn, omdat er op milieugebied nog veel investeringen nodig zijn.
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