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Wat niet meer werkt …



Na ‘Kopenhagen’ (2009): 
Niet wachten op mondiale verdragen…





De ‘Age of Associations’? 
Steden als wereldwijde spelers?

De grote 
uitdaging wordt: 
‘Klimaat Neutraal’
iets om te delen?





Wereldwijde klimaatverandering: 
De uitdaging is bekend …



Verkenningen geven aan
het kan voor 2050 …



Systeeminertie vereist een 
vliegende start…



De overheid moet bezuinigen …



‘Resource-
efficiency’ als 
grote nieuwe 

uitdaging
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• Uiteraard kunnen 
ingenieurs ‘De Klimaat 
Neutrale Stad’ maken…

• Maar wie kan dat betalen? 

• Wat doen we met de 
bestaande steden?

• En met de zorgen en  
creativiteit van burgers? 

‘Masdar’ is niet de oplossing



Energieke Samenleving

&

‘Enabling State’



De energieke samenleving vraagt om een 
nieuwe sturingsfilosofie



De Energieke Samenleving



www.asthmapolis.com

Wereldwijde netwerken, 
revoluties in onderwijs en ICT, 
verstoren de relatie tussen 
staat en samenleving



www.geluidsnet.nl



www.donteat.at



#occupy



www.mediamatic.net/page/227439



www.londonriots.ep.io







Wantrouwen ten opzichte van sturing van bovenaf

Nieuwe burgers geloven in de eigen kracht…

Maar hebben niet altijd een realistisch beeld  
van de enorme schaal van de komende uitdagingen…

Kunnen we een nieuwe samenwerking tot stand brengen 
tussen staat en samenleving?

Het nieuwe denkkader



Van techniek naar burgers…



Slimme 
Steden?



Slimme Steden, zeker; 
maar niet ‘out of the box’…



De 
Energieke 

Samenleving 

Mensen

Techniek

Institutionele kaders



Geothermie: waar zitten de kansen?
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Ruud van den Wijngaart
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Maatwerk op lokaal niveau



Kennis: interactie gebied- en 
gebouwmaatregelen

Met gebouwmaatregelen:Zonder gebouwmaatregelen:



Top down? Bottom up! