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Samenvatting

De vier pijlers van het Europese beleid dragen bij aan positionering en realisatie van de global business 
hub ambitie van de stad. Daarbij zijn de volgende vier concrete doelstellingen gekoppeld aan de inzet 
in Europa:

1. De positie als business hub  De Amsterdamse regio handhaaft zich in 2020 in de top 5 van 
Europese vestigingsregio’s voor bedrijven. De structurele groei 
van de toegevoegde waarde is hoger dan een benchmark van 
Europese concurrenten.

2. Kennis en innovatie  De Amsterdamse regio behoort in 2020 tot de top-5 van kennis-
regio’s in Europa. Daarbij wordt ingezet op een verdubbeling van 
de R&D inspanningen en het aantal spin-offs van kennisinstellin-
gen, plus realisatie van 4 topopleidingen.

3. Duurzame stedelijke ontwikkeling  40% CO2 reductie in 2025 (tov. 1990). Amsterdam heeft in 2020 
in vergelijking met andere Europese steden leidende rol bereikt 
op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling, en 
staat internationaal bekend als een ‘smart city’.

4. Actief burgerschap en participatie  Het Europese profiel van Amsterdam als toegankelijke, sociale en 
tolerante stad versterken. Minimaal de EU-doelstellingen (percen-
tages) voor sociaal en onderwijsbeleid proberen te behalen.

De ambitie van Amsterdam is om een global busi-
ness hub te worden. Dit is het rijtje van invloedrijke 
steden die de grotere economische regio’s en landen 
verbinden met de wereldeconomie. Het is een plaats 
waar goederen en diensten samenkomen en de markt 
Europa beter toegankelijk wordt voor bedrijven en 
kenniswerkers. Maar ook andersom: een plaats waar 
lokale internationaal georiënteerde bedrijven hun 
sprong naar opkomende markten makkelijker kunnen 
maken. 
De Europese strategie van Amsterdam is dan ook 
gebaseerd op deze ambitie: voor het uitbouwen van 
de internationale handelspositie en het leggen van 
verbindingen (1) is onderscheidend vermogen op het 
gebied van kennis en innovatie noodzakelijk (2). 
Goede ruimtelijke condities zijn nodig om te voorzien 
in de sociale, culturele en economische voorzieningen 
van zo’n stad (3), evenals een open en diverse, veelzij-
dige samenleving (4). 
Deze 4 elementen vormen de pijlers van het Europese 
beleid van Amsterdam.

Voor de Europese Commissie is de EU2020 langeter-
mijnstrategie1 één van de belangrijkste uitgangspun-
ten dat via gerichte programma’s en instrumenten 

vorm krijgt. EU2020 richt zich op een slimme, duur-
zame en inclusieve groei. In deze strategie wordt 
de nadruk gelegd op het belang van onderzoek en 
innovatie, werkgelegenheid en groene economie (een 
‘resource efficient economy’). Deze strategie is in lijn 
met de ambities en ideeën van Amsterdam. Ook de 
sociale doelstellingen van EU2020 (armoedebeleid, 
vroegtijdig schoolverlaters, gelijke kansen) sluiten aan 
bij Amsterdamse ambities. 

Elk van deze vier doelstellingen is uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma.
De verantwoordelijke diensten bepalen zelf welke 
inzet in Brussel noodzakelijk en haalbaar is op grond 
van hun eigen capaciteit en begrotingen. Een aantal 
acties is ook afhankelijk van bijvoorbeeld de voort-
gang in de regelgeving bij de Europese Commissie of 
de (periodieke) mogelijkheden voor financiering vanuit 
Europese programma’s. De Uitvoeringsprogramma’s 
zijn dan ook een dynamisch instrument; er kunnen 
gedurende het jaar initiatieven en/of voorstellen aan 
worden toegevoegd of worden verwijderd. Voorals-
nog richten de doelstellingen en acties zich op een 
programmaperiode van 2 jaar: 2012 en 2013.

1. EU2020, a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010
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1. Business hub2 
Volgen van nieuwe voorstellen vanuit de Europese Commissie over vrij verkeer van personen, goederen en ��

kapitaal met rechtstreekse invloed op het vestigingsklimaat in Amsterdam. Aankaarten van belemmeringen 
voor Amsterdamse bedrijven om internationaal te opereren.

Ondersteunen voorstel Intra-Corporate Transfers (mobiliteit van kenniswerkers binnen bedrijven van buiten ��

de EU vergemakkelijken).

Bijdragen aan de discussie over de voorstellen voor belasting op financiële transacties en de bankentaks ��

(gezien het grote aandeel van de financiele sector in de economie van Amsterdam).

Ondersteunen van de voorstellen voor In/Uitreissysteem EES en RTP programma (mindert tijdrovende con-��

troles op Schiphol voor zakenlieden buiten de EU).

Small Business Act: aanbevelingen voor stimulering van het MKB vanuit de EU koppelen aan het Amsterdams ��

Ondernemers Plan.

Dossiertrekker: Dienst Economische Zaken/ amsterdam inbusiness en Bestuursdienst/Communicatie

2. Kennis en innovatie3 
De kennispositie van de MRA versterken en zichtbaar maken in (Europese) benchmarks van kennisregio’s, ��

zoals de European Cluster Observatory en European Innovation Scoreboard.

Inzet op Structuurfondsen EFRO en ESF voor de periode 2014-2020. Het gaat hierbij om potentieel tussen ��

de € 60 en 80 miljoen voor Amsterdam. Inzet op geselecteerde thema’s en voorbereiding van relevante docu-
menten zoals partnerschapscontracten (tussen EU en lidstaat).

Knelpunten en ervaringen van Amsterdam als ICT-regio uitwisselen met de EC in samenwerking met de Digi-��

tale Agenda van Eurocommissaris Kroes.

Samen met de VU en UvA en bedrijven in de MRA relevante (onderzoeks-) thema’s inbrengen in de opzet van ��

Horizon 2020 (Onderzoeksprogramma van de EU, ca. € 85 miljard)

Europese profilering als ‘open city’, via vernieuwde verhouding tussen burger en overheid (oa. crowdsour-��

cing, nieuwe vormen van online besluitvorming).

Uitbouw van het European Creative Industry Alliance, een (policy-) platform voor de creatieve industrie in ��

Europa in opdracht van de Europese Commissie, gezamenlijk met AIM.

Ondersteunen Commissievoorstel Kenniswerkers, over het toelaten van kenniswerkers van buiten de EU voor ��

wetenschappelijk onderzoek, studie of opleiding. 

Contact leggen met het Monitoring Platform EU2020 van het Comite van de Regio’s en behoeve van op-��

bouw en beïnvloeding van de kennispositie.

 Dossiertrekker: Dienst Economische Zaken en Amsterdam Economic Board

Acties per hoofddossier
Overzicht van wat Amsterdam concreet gaat doen op de vier hoofddossiers.  

2. Gebaseerd op: amsterdam inbusiness/EZ jaarplan 2012

3. Gebaseerd op: Amsterdam Economic Board, Kennis en Innovatie agenda 2011
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3. Duurzame stedelijke ontwikkeling4  
Inzet op Europese netwerken en financiering voor de 40% CO�� 2-reductie in 2025 (EU: 20% in 2020) en de 
ambitie ‘Amsterdam klimaatneutraal in 2015’. 

Europees leidende ‘smart city’ rol op het gebied van duurzaamheid in 2020, met focus op drie gebieden: ��

smart sustainable city, groen en stad-land relatie, Metropolitane Ontwikkeling. Aansluiten als ‘pioneering city’ 
bij de smart-city voorstellen van de EU. 

Europese profilering via ontwikkeling van internationale uitwisseling op het gebied van elektrisch vervoer, ��

vervoer via water en duurzame warmte/koude. 

Actief volgen van ruimtelijke regelgeving vanuit Europa zoals kaderrichtlijn water, omgevingslawaai, afvalma-��

nagement en duurzame inkoop door de gemeente. 

Profilering via uitbouw van de kennispositie stedelijk waterbeheer -en management (waternet). ��

Ontwikkeling van Europees gefinancierde projecten en netwerken, zoals IREEN (duurzame stedelijke ontwik-��

keling), TRANSFORM (Cities for a low carbon future), METREX en CASCADE (ruimtelijke ontwikkeling van 
metropolen), en Amsterdam als ‘green data port’. 

Inzet op een ruimere invulling van het EU plattelandsbeleid (samenhang stad-land) in samenhang met de ��

Structuurfondsen ESF en EFRO. 

Dossiertrekker: Dienst Ruimtelijke Ordening

4. Burgerschap en participatie5  
Meer mensen uit armoede of isolement (Amsterdam nu 17,8% van de bevolking dat in een minima-huishou-��

den leeft. Doelstelling EU2020: afname met 5%). 

Daling van het percentage voortijdig schoolverlaters naar Europese doelstelling van < 10% (Amsterdam nu ��

14,4%). 

Minimaal 40% van de jongeren in Amsterdam een diploma hoger onderwijs (EU doelstelling is 40%. Huidige ��

percentage in Amsterdam: 38%) en zoveel mogelijk jongeren een stratkwalificatie: samenwerking en informa-
tie-uitwisseling met andere Europese steden. 

Profilering van Amsterdam in Europa als toegankelijke metropool. Deelname aan netwerken zoals Rainbow ��

Cities Netwerk (homo emancipatie), Integrating Cities Charter en het CLIP netwerk (EU network of citiesfor 
local integration policies for migrants), maar ook ‘thoughleadership’via de Integrating Cities Conference in 
2012. 

Arbeidsinstroom vanuit andere EU landen richten op tekortsectoren, voorkomen van verdringing. Actieve ��

inbreng oa. via werkgroep Arbeidsmigratie van EUROCITIES. 

Actieve inzet van ESF middelen en andere Europese fondsen op bovenstaande doelen. ��

Dossiertrekker: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienst Werk en Inkomen

4. Amsterdam beslist duurzaam, Structuurvisie 2040 en Energiestrategie Amsterdam 2040

5. Basisprogramma Burgerschap en Educatie, Actieplan jeugdwerkeloosheid
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Amsterdam: 
Scharnierpunt tussen 
Europa en de wereld
Europa staat voor een aantal ingrijpende beslissingen. 
De huidige crisis laat zien dat de economieën van 
grote mogendheden, (financiële) sectoren en regio’s 
zo met elkaar zijn verweven, dat beslissingen op 
het ene niveau direct invloed hebben op een ander 
niveau. Stedelijke regio’s in Europa zijn hierin een seri-
euze speler, mede omdat ze aanzienlijk bijdragen aan 
de (Europese) concurrentiekracht. Amsterdam heeft 
hierin een bijzondere positie, doordat het kan worden 
beschouwd als een European business hub, een van 
de plaatsen in Europa waar goederen en diensten sa-
menkomen, waar grensoverschrijdend gewerkt wordt 
en diensteninnovatie zorgt dat een product of dienst 
meerwaarde krijgt, waardoor de markt Europa beter 
toegankelijk wordt voor bedrijven en kenniswerkers. 
Maar Amsterdam heeft de ambitie om ook een global 
business hub te worden. Dit is het rijtje van invloedrij-
ke steden die de grotere economische regio’s en lan-
den verbinden met de wereldeconomie. Deze steden 
zijn op deelgebieden wereldwijd onderscheidend, en 
concurreren ook op dit niveau. Het zijn steden waar 
talent uit hele wereld wil werken.

Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is al 
eeuwen de welvaart verbonden aan haar positie als 
internationaal zaken- en handelscentrum. Handel 
is altijd cruciaal geweest voor de ontwikkeling van 
Amsterdam, en kan juist in de toekomst voor de stad 
een nog kansrijkere economische factor worden. Met 
de toenemende globalisering zijn een beperkt aantal 

landen verantwoordelijk voor 80 procent van de 
economische activiteiten op de wereld. Deze landen 
en markten gelden als de ‘gateways’ waar de hubs 
van multinationals (die zich steeds meer als netwerk 
op verschillende locaties ontwikkelen) zich zullen gaan 
vestigen. Nederland6 is daar één van, en Amsterdam 
speelt daarin een grote rol. 

Hoewel de Metropoolregio Amsterdam met ruim 2 
miljoen inwoners relatief klein is vergeleken met andere 
wereldsteden, heeft ze nationaal en internationaal een 
goede naam en reputatie. Dit heeft ze onder andere te 
danken aan haar ligging in West-Europa, de logistieke 
knooppuntfunctie, diversiteit, de goede internationale 
dienstverlening, een rijke cultuurhistorie, de aanwezige 
kennisinfrastructuur en een open cultuur. Hierdoor –en 
door het gunstige fiscale klimaat – willen bedrijven zich 
graag in onze metropoolregio vestigen en kan de posi-
tie als global business hub verder worden uitgebouwd. 
Op dit moment staat de MRA in benchmarks van de 
concurrentiekracht van Europese stedelijke regio’s in 
de subtop, na de grote metropolen Londen en Parijs en 
vergelijkbaar met enkele andere gebieden zoals Mün-
chen of Frankfurt7. We worden op dit moment net als 
veel andere steden uitgedaagd om een nieuwe positie 
in te nemen in het speelveld van metropolen. Alleen 
de grootstedelijke regio’s die de veelzijdige kracht van 
een excellente internationale knooppuntfunctie en een 
sterke kennisinfrastructuur combineren met creativiteit, 
een aantrekkelijke omgeving met een cultuur van open-
heid en dynamiek, winnen de internationale concur-
rentieslag. Amsterdam is als compacte stad dus in staat 
om mee te doen op wereldniveau, maar kan dat alleen 
door ‘slimme’ oplossingen te kiezen en haar sterktes 
te bewaken. Een stad met grootstedelijke kwaliteiten 
waar de menselijke maat, en het menselijk kapitaal 

Figuur 1. De belangrijkste ‘hubs’ wereldwijd, gemeten naar het aantal vluchten naar 
andere (wereld-)steden. Amsterdam heeft een toppositie qua verbindingen in Europa.

6. Twenty Hubs and No HQ by C.K. Prahalad and Hrishi Bhattacharyya, 2008

7. European cities Monitor 2010, Cushman and Wakefield / Quality and costs of living, Mercer 2009
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als grondstof van de stad niet uit het oog is verloren. 
Waar mensen graag wonen en werken vanwege de 
internationale uitstraling en snelle verbindingen. Dit 
maakt Amsterdam onderscheidend en aantrekkelijk 
voor bedrijven, voor organisaties en voor individuen. 
Het ‘slimme’ (smart) van de stad zit niet alleen in de 
kennis van mensen, maar ook in sociaal kapitaal en 
sociale infrastructuur, waarbij dimensies als welvaart, 
betrokkenheid, duurzaamheid en leefkwaliteit met 
elkaar in balans zijn. Dat betekent dat Amsterdam niet 
alleen aandacht moet hebben voor de economische 
kansen, maar ook voor andere kwaliteiten.

De Amsterdamse metropoolregio heeft de potentie 
en de ambitie om tot een selecte groep van topspe-
lers te behoren. Naast Parijs of Londen kan Amster-
dam voor Europa een toonaangevend kosmopolitisch 
centrum worden en een toegangspoort voor bedrijven 
en instellingen uit andere werelddelen. De ligging, de 
aanwezige kwaliteiten en het profiel (de ‘brand’) van 
Amsterdam geven de stad en regio een voorsprong 
op andere stedelijke regio’s. Amsterdam kan dit ech-
ter niet alleen, maar wil in samenwerking met andere 
steden en regio’s haar positie benutten als ‘verbinder’ 
tussen Europa en internationale bedrijven, steden en 
organisaties. Deze connectiviteit zien we al op ver-
schillende gebieden: knooppunt Schiphol, met ruim 
driehonderd verbindingen wereldwijd en bijvoorbeeld 
de samenwerkingsagenda Amsterdam-Schiphol-KLM. 
De haven van Amsterdam en Rotterdam die op slechts 
50 kilometer van elkaar liggen (op Aziatische schaal is 
het simpelweg één haven). De internettoegangspoort 
AMS-IX als één na grootste ter wereld. Tweehon-
derd buitenlandse bedrijven die zijn gevestigd op de 
Zuidas. De komst naar Amsterdam van de grootste 
bank ter wereld, de ICBC, levert waardevolle contac-
ten in China. Deze ‘assets’, én de creativiteit van de 
mensen en bedrijven maakt de metropoolregio inter-
nationaal waardevol. We kunnen met onze naam en 
bekendheid echter nog meer betekenen. Bijvoorbeeld 
door onze contacten met Brazilië, India en China (on-
derdeel van de BRIC-landen) te versterken en te linken 
met onze Europese contacten en relaties. Of door de 
banden met steden als Londen en Parijs aan te halen, 
parallel aan een gezonde concurrentie op het gebied 
van stedelijk vestigingsklimaat, waar Amsterdam zich 
steeds meer kan meten met de top 3 in Europa8. De 
potentiële groei in de genoemde opkomende landen 
biedt nieuwe kansen voor het ‘oude’ Europa en de 
huidige economische problematiek. Amsterdam kan 
hierbij aanhaken en die rol pakken. Dat maakt Amster-
dam interessant voor de Europese Commissie, voor 
andere Europese steden, maar ook voor wereldsteden 
op andere continenten.  

Stedelijke regio’s in 
Europa winnen aan 
belang
Concurrentie in Europa gaat niet zozeer meer tussen 
landen, maar tussen (groot-)stedelijke regio’s. De meer-
waarde van EU-beleid voor een land met een open 
economie als Nederland ligt vooral op het terrein van 
de marktwerking: de voltooiing van de interne markt 
met inbegrip van de fiscaliteit, de Europese arbeids-
markt en de Europese kennisruimte. Voor stedelijke re-
gio’s geldt dit ook, maar zijn er meer raakvlakken. Deze 
laagste overheidslaag wordt ook direct geconfronteerd 
met de consequenties van Europese beslissingen voor 
burgers en bedrijven. In Europa werken nationale 
overheden en (stedelijke) regio’s veel meer naast en 
met elkaar. Echter, door het wegvallen van grenzen 
binnen de Europese Unie, de overdracht van nationale 
bevoegdheden naar Brussel en concurrentie tussen lan-
den gaan traditionele locatiefactoren als markttoegang 
en regelgeving steeds meer op elkaar lijken. Concur-
rentie vindt minder plaats op basis van kosten en meer 
op aanwezigheid van kennis, creativiteit, arbeidspoten-
tieel en connectiviteit. Steden ontwikkelen zich op deze 
gebieden en gaan een nieuwe concurrentieslag aan 
met elkaar. Zeker in tijden van crises: door de huidige 
wereldwijde recessie en met de klimaatverandering die 
in steeds sterkere mate zichtbaar wordt, worden steden 
voor nieuwe uitdagingen gesteld. De stad is tegelijk de 
plek waar problemen ook vaak het effectiefst aange-
pakt kunnen worden. De Europese Commissie ziet dit 
ook en erkent steeds meer de rol die steden kunnen 
spelen. Daarbij zien ze steden niet alleen als econo-
mische factor, maar ook als belangrijke entiteit voor 
ruimtelijke ontwikkelingen (demografie), sociale cohesie 
en duurzaamheid. 

8. European cities Monitor 2011, Cushman and Wakefield; Amsterdam stijgt van plaats 6 naar plaats 4, oktober 2011
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Een verantwoordelijke 
hoofdstad
Een verantwoordelijke hoofdstad versterkt echter 
niet alleen de eigen regio, maar biedt ook kansen aan 
andere steden en regio’s in Nederland. In de Amster-
dam lezing 20119 is een treffend beeld geschetst van 
de uitgangspunten voor een nieuwe economische 
groeiperiode voor de stad. Een innovatieve (en dy-
namische) economie, een hoog opgeleide bevolking, 
voldoende woningen en voldoende hoogwaardige 
voorzieningen om leefbaarheid en veiligheid te waar-
borgen. Amsterdam moet een ongedeelde stad zijn, 
wat betekent dat iedereen meeprofiteert van groei. 
Op al deze punten staat Amsterdam op dit moment 
relatief gunstig gepositioneerd, echter deze positie 
moet wel worden geconsolideerd c.q. uitgebouwd. 
De aantrekkelijkheid van Amsterdam is van nationaal 
belang. Het geld voor de transformatie waar bijvoor-
beeld de krimpgebieden voor staan, moet verdiend 
worden door de economische motor van Nederland, 
de regio Amsterdam. Deze verantwoordelijkheid is 
uitgangspunt in het Amsterdamse nationale en inter-
nationale beleid, dus ook het Europabeleid. Het sluit 
aan bij de Europese gedachte van territoriale cohesie. 
Amsterdam helpt via twee lijnen de Nederlandse 
krimp gebieden: government-to-government appro-
ach en via het faciliteren van particuliere initiatieven. 
Deze aanpak als Verantwoordelijke Hoofdstad toont 
een sterke relatie met territoriale cohesie en kan in 
Brussel als voorbeeld dienen voor een aanpak als 
solidaire stad.
Samen met het rijk en andere Nederlandse regio’s 
kunnen zo de lokale belangen worden gekoppeld 
aan Europese belangen. Met deze visie in het achter-
hoofd heeft Amsterdam in Europa de morele plicht 
om kennis te brengen, in het besef dat bij veel andere 
steden in Europa ook veel knowhow en inspiratie valt 
te halen. 

Europa is voor 
Amsterdam een 
noodzakelijk 
speelveld
Nederland heeft als open handelsnatie de Europese 
markt hard nodig. De invloed van de EU op de nati-
onale maar ook de lokale economie reikt veel verder 
dan de interne markt. De EU stelt ook kaders voor het 
nationale beleid van de 27 lidstaten. Het is essentieel 
dat deze beleidskaders coherent zijn en goed aanslui-
ten op de structuur van de Amsterdamse economie 
en samenleving. Alleen dan versterken ze elkaar en is 
er een toegevoegde waarde van EU-instrumenten op 
lokaal niveau. In de internationale handel en politiek - 
waar Amsterdam eigenlijk vanzelfsprekend in opereert 
- is Europa nog steeds een factor met invloed. Niet 
alleen vanwege de grootste interne markt ter wereld, 
de euro-crisis of Europese regelgeving (op bepaalde 
gebieden komt meer dan 70% van de regelgeving uit 
Brussel), maar ook omdat de EU beleidsmatig soms 
scherper manoeuvreert dan bijvoorbeeld onze natio-
nale overheid. Bovendien is de omvang van de Neder-
landse export naar de EU-27 bijna 3 maal zo groot als 
onze export naar rest van de wereld. Uit cijfers van het 
CPB blijkt dat het nationaal inkomen van Nederland 
sinds de 70-er jaren 6 tot 8 procent hoger ligt dankzij 
afspraken over vrijere handel (binnen de Europese 
Unie en via de Wereldhandelsorganisatie)10. Andersom 
zien we dat vanuit Brussel ook steeds meer aandacht 
wordt geschonken aan de potentie en ontwikkelkracht 
van steden om maatschappelijke problemen op te 
lossen. Dit biedt interessante kansen voor ambitieuze 
steden als Amsterdam. 

9.   Amsterdam, kansen voor een derde gouden eeuw, Eberhard van der Laan, juni 2011

10. CPB, The internal market and the Dutch economy: implications for trade and economic growth’ (september 2008)

Figuur 2. City-to-city internet connections wereldwijd (bewerkte versie): Amsterdam 
is zeer goed ‘connected’ dankzij eerst SARA en AMS-IX. In 2011 stond Nederland 
1e in de DHL Global Connectedness Index. 
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Een slimme stad 
werkt aan een 
evenwichtige 
ontwikkeling 
Rode draad door bovenstaande ontwikkelingen is het 
toenemende belang van ‘connectiviteit’ voor toekom-
stige succesvolle steden, maar dan gekoppeld aan 
het vinden van lokale (sociale en maatschappelijke) 
antwoorden op de onomkeerbare invloed van globa-
lisering. Niet alleen de economische kracht is hierbij 
leidend: een stad die toekomstgericht is, zet juist 
ook in op andere kwalitatieve stedelijke parameters 
zoals quality of life, talentontwikkeling en duurzaam-
heid. Kennis, sociaal kapitaal, cultureel erfgoed, kunst 
en cultuur en sociale infrastructuur zijn daarbij even 
belangrijk als ‘harde’ technologie en infra. Een ‘smart 
city’11 baseert zich op een sterke visie over een veran-
derende stedelijke levenswijze van burgers en bedrij-
ven binnen nu en 20 jaar, gebaseerd op een evenwicht 
tussen welvaart en duurzaamheid. De dynamiek van 
een ‘smart city’ wordt mogelijk gemaakt door ICT en 
dataverkeer, als brandstof voor de connectiviteit van 
een samenleving. 
Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om Am-
sterdam uit te laten groeien tot een echte duurzame 
stad, waarbij de overheid zelf ook veel innovatiever 
opereert en haar burgers betrekt via open data, waar-
bij de infrastructuur van de stad lokale energieopwek-
king en elektrisch vervoer mogelijk maakt, en waarbij 
dit alles wordt ondersteund door een intelligente 
digitale technologie voor transport, elektriciteit, water 
en (kennis-) diensten. Economisch belangrijke groepen 
als internationale bedrijven, kenniswerkers, studenten 
en toeristen zullen steeds meer wereldwijd actief wor-
den en de metropoolregio Amsterdam wil als smart en 
‘connected city’ hiervoor open staan. Maar Amster-
dam wil ook sociaal intelligent zijn. Het moet mogelijk 
zijn om open grenzen voor buitenlandse (kennis-) 
werkers – broodnodig voor de Amsterdamse eco-
nomie - te combineren met een integratiebeleid dat 
rekening houdt en respect toont voor elke inwoner en 
burger van de stad. Het sociale gezicht van de stad 
is (ook internationaal) nog steeds een van de sterke 
punten, dat echter wel blijvende aandacht vraagt. Dit 
sluit precies aan bij de Europese gedachte voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei12. 

Een betekenisvolle 
Europese speler
Europa en Amsterdam raken elkaar op veel gebieden, 
die we niet allemaal zullen opsommen. Wel constate-
ren we dat er nu en in het verleden heel veel dossiers 
met een Europese dimensie zijn en zijn geweest: 
stedelijk achterstandsbeleid, uitrol van breedband, 
Europese milieuwetgeving, de positie van woning-
bouwcorporaties, de dienstenrichtlijn (vrij verkeer van 
diensten), sociale activering, arbo-wetgeving voor de 
cultuursector, aanpak van radicalisering, drugsbeleid, 
de nieuwe zeesluis enz. 
Voor een internationaal georiënteerde stad als Am-
sterdam vormen Europese steden en de Europese 
Instituties dan ook een cruciaal speelveld. Europa 
moet daarom een integraal onderdeel uitmaken van 
gemeentelijk beleid, maar ook hier ‘smart’: via een 
gerichte capaciteitsinzet op geselecteerde dossiers. 
Nog te veel lokale partijen benaderen de EU vanuit 
een defensieve invalshoek (regels!), andere zien wel 
de kansen die door Europa geboden worden. Am-
sterdam wil een internationaal en open ‘testbed’ zijn 
voor nieuwe ideeën, concepten en toepassingen. 
De toegevoegde waarde ligt in onze open houding, 
vernieuwingen in de relatie bestuur-burger13, ons 
organisatievermogen in ruimtelijke planning, onze cre-
ativiteit en diversiteit (180 nationaliteiten). We hebben 
daarvoor de randvoorwaarden in huis en de ambitie 
om een betekenisvolle en verantwoordelijke Europese 
speler te zijn: zowel ideëel als gericht op concrete 
resultaten. Daarbij heeft Europa Amsterdam veel te 
bieden: een bijna onuitputtelijke bron van andere 
stedelijke benaderingen en nieuwe oplossingen voor 
(groot)stedelijke problemen, een steun in de rug via 
Europese regelgeving14, internationale profilering en 
natuurlijk financiële middelen. Europese samenwer-
king moet daarbij breed worden gezien: niet alleen 
met de Europese commissie, maar zeker ook met 
andere Europese steden15. 
Het is aan Amsterdam zelf om ‘smart’ om te gaan met 
deze kansen en ze optimaal te verzilveren. Om Euro-
pees een aansprekende positie te kunnen houden is 
- naast een zorgvuldige selectie van beïnvloedingska-
nalen - dan ook overtuiging, consistentie en een lange 
adem noodzakelijk. 

11. Smart cities, Development of intelligent cities, Accenture 2011, ‘Urban Europe, Joint Programming Initiative, report for EC assessment, April 2011 

12. EU 2020, smart, sustainable and inclusive growth, 2010

13. winnaar EUROCITIES Award 2010 in categorie Participation met ‘Amsterdam Vrijstaat’

14.  Overigens niet altijd: Europese regelgeving over fijnstof, drugsbeleid of de positie van woningbouwcorporaties heeft in het  

verleden aanzienlijke invloed gehad op Amsterdam, en niet altijd met alleen positieve gevolgen

15.  Bijvoorbeeld DRO: Masterclass Olympische Spelen in London, samenwerking op gebied van onderzoek met Parijs, 

ontwerpers Masterclass met Hamburg, bezoek van bestuurders uit Stockholm en Oslo enz.
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Amsterdam op weg naar smart global hub

Amsterdam versterkt haar positie als ‘connected city’ via internationale  
projecten en relaties (binnen en buiten de EU).

Welke dossiers met een EU-dimensie ondersteunen de Amsterdamse uitgangspunten en helpen zowel 
Amsterdam als de EU verder?

Business hub: uitbouw 
van de internationale 

handelspositie via  
het leggen van  
verbindingen.

Kennis en innovatie 
is daarbij nodig 

om internationale 
concurrentie het hoofd 

te kunnen bieden…

…en deze gedijt het 
beste in een vitale 
en aantrekkelijke 

stad: focus op 
duurzame stedelijke 

ontwikkeling.

En in een stad die 
iedereen kansen biedt:
focus op burgerschap 

en participatie.

Wat kan het opleveren? Kennis

Financiering

Invloed

Profilering

Wat is hiervoor nodig?

Meerjarige bestuurlijke aandacht en inzet (op de 
juiste momenten en met de juiste informatie in 

Brussel)

Inzet op de juiste (intermediaire) netwerken en 
organisaties

Bewustwording, durf en een actieve houding van 
ambtenaren

Integrale regievoering richting Brussel (inclusief een 
goede afstemming met ‘Den Haag’)

Kennis van Europese doelen en wensen (inclusief 
verspreidingsmechanismen)

Focus: ‘choose your battles’: één herkenbaar en 
betrouwbaar gezicht in Brussel 

Inzet op fondsen en programma’s, ondersteunend 
aan de Amsterdamse uitgangspunten en 

hoofddossiers

Inzet op vervullen van een brugfunctie tussen Azië 
en Amerika voor de Amsterdamse/Nederlandse 

topclusters

 
Figuur 3. Samenvatting van de uitgangspunten
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Een Europese 
strategie voor 
Amsterdam:  
de poorten open 
De relatie vanuit Amsterdam met Europa is veelzijdig 
en vindt plaats via contacten met vele organisaties en 
instellingen zoals de Europese Commissie, het Euro-
pees parlement en hun ambtenarenapparaat, maar 
ook de Europese steden en vele intermediaire orga-
nisaties. Hoewel steden zich mogen verheugen in een 
toenemende belangstelling vanuit Europa, spelen ze 
in het complexe ambtelijke stelsel van de EU slechts 
een beperkte rol. Binnen het speelveld van 2000 ex-
pertcomités, belangengroepen, 736 EP leden en zo’n 
20.000 lobbyisten en experts is een positie moeilijk 
voor het voetlicht te brengen, waarbij deze ook nog 
kan verdampen in verdere onderhandelingen. Vandaar 
dat Amsterdam vooral strategisch en effectief moet 
opereren: ofwel zal moeten kiezen voor de dossiers 
die er volgens haar visie echt toe doen (‘choose your 
battles’). Wat Europa bijzonder en interessant maakt 
is het bestaan van een directe lijn tussen Europese 
instituties, hun beleid en gemeenten c.q. regio’s.

Om daadwerkelijk effectief te zijn, is kennis van het 
Europese werkveld van belang. Elke gemeentelijke 
organisatie kan langs verschillende routes de EU 
beïnvloeden: via de nationale regering of buiten deze 
om. Beiden paden zijn van belang. Vanuit Brussel is de 
EU2020 langetermijnstrategie16 één van de uitgangs-
punten van beleid, dat via programma’s en instru-
menten vorm krijgt. EU2020 richt zich op een slimme, 
duurzame en inclusieve groei als hoofddoel. 
In deze strategie wordt de nadruk gelegd op het 
belang van onderzoek en innovatie, werkgelegenheid 
en groene economische groei (een ‘resource effi-
cient economy’). Deze strategie is zeer in lijn met de 
ambities en ideeën van Amsterdam. Ook de sociale 
doelstellingen van EU2020 (armoedebeleid, vroegtij-
dig schoolverlaters, gelijke kansen) sluiten goed aan 
bij Amsterdamse doelen. 

Daarbij zoekt de Europese Commissie nadrukkelijk 
steeds meer direct contact met de steden17. De vraag 
is welke Amsterdamse thema’s de gedachte van een 
‘global business hub’ ondersteunen (waar zijn we sterk 
in), maar welke tegelijkertijd in de Europese agenda’s 
een hoofdrol spelen en de stad beter maken om in te 
wonen en te werken. Langs deze thema’s of dossiers 
zou Amsterdam de ambities en capaciteit moeten 
concentreren. Langjarig zodat er ook continuïteit 
ontstaat en echt een positie kan worden verworven 
in Brussel. Daarnaast is het van belang nuchter en 
selectief te zijn over de mate van invloed die kan wor-

den uitgeoefend: soms veel, nog vaker is deze echter 
beperkt.
Regievoering is zeker richting Europa hierbij belang-
rijk: zicht op binnen welke contacten en netwerken 
wordt geopereerd. Gebrek aan overzicht leidt tot het 
risico dat er zaken dubbel gebeuren en dat er mis-
schien zelfs tegenstrijdige boodschappen worden uit-
gedragen. Het is daarom van belang om te komen tot 
een bundeling en selectie van onderwerpen waarvoor 
Amsterdam zich in Brussel hard kan maken en deze 
eenduidig en afgestemd uit te dragen, kortom: een 
adequate regie te voeren. Integraliteit en meerjarige 
focus zijn hierbij onontbeerlijk.

Bovenstaande overwegingen leiden tot keuzes. Een 
keuze voor een viertal hoofddossiers of thema’s die 
met elkaar in verband staan, en een aantal subdos-
siers. De hoofddossiers kennen een grootstedelijk 
belang dan wel bestuurlijke ambitie, of zijn cruciaal 
vanwege de Brusselse regelgeving of vanwege de 
afgeleide toekomstige financiële middelen. De sub-
thema’s zijn specifieker en richten zich op bepaalde 
onderdelen van beleid. De vier hoofddossiers (die 
hierna verder worden uitgewerkt) die volgen uit de 
bovengenoemde positie en ambities van Amsterdam 
zijn:

Business hub��

Kennis en innovatie��

Duurzame stedelijke ontwikkeling��

Burgerschap en participatie��

1.  
Business hub: uitbouw van de 
internationale handelspositie via het 
leggen van verbindingen

“Als grootste handelsblok ter wereld doet de EU 
er goed aan zich voor de wereld open te stellen en 
nauwlettend te volgen hoe andere ontwikkelde of 
opkomende economieën inspelen op of zich aanpas-
sen aan nieuwe ontwikkelingen.” (EU 2020)

In de EU2020 strategie en met de economische crisis 
in het achterhoofd zijn de export, (concurrerende) 
toegang tot importgoederen en innovatie voor Brus-
sel cruciale thema’s. Wil Europa de komende decennia 
meespelen in de wereld ten opzichte van de groei-
regio’s in Oost Azië, India en Brazilië, dan is deze 
focus onontbeerlijk. Dat geldt voor Amsterdam als 
internationale handelsstad evenzeer. De ontwikkeling 
van de Amsterdam Economic Board en de opzet van 
een aantal groeiscenario’s sluit hier goed bij aan. Waar 
mogelijk kan Amsterdam vanuit haar positie bijdragen 
aan de strategische relaties die Europa op wil bouwen 
met de opkomende economieën18. Europa onder-
neemt initiatieven voor nieuwe handelsmogelijkheden 
voor de sectoren van de toekomst, zoals “groene” 

16. EU2020, a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010

17. Zie oa. de ‘Urban Agenda’ in het Cohesiebeleid 2013-2020

18. Werkbezoeken in 2011 van Amsterdam en regio ( ism. de NFIA) aan China en India
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producten en technologieën, high-techproducten en 
-(ICT)diensten, waar Amsterdamse bedrijven op kun-
nen inzetten. Europa zet na 2013 een nieuw fonds op 
voor transport, energie en ICT netwerken. De Amster-
damse regio heeft met Schiphol, de HSL-aansluiting, 
de haven en de beoogde nieuwe zeesluis belangrijke 
schakels voor Europese connectiviteit binnen haar 
grenzen. Hier liggen mogelijkheden via het beïnvloe-
den van Europees vervoersbeleid (oa. TENt) en inzet 
op het verkrijgen van financiële middelen. Er lopen 
inmiddels samenwerkingsprojecten met o.a. Noorwe-
gen, Duitsland, UK en België t.b.v. bevordering van 
intermodaal vervoer en short sea. 
De relatie met andere belangrijke Europese econo-
mische metropolen zoals Londen, Frankfurt en Parijs 
kan worden versterkt via gezamenlijke projectinzet 
op (Europese) doelstellingen en programma’s. De 
arbeidsmarkten van Amsterdam, Nederland en Europa 
raken steeds meer verbonden: ‘eigen’ werkgelegen-
heidsbeleid moet dan ook meer rekening houden met 
andere governance-levels (bijvoorbeeld via Schengen, 
maar ook de Europese dienstenrichtlijn). We moeten 
samen met Rotterdamse haven optrekken in Brus-
sel, en met het ministerie van Financiën als het gaat 
om voor Amsterdam zo cruciale hervormingen van 
de financiële markten (zo’n 20% van onze stedelijke 
economie). De haven participeert in een Europese 
zeehavenorganisatie (ESPO) ten behoeve van een eer-
lijke concurrentie tussen zeehavens. Met Eindhoven en 
Rotterdam wordt de creatieve industrie internationaal 
op de kaart gezet. Uitbouw van de aantrekkelijkheid 
van Amsterdam voor internationale hoofdkantoren van 
buiten Europa is een andere gezamenlijk belang van 

Amsterdam en de EU, waarin ook toplocaties als de 
Zuidas een rol kunnen spelen. De ruimtelijke ontwik-
keling van de stad is hierop aangesloten19. 

Amsterdam beschikt daarnaast over een meerjarige 
city-marketing strategie. Omdat activiteiten die wor-
den ontwikkeld richting andere Europese steden of 
de Europese Commissie bewust of onbewust bijdra-
gen bij aan het profiel van de stad, is aansluiting bij 
de huidige citymarketingstrategie dan ook gewenst. 
Deze strategie is gebaseerd op de waarden creati-
viteit, innovatie en handelsgeest. Amsterdam maakt 
onmiskenbaar deel uit van het Europees cultureel-
historisch verleden (de ‘Europese canon’). Mensen van 
over de hele wereld bezoeken Amsterdam vanwege 
deze unieke eigenschappen, maar het (wereld)niveau 
van de aanwezige kunst en cultuur biedt tevens de 
mogelijkheid om economische bruggen te bouwen. 
Oude Hollandse meesters openen deuren in de 
economieën van de toekomst: de tentoonstelling van 
het zelfportret van Van Gogh in het Capital Museum in 
Beijing werd in veertig dagen door 177.000 Chinezen 
bezocht. De Liefdesbrief van Vermeer die tijdelijk 
in de Hermitage in Sint Petersburg hing, nodigt uit 
om de eeuwenoude relaties tussen beide steden en 
landen te verder uit te bouwen. Ook in het dichterbij 
gelegen Europa kan dit mooie kansen bieden. De 
historische goudmijnen die Amsterdam heeft kunnen 
beter worden benut in het economische verkeer met 
het buitenland, om te laten zien dat de stad oprechte 
belangstelling heeft voor anderen en het met hen 
gedeelde verleden, om zo goodwill te kweken voor 
een gemeenschappelijke toekomst.

Concrete acties:

Volgen van nieuwe voorstellen vanuit de Europese Commissie over vrij ��

verkeer van personen, goederen en kapitaal met rechtstreekse invloed 
op het vestigingsklimaat in Amsterdam. Aankaarten van belemmeringen 
voor Amsterdamse bedrijven om internationaal te opereren 

Ondersteunen voorstel Intra-Corporate Transfers (mobiliteit van ��

kenniswerkers binnen bedrijven van buiten de EU vergemakkelijken), 

Bijdragen aan de discussie over de voorstellen voor belasting op ��

financiële transacties en de bankentaks (gezien het grote aandeel van 
de financiële sector in de economie van Amsterdam)

Ondersteunen van de voorstellen voor In/Uitreissysteem EES en ��

RTP programma (mindert tijdrovende controles op Schiphol voor 
zakenlieden buiten de EU)

Small Business Act: aanbevelingen voor stimulering van het MKB vanuit ��

de EU koppelen aan het Amsterdams Ondernemers Plan

19. Structuurvisie Amsterdam 2040. Economisch sterk en duurzaam
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Wat willen we bereiken?
Het gaat hier om een combinatie van reputatie- en 
netwerkopbouw, met als doel aansluiting te vinden bij 
Europese initiatieven die van invloed zijn op het han-
delsbeleid van de EU en Amsterdam te positioneren 
als Europese vestigingsstad. De Amsterdamse regio 
handhaaft zich in 2020 in de top 5 van Europese ves-
tigingsregio’s voor bedrijven. De structurele groei van 
de toegevoegde waarde is hoger dan een benchmark 
van Europese concurrenten.

2. 
Kennis en innovatie is nodig om de 
internationale concurrentie het hoofd te 
bieden….

“Innovatie is de driver van toekomstige economische 
voorspoed.” (EU 2020)

Kennis en innovatieve ontwikkelingen zijn steeds vaker 
te vinden op een beperkt aantal ‘hotspots’ in de wereld 
(kijk naar Silicon Valley, maar ook naar opkomende 
regio’s als Bangelore). De Europese Unie heeft de ken-
niseconomie als een van haar hoofddoelen gesteld en 
wil excellentie bevorderen. De economische activiteiten 
in de MRA vinden voor een belangrijk deel plaats in de 
zogeheten Topsectoren, sectoren die door het minis-
terie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
benoemd zijn als sectoren die tot de top van de wereld 
behoren en waar voortdurende ontwikkeling nodig is 
om de groeiende, internationale concurrentie aan te 
kunnen. Via de oprichting van de Economic Develop-
ment Board die veel regionale partijen heeft gemobi-
liseerd kan Amsterdam zich op enkele geselecteerde 

gebieden mengen in de Europese –en wereldtop. Om 
tot de mondiale top te behoren, worden universiteiten 
en bedrijven steeds meer gedwongen zich toe te leg-
gen op terreinen waarop ze echt uitblinken. Dit vereist 
een gezamenlijke strategie. Uiteindelijk resulteert dit in 
Europese samenwerkingsverbanden zoals het toonaan-
gevende netwerk European Creative Industry Alliance 
(ECIA), de digitale agenda van Brussel met Amsterdam 
als ‘testbed’ voor ICT-toepassingen in bijvoorbeeld de 
zorg, de valorisatieopgave binnen het cluster rode life 
sciences en projecten voor meer ondernemerschap 
in het onderwijs (ACE). Om als ‘smart city’ mee te 
kunnen met het handjevol groeiregio’s zal dit thema 
zeker komende jaren een grote rol moeten spelen in 
de Europa-strategie van Amsterdam. Bovendien is het 
thema innovatie een uitgangspunt in de nog op te 
stellen ‘smart specialisation strategy’ van de Randstad 
om in aanmerking te komen voor financiering uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
na 2014. Het netwerk rondom de Board biedt verder 
kansen om met de partners uit bedrijfsleven en vanuit 
de universiteiten als MRA gezamenlijk versterkt richting 
Brussel te opereren, bijvoorbeeld voor het komende 
R&D-programma Horizon2020. Europees onderzoeks 
–en innovatiebeleid is belangrijk voor Amsterdam: dit 
uit zich onder andere in de af te sluiten partnerschaps-
contracten met de lidstaten, menselijk kapitaal (onder-
zoekers), Europese onderzoeksprogramma’s, onderde-
len van het EIT (European Institute of Technology) en 
- specifiek voor Amsterdam - het beleid voor niet-R&D 
gedreven innovaties. Omdat ook het kabinet haar 
Topsectorenbeleid stroomlijnt met Brussel20, vergt ook 
deze relatie aandacht van alle Amsterdamse spelers 
binnen de kennis –en innovatie-agenda.

Figuur 4: satellietbeeld van Europa bij nacht. Voor sommigen een uiting van 
stedelijke economische activiteit, voor anderen van energie-inefficiency. 

20. Scherp aan de wind, handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse topsectoren, AWT, 2011
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Concrete acties:
De kennispositie van de MRA versterken en zichtbaar maken in (Europe-��

se) benchmarks van kennisregio’s, zoals de European Cluster Observatory 
en European Innovation Scoreboard.

Inzet op Structuurfondsen EFRO en ESF voor de periode 2014-2020. Het ��

gaat hierbij om potentieel tussen de € 60 en 80 miljoen voor Amsterdam. 
Inzet op geselecteerde thema’s en voorbereiding van relevante documen-
ten zoals partnerschapscontracten (tussen EU en lidstaat).

Knelpunten en ervaringen van Amsterdam als ICT-regio uitwisselen met de ��

EC in samenwerking met de Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes.

Europees draagvlak zoeken voor ontwikkeling van de AIMS (Amsterdam ��

International school for Metropolitan Solutions).

Samen met de VU en UvA en bedrijven in de MRA relevante (onder-��

zoeks-) thema’s inbrengen in de opzet van Horizon 2020 (Onderzoekspro-
gramma van de EU, ca. € 85 miljard).

Europese profilering als ‘open city’, via vernieuwde verhouding tus-��

sen burger en overheid (oa. crowdsourcing, nieuwe vormen van online 
besluitvorming).

Uitbouw van het European Creative Industry Alliance, een (policy-) plat-��

form voor de creatieve industrie in Europa in opdracht van de Europese 
Commissie (met AIM).

Ondersteunen Commissievoorstel Kenniswerkers, over het toelaten van ��

kenniswerkers van buiten de EU (wetenschappelijk onderzoek, studie of 
opleiding).

Contact leggen met het Monitoring Platform EU2020 van het Comite van ��

de Regio’s en behoeve van opbouw en beïnvloeding van de kennispositie.

Figuur 5. Spelers in het regionale innovatiesysteem (uit: EDBA kennis en 
innovatieagenda 2011) 
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Wat willen we bereiken?
De Amsterdamse regio behoort in 2020 tot de top-5 
van kennisregio’s in Europa. Daarbij wordt ingezet op 
een verdubbeling van de R&D inspanningen en het 
aantal spin-offs van kennisinstellingen, plus realisatie 
van enkele toonaangevende topopleidingen. 
Inzet is om de kracht van de Economic Board op 
de innovatieve clusters Europees uit te dragen en 
stimulansen vanuit Europees innovatiebeleid optimaal 
benutten, en waar mogelijk te verbinden met EU-
beleid, zoals de Innovation Union, Horizon2020 en de 
Digitale Agenda.

3. 
….en gedijt het beste in een vitale en 
aantrekkelijke stad: focus op duurzame 
stedelijke ontwikkeling

“Een groenere, competitieve economie waarin 
efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen.” 
(EU 2020)

De Amsterdamse planningstraditie heeft geresulteerd 
in een compacte stad met veel groen, cultureel erf-
goed en een mooie openbare ruimte waar het prettig 
wonen en werken is. Zij schept de ruimtelijke condities 
om de sociale, economische en culturele ambities 

voor de komende tijd te kunnen realiseren. Deze vitale 
compacte stad in een aantrekkelijke groene omgeving 
kan op uitstekende wijze anticiperen op uitdagingen 
op het gebied van klimaat en energie. Daarbij gaat 
het om duurzaamheid in al zijn facetten waarin open 
ruimten en het aangrenzend landelijk gebied ook van 
betekenis zijn. De reputatie van Amsterdam op het 
gebied van ruimtelijke ontwikkeling kan worden uit-
gebuit, met name op het gebied van transformatiege-
bieden, waterfrontontwikkeling, openbare ruimte en 
landschap. De Amsterdamse Structuurvisie geeft aan 
hoe duurzaamheids- en economische opgaven nauw 
zijn verbonden aan ruimtelijke condities. 
Duurzaam impliceert voldoende oog voor de toekom-
stige ontwikkelingen binnen ‘people, planet, profit 
& participation’. De uitgangspunten binnen het plan 
‘Amsterdam beslist duurzaam 2011-2014’ gaan in 
op vier samenhangende pijlers: Klimaat & Energie, 
Duurzame bereikbaarheid & luchtkwaliteit, Duurzame 
innovatieve economie, Materialen & consumenten. 
Hierbinnen valt een scala aan onderwerpen met een 
duidelijke EU-dimensie (vaak regelgeving via richtlij-
nen) zoals luchtkwaliteit, inzet op duurzame/groene 
en innovatieve economie, duurzame bereikbaarheid, 
sluiten van kringlopen, maar ook biodiversiteit, groen, 
geluid en duurzaam inkopen. Juist in een compacte 
regio als Amsterdam kan het concept van een intel-
ligente stad met slimme toepassingen in de ‘ener-

Concrete acties:
Inzet op Europese netwerken en financiering voor de 40% CO�� 2-reductie 
in 2025 (EU: 20% in 2020) en de ambitie ‘Amsterdam klimaatneutraal in 
2015’.

Europees leidende ‘smart city’ rol op het gebied van duurzaamheid in ��

2020, met focus op drie gebieden: smart sustainable city, groen en stad-
land relatie, Metropolitane Ontwikkeling. Aansluiten als ‘pioneering city’ 
bij de smart-city voorstellen van de EU.

Europese profilering via ontwikkeling van internationale uitwisseling ��

op het gebied van elektrisch vervoer, vervoer via water en duurzame 
warmte/koude.

Actief volgen van ruimtelijke regelgeving vanuit Europa zoals kaderricht-��

lijn water, omgevingslawaai, afvalmanagement en duurzame inkoop door 
de gemeente.

Ontwikkeling van Europees gefinancierde projecten en netwerken, zoals ��

IREEN (duurzame stedelijke ontwikkeling), TRANSFORM (Cities for a 
low carbon future), METREX en CASCADE (ruimtelijke ontwikkeling van 
metropolen), en Amsterdam als ‘green data port’.

Inzet op een ruimere invulling van het EU plattelandsbeleid (samenhang ��

stad-land) in samenhang met de Structuurfondsen ESF en EFRO.



Europastrategie Amsterdam  smart global hub      14

giegrid’, elektrisch vervoer, warmte/koude toepassin-
gen en draadloze ‘smart metering’ een grote impact 
hebben. Europa is ook hier actief, onder andere met 
het recente ‘Smart Cities and Communities Initiative’, 
en proefprojecten op het gebied van slimme netten. 
Binnen EU2020 is duurzaamheid een cruciaal thema, 
waarbij de Europese Commissie inzet op versterking 
van het concurrentievermogen door groene oplossin-
gen en ambitieuze klimaat –en energiereductie doel-
stellingen (een “resource efficient economy”). Dit sluit 
aan bij het Amsterdamse Duurzaamheidprogramma. 
Hiervoor zijn grote veranderingen in de stedelijke om-
geving noodzakelijk. De unieke kennis die Amsterdam 
heeft op het gebied van stedelijk waterbeheer kan 
via Waternet als bijzondere publieke samenwerkings-
vorm ook bijdragen aan het duurzame profiel. Dat de 
Amsterdamse inspanningen ook worden opgemerkt 
binnen de Europese Commissie bewijst de recente 
toekenning van de European Regiostar Award aan het 
project ‘Amsterdam Smart City’. Om een toekomstge-
richte stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken moet 
daarnaast ook een evenwichtig werk –en woonmilieu 
ontstaan. Hier ligt eveneens een groot aantal raakvlak-
ken tussen de Amsterdamse en Europese ambities, 
maar is ook alertheid ten aanzien van nieuwe Euro-
pese (ruimtelijke) regelgeving van belang. Met visie en 
innovatie die leiden tot een evenwichtige ruimtelijke 
ontwikkeling kan Amsterdam haar aantrekkingskracht 
behouden en het vestigingsklimaat versterken voor 
een duurzame en economisch sterke stad in de metro-
poolregio.

Wat willen we bereiken?
De inzet in deze pijler is Amsterdam te profileren als 
internationaal toonaangevende stad21 met kennis 
op gebied van strategische ruimtelijke planning en 
duurzame ontwikkeling, waar nieuwe, intelligente en 
innovatieve ontwikkelingen (op kleine en grote schaal) 
kansen krijgen. Europese activiteiten moeten waar 
mogelijk bijdragen aan de doelstelling van 40% CO2 

reductie in 2025 (tov. 1990). Amsterdam heeft in 2020 
in vergelijking met andere Europese steden leidende 
rol bereikt op het gebied van duurzaamheid en ruim-
telijke ontwikkeling, en staat internationaal bekend 
als een ‘smart city ’. Waar mogelijk verbinden met EU-
acties als ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen (EU2020)’ 
en het Convenant of Mayors. 

4. 
En in een stad die iedereen kansen 
biedt: focus op burgerschap en 
participatie

“Het gaat erom dat iedereen zijn leven lang kansen en 
mogelijkheden krijgt.” (EU 2020)

De verbondenheid van Amsterdammers met de stad 
kan versterkt worden. Nog niet alle kinderen krijgen het 
beste onderwijs en de aansluiting onderwijs-arbeids-
markt moet beter. Amsterdam is aantrekkelijk voor jong 
talent, maar het moet ook aantrekkelijk blijven voor ge-
zinnen en ouderen ongeacht hun sociaal-economische 
situatie. Oplossingen voor al deze maatschappelijke 
knelpunten worden ook op Europees niveau onder-
steund. De (arbeids-) migratie vanuit andere EU-landen 
zal een grotere rol gaan spelen, en Amsterdam moet 
hiervoor de juiste oplossingen bieden. Burgerschap, 
participatie en diversiteit zijn daarbij belangrijke ‘assets’ 
van de stad, en zijn bovendien ook van invloed op eco-
nomische ontwikkeling. De inzet van Amsterdam (wet-
houder van Es) kent drie pijlers: participatie, verbinding 
en hoffelijkheid. De ‘hoffelijke stad’ is een stad die inzet 
op een prettige omgang in de publieke ruimte. Dit sluit 
nauw aan op het Europese programma rond Burger-
schap, dat ook streeft naar een open en tolerante Euro-
pese samenleving. Daarnaast staan de grootstedelijke 
uitdagingen op het terrein van integratie en diversiteit 
hoog op de Europese agenda. Hierin heeft Amsterdam 
een sterke naam opgebouwd. Andere voorbeelden 

Figuur 6. Smart grids maken duurzame stedelijke energieontwikkelingen zoals lokale 
opwekking mogelijk.

21.  Isocarp Award of Excellence 2008 voor het Ontwikkelingsbeeld van de Amsterdam Metropolitan Area, 2010 Eurocities Award of Participa-

tion voor het participatieproces dat geleid heeft tot het maken van de structuurvisie en Isocarp Award 2011
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Concrete acties:

Meer mensen uit armoede of isolement (In Amsterdam leeft nu 17,8% van ��

de bevolking in een minima-huishouden. Doelstelling EU2020: afname 
met 5%).

Daling van het percentage voortijdig schoolverlaters naar Europese doel-��

stelling van < 10% (Amsterdam nu 14,4%).

Minimaal 40% van de jongeren in Amsterdam een diploma hoger onder-��

wijs (EU doelstelling is 40%. Huidige percentage in Amsterdam: 38%) en 
zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie: samenwerking en informa-
tie-uitwisseling met andere Europese steden.

Profilering van Amsterdam in Europa als toegankelijke metropool. Deel-��

name aan netwerken zoals Rainbow Cities Netwerk (homo emancipatie), 
Integrating Cities Charter en het CLIP netwerk (EU network of citiesfor 
local integration policies for migrants), maar ook ‘thoughtleadership’ via 
de Integrating Cities Conference in 2012. 

Arbeidsinstroom vanuit andere EU landen richten op tekortsectoren, ��

voorkomen van verdringing. Actieve inbreng oa. via werkgroep Arbeids-
migratie van EUROCITIES.

Actieve inzet van ESF middelen en andere Europese fondsen op boven-��

staande doelen.

Figuur 7. Beeld van universiteiten in Europa met internationale (culturele) 
uitwisselingsprogramma’s tussen studenten (AEGEE). Amsterdam heeft 
aantrekkingskracht vanwege stedelijke kwaliteit en de variëteit aan opleidingen. 
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waar Amsterdam en Europa elkaar versterken zijn het 
anti-radicaliseringsbeleid (EU project ‘RecoRa’), de inzet 
van Europese EFRO-middelen binnen het 1012-gebied 
en vergroting van de mobiliteit van ‘Europese‘ ICT-ers 
om het Amsterdamse tekort op te lossen. Amsterdam 
heeft op het gebied van homo-emancipatie een voor-
beeldwerking richting andere Europese steden.
Het jaar 2012 is binnen de EU uitgeroepen tot het 
jaar van het gezond en actief ouder worden, iets waar 
zowel de Amsterdamse universiteiten en kennisinstel-
lingen aan kunnen bijdragen. Bovendien organiseert 
Amsterdam samen met EUROCITIES in 2012 een 
gezaghebbende internationale Integratieconferentie. 
Aansluitend volgt het Europese jaar van de burger in 
2013. Toegang tot het arbeidsproces, bestrijding van 
jeugdwerkeloosheid/schooluitval en sociale insluiting 
worden – ondersteund door het ESF - ook na 2014 
weer belangrijk thema’s. 

Wat willen we bereiken?
Het Europese profiel van Amsterdam als toegankelijke, 
sociale en tolerante stad versterken. Minimaal de EU-
doelstellingen (percentages) voor sociaal en onderwijs-
beleid behalen. Optimaal gebruik maken van Europese 
kansen voor participatiebeleid en burgerschap, en 
daarbij relevante expertise uit andere steden aanboren. 
Waar mogelijk verbinden we deze agenda met het 
‘Europees platform tegen armoede en sociale uitslui-
ting (EU2020)’ en het flagship ‘Een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen’. 

Aanvullende thema’s 
met een belang voor 
Amsterdam  
Naast de 4 hoofddossiers waar een sterke relatie moet 
ontstaan tussen Amsterdam en Brussel, is er een aantal 
dat minder strategisch is en alleen incidenteel om be-
stuurlijke aandacht vraagt. Om de hoofdthema’s goed 
in te kunnen vullen en dus bij te kunnen dragen aan 
duurzame economische groei zijn er een aantal aanvul-
lende randvoorwaarden nodig: financiering, veiligheid, 
leefbaarheid, onderwijs, kwalitatief hoogwaardige 
voorzieningen enz. Europa speelt ook op deze vlakken 
een rol, en – hoewel minder prominent – levert dit kan-
sen voor versterking van het eigen stedelijk beleid. Als 
we goed kijken zit in alle thema’s een grensoverschrij-
dend element, wat een afweging van mogelijke extra 
Europese inzet rechtvaardigt. In samenwerking met de 
relevante beleidsdiensten kan de inzet op elk van de 
aanvullende dossiers worden bepaald.

Fondsen, netwerken en programma’s

Brussel biedt voor steden vele mogelijkheden om de bovengenoemde ambities te 
realiseren, via stimuleringsprogramma’s en fondsen. Hoewel de inhoudelijke thema’s 
altijd uitgangspunt vormen, bezit Amsterdam nog voldoende handelsgeest en kennis om 
hiervan gebruik te maken, en op deze wijze een slimme hefboom te creëren voor eigen 
middelen. De tendens om in deze context publiek-privaat en ‘revolving’ te denken loopt in 
Amsterdam parallel aan de denkkaders van de Europese Commissie. Vandaar dat capaciteit 
ingezet wordt op het Cohesiebeleid, Regionaal Beleid via de Structuurfondsen (EFRO en 
ESF), kansen voor nieuwe instrumenten als JESSICA en Euro Bonds. Slimme afstemming is 
gewenst van Europese, nationale en lokale programma’s en fondsen (zoals het Amsterdamse 
Investerings Fonds AIF, TEN-T middelen ed.). Hierbij profiteert Amsterdam bij Europese 
projecten dus niet alleen van netwerkvorming en kennisuitwisseling op bovengenoemde 
thema’s, maar wordt dit ook nog eens financieel ondersteund. Aangezien de Europese 
meerjarenbegroting in 7-jarige periodes verloopt , blijven de Europese middelen nog 
beschikbaar tot 2013. Hierna begint de nieuwe periode. 

Trekker: Dienst Economische Zaken en Bestuursdienst
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Amsterdam Europa-proof

Het uitgangspunt van Amsterdam is simpel: Amsterdam moet Europa-proof zijn, en waar 
dit nog niet het geval is moeten acties erop gericht zijn dit wel te bereiken. Daar hoort 
bij interne afspraken over de noodzakelijke (juridische) toets of aan Europese regelgeving 
wordt voldaan en waar noodzakelijk het voeren van een centrale regie op onderwer-
pen (zoals staatssteun, onderzoeken van Europese commissie of instanties als OLAF, etc). 
De komende tijd zal, los van duurzame stedelijke ontwikkeling (en de daarbij behorende 
omgevingsrechtelijke onderwerpen) die in andere pijlers aan de orde komen, een aantal 
Europese verordeningen en richtlijnen aangepast worden. Voor 2012 zijn de belangrijkste 
dossiers: 

Dienstenrichtlijn en de vier vrijheden Op basis van die evaluatie wil de Commissie nu ��

een paar onderdelen van de dienstenrichtlijn aanpassen en nieuwe regels toevoegen. 
Dit kan invloed hebben op de praktijk van vergunning verlening door de gemeente.

Aanbestedingen: De Europese Commissie heeft nieuwe regelgeving op dit gebied ��

voorgesteld. Dat betekent dat ons bestaande aanbestedingsbeleid en handelwijze op 
deze nieuwe regelgeving moet worden aangepast en dat de kansen de nieuwe regels 
bieden worden uitgenut.

Staatssteun: Bij het verstrekken van subsidies en andere financiële voordelen aan onder-��

nemingen, is een staatssteuncheck gewenst mede gezien de verscherpte accountants-
controle op dit punt.

Privacywetgeving: In een nieuw Commissievoorstel is de mogelijkheid opgenomen dat ��

een toezichthoudende autoriteit boetes kan opleggen aan organisaties met een privacy 
lek of inbreuk, bijvoorbeeld wanneer de site van de gemeente Amsterdam wordt ge-
hackt.

Intellectueel eigendomsrecht: De Europese Commissie heeft zichzelf tot doel gesteld ��

om het intellectueel eigendommenrecht deels te harmoniseren. Deze ontwikkeling zal 
moeten worden gemonitord en wanneer de voorstellen van de commissie meer con-
creet zijn worden beoordeeld op hun impact voor de gemeente praktijk.

Trekker: Bestuursdienst (Juridische Zaken) en de andere diensten

Jeugd/onderwijs en gezondheid

Hoe wordt het voortijdig schoolverlaten opgelost in andere steden? Deelname aan 
Europese programma’s zoals Leven Lang Leren, Jeugd in Beweging ed. biedt mogelijkheden 
tot kennisuitwisseling. De EK atletiek komt naar Amsterdam. Maar ook de vergrijzing 
slaat toe in Amsterdam. Europa biedt onderzoeks– en uitwisselingsprogramma’s voor oa. 
‘healthy ageing’ en ‘liveable cities’. 

Trekker: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Haven en Schiphol

De Haven Amsterdam beschikt over een goed Europees netwerk, en trekt hierin samen op 
met o.a. Rotterdam. De positie als 4e haven van Europa moet worden gehandhaafd, en de 
nabijheid van Schiphol en Rotterdam kan verder worden uitgenut. Europees vervoersbeleid, 
milieuregelgeving en subsidieprogramma’s bieden aanknopingspunten, bijvoorbeeld via 
de nieuwe financieringsfaciliteit voor EU-verbindingen en de inzet op TEN-T middelen voor 
de nieuwe sluis. De Haven heeft al jaren een professioneel opgezette Europese lobby.

Trekker: Dienst Economische Zaken en de Haven
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Werk en inkomen

Arbeidsmarkt en jeugdwerkeloosheid zijn ook in Europa belangrijke thema’s, waar 
door de Europese Commissie op grond van expliciete doelstellingen ook omvangrijke 
programma’s en middelen (ESF) voor zijn vrijgemaakt, oa. voor grote steden waar de 
problematiek zich sterk openbaart. De ESF lobby en benutting vergt dan ook blijvende 
aandacht, waar Amsterdam al goed voor gepositioneerd is.

Trekker:  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Werk en Inkomen en Dienst 
Economische Zaken

Veiligheid

Veiligheid kent vier speerpunten richting Europa: 
Prostitutie/mensenhandel. Vanaf januari 2012 neemt de Gemeente Amsterdam op verzoek ��

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en als vertegenwoordiger van Nederland, deel 
aan een Europees project tot ontwikkeling van uniforme richtlijnen tot identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel. Het is de bedoeling om de uniforme richtlijnen vervolgens 
uit te rollen over de 26 EU-lidstaten. Amsterdam heeft bij het Rijk aangegeven een bijdrage 
te willen leveren aan multidisciplinaire projecten in landen als Hongarije en Bulgarije ikv. het 
prositutiebeleid. Vanaf eind 2011 neemt Amsterdam deel aan het Internationaal Mensen-
handel overleg, georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Amsterdam is 
vanaf januari 2012 lid van de Task Foce Mensenhandel. In het Plan van Aanpak van de Task 
Force 2011-2014 worden ook expliciet doelstellingen geformuleerd die zien op internatio-
nale samenwerking. 

Radicalisering: De gemeente Amsterdam is supporter van het IMPACT-project (effectieve ��

interventies en best practices zijn in Europa. Het resultaat is een standaard methode om 
de effectiviteit van interventies te meten en een database met voorbeeldprojecten.De best 
practices en het instrument om de effectiviteit van interventies te meten zouden belangrijke 
bijdragen kunnen vormen voor de aanpak van radicalisering in Amsterdam. Het project 
start eind dit jaar.

Bestuurlijke aanpak Georganiseerde criminaliteit. Dit staat inmiddels stevig op de Europese ��

agenda. Voorstellen om voor de bestuurlijke aanpak informatiedeling binnen Europa moge-
lijk te maken zijn in ontwikkeling. Amsterdam (OOV/Van Traa-team) wordt door het Rijk (Mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie) als ervaringsdeskundige in deze materie met regelmaat 
benaderd. Ook via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Amsterdam-Amstelland 
(RIEC AA) is Amsterdam (Van Traa-team) aangehaakt bij het Europese traject. In het kader 
van het RIEC stelsel worden onder meer best practices ontwikkeld.

Overlast en geweld bij Europese wedstrijden van Ajax. Amsterdam heeft grote aantrek-��

kingskracht op voetbalvandalen van Europese clubs. Amsterdam is voorstander van maatre-
gelen in Europees verband die het mogelijk maakt supporters met een slechte reputatie te 
weren uit de binnenstad. Bekeken wordt in hoeverre dit probleem ook in andere Europese 
speelsteden speelt en in hoeverre er draagvlak is voor dit type maatregelen. 

Trekker: Bestuursdienst (Openbare Orde en Veiligheid)

Cultuur

Inzetten op versterking van de samenwerking tussen cultuur en sociale en stedelijke 
ontwikkeling. Het nieuwe Europese cultuurprogramma biedt aanknopingspunten. Kansen 
voor Europese profilering als voorbereiding op de heropening van enkele musea van 
wereldfaam in Amsterdam, en de focus zoals neergelegd in de Erfgoedvisie Amsterdam.

Trekker: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
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Overige aspecten: 
instrumenten, 
organisatie en 
financiën
Er is een aantal dimensies te onderkennen waar Europa 
en Amsterdam elkaar raken, en waar Amsterdam haar 
zaken voor elkaar moet hebben. Dat betekent dat 
kansen worden benut (financieel, inhoudelijk, exper-
tise), dat we niet onverwacht worden geconfronteerd 
met nieuwe wet- en regelgeving en dat eigen ‘best 
practices’, initiatieven en belangen Europees worden 
uitgedragen. 

Instrumenten
De instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn oa.:

Een directere relatie met de Europese Commissie, ��

waardoor contacten sneller verlopen en kwesties 
sneller op de juiste plaats kunnen worden aange-
kaart. Dit vergt een zeer actieve bestuurlijke en 
ambtelijke inzet.

Het uitdragen van de smart gateway gedachte ��

door Amsterdamse bestuurders in Europese con-
tacten/werkbezoeken/bij acquisitie maar ook in 
contacten met BRIC landen. Grotere zichtbaarheid 
en aanwezigheid in Brussel

Meer bekendheid verwerven als actieve Europese ��

stad, waardoor Amsterdam vaker zal worden 
gevraagd in projecten en initiatieven. Dit vergt aan 
alerte en actieve houding ten aanzien van kansrijke 
Europese projecten en Europese netwerken door 
ambtenaren en betrokken partners, die moeten be-
schikken over up-to-date gegevens over de impact 
van uitgevoerde projecten

Betere benutting, verfijning en uitbouw van het Eu-��

ropese netwerk zowel binnengemeentelijk, richting 
Den Haag en in Brussel. Dit impliceert dat zowel 
het bestuur als ambtenaren vaker Brussel (en soms 
den Haag) als bestemming kiezen. Versterking van 
de relatie met de Haagse spelers die namens lid-
staat Nederland de belangen in Europa behartigen 
(Ministerie van BZ, PV).

Kennis ontwikkeling en kennisbenutting van Euro-��

pese beleidskaders, fondsen en programma’s, via 
interne mobilisering van mensen en een adequate 
informatievoorziening. Inzet via interactieve (soci-
ale) netwerken.

Interne bewustwording en inzicht in Europese ��

kansen en misvattingen: ambtenaren worden 
aangemoedigd eigen Europa-ambities te ontwik-
kelen en mee te nemen in de eigen doelstellingen, 
maar wel onder de gemeenschappelijke koepel van 
de stedelijke strategie: afstemming is hierbij het 
sleutelwoord. 

Europabeleid 
Amsterdam

Doelstelling:
‘Eigen huis op orde’
EU regelgeving wordt 

juist geïmplementeerd. 
Er is voldoende EU 

bewustzijn in de eigen 
organisatie.

Doelstelling:
Beleidsbeïnvloeding 

Amsterdam zoekt 
naar partnerships ten 
behoeve van geza-

menlijke belangen om 
beleid te realiseren, 
is attent op nieuwe 

regelgeving en heeft 
een eigen boodschap 

voor Europa.

Doelstelling:
Profilering

Amsterdam is de 
‘smart gateway to 

Europe’ en een 
‘leading European 

smart city’. Laat zich 
zien als Europese stad.

Ondersteunende functie: leren (netwerken en samenwerking)

Ondersteunende functie: optimaal gebruik maken van financiële middelen

Figuur 8. Fundamenten van het Europabeleid van Amsterdam
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Binnen de bovengenoemde doelstellingen zijn de in 
te zetten instrumenten legio: bestuurlijke en amb-
telijke werkbezoeken aan Brussel, contacten met 
de Europese Commissie en (Amsterdamse) Euro-
parlementariërs, via position papers beleidsvorming 
beïnvloeden, netwerken aangaan met andere steden, 
EP-rapporteurs benaderen, participeren in EURO-
CITIES-werkgroepen. Maar ook het inzetten op (en 
winnen van) Europese Awards, het organiseren van 
congressen en topconferenties binnenhalen bijvoor-
beeld voor het EU voorzitterschap van Nederland 
eerste helft van 2016, zijn mogelijke acties. Om de 
gatewayfunctie ook echt waar te kunnen maken zijn 
daarnaast werkbezoeken aan andere Europese steden 
zoals Londen, Parijs, München of Instanbul eveneens 
van belang. Ook mogelijkheden om Europa ‘binnen te 
halen’ in Amsterdam kunnen worden benut, bijvoor-
beeld via werkbezoeken van EU commissarissen of 
ambtswoning gesprekken.

Amsterdam heeft een uitstekende uitgangspositie 
richting Europa, en is ook in staat om deze vorm te 
geven gezien haar huidige interne en externe net-
werk. De Europese reputatie van Amsterdam is goed, 
mede dankzij de Amsterdamse vertegenwoordiging 
ter plaatse en jarenlange G4-samenwerking: de Eu-
ropese Commissie toont interesse voor wat we doen 
en we zijn een gewilde partner om mee samen te 
werken. De ambitie is om deze reputatie te versterken 
en verder uit te bouwen. 

Organisatie
De uitvoering van de Europese strategie wordt geleid 
door de gemeentesecretaris via het Kwartaaloverleg 
Europa. Regelgeving wordt gevolgd door met name 
de ruimtelijke diensten en Concern Juridische Zaken. 
In het Europa Strategie Overleg (ESO) wisselen alle 
actieve diensten en stadsdelen hun Europese ervarin-
gen uit. EZ (Eurolink) zorgt voor informatieverstrek-
king, de coördinatie van EUROCITIES, het EFRO-
programma en Europese subsidiebegeleiding. De 
Bestuursdienst (Public Affairs) coördineert de lobby 

richting Europa, zorgt voor integrale afstemming met 
alle betrokken diensten en stadsdelen over Europa en 
draagt zorg voor de Amsterdamse ambtelijke aan-
wezigheid in Brussel. Daarnaast onderhouden vele 
ambtenaren bilaterale contacten met Brussel. Jaarlijks 
wordt vanuit de stad ambitieus ingezet op zo’n 5 tot 
10 nieuwe Europese projecten en/of netwerken. 

De externe netwerken zijn misschien nog belangrijker 
voor een stad als Amsterdam: het G4-kantoor in Brus-
sel is daarbij onze ‘hub’ voor contacten met de Euro-
pese instellingen en andere relevante organisaties en 
netwerken. In het G4-kantoor wordt kennis gedeeld, 
en waar de Europese belangen van de G4-steden 
samengaan wordt ook actief samengewerkt. Datzelfde 
geldt ook voor de contacten met organisaties als 
VNG, IPO en de Haagse ministeries. De Nederlandse 
Permanente Vertegenwoordiging (PV), de organisatie 
EUROCITIES (het netwerk in Brussel van 180 Euro-
pese steden) en het Europese Comité van de Regio’s 
leveren mogelijkheden tot beïnvloeding. Daarbij moet 
de ‘beïnvloedingsmacht’ niet worden overschat, maar 
is Amsterdam – mits het consequent en geloofwaardig 
haar Europese rol op zich neemt – een stad waar naar 
geluisterd wordt in Brussel. De netwerken, processen 
en doorlooptijden zijn echter veel complexer dan in 
den Haag, waardoor samenwerking en afstemming 
vrijwel altijd noodzakelijk is. Gezien de positie van de 
lidstaat Nederland is ook een uitbreiding en intensive-
ring van specifieke relaties met de Europese beleid-
sambtenaren bij het rijk een essentieel aandachtspunt.

Financiën
De Europese oriëntatie binnen de Gemeente Am-
sterdam behoort tot de integrale werkwijze van alle 
dossiers. Deze is van essentieel belang – denk aan het 
naleven van Europese regels – en is direct gekoppeld 
aan algemene werkzaamheden in de verschillende 
betrokken diensten. Dit betekent dat kosten en op-
brengsten die gepaard gaan met Europese activiteiten 
deel uitmaken van de reeds bestaande budgetten van 
diensten.

Figuur 9. Belangrijkste wereldsteden naar connectiviteit, diensteneconomie en 
politieke, sociale en culturele factoren. Amsterdam is ‘Alpha-‘, en opkomend. 
Gedefinieerd als ‘belangrijke wereldsteden die de grotere economische regio’s en 
landen verbinden met de wereldeconomie’. (GaWC, 2010, UK)

Toronto

Chicago

Los Angeles

Mexico City

Caracas

Sao Paulo

Buenos Aires

Santiago

Rome Athens

Istanbul

Zurich

Milan

Madrid

Paris

Budapest

Vienna

Frankfurt

Dublin

London
Brussels Amsterdam

Praque

Stockholm

Moskow

Beijing
Tokyo

Seoul

Taipei

Hong Kong

Kuala Lumpur

Bangkok

Singapore

Jakarta

Sydney

Auckland

Mumbai

Lisbon

Alpha ++

Alpha +

Alpha 

Alpha -

New York

Warsaw

Shanghai



Europastrategie Amsterdam  smart global hub      21

Figuur 10. Globaal Actieprogramma Europa 2012/2013 Amsterdam. Elk van de hoofddossiers omvat een of meer 
van de volgende uitgangspunten. Nadere uitwerking in de vier Uitvoeringsprogramma’s. 
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 www.amsterdam.nl/europa 
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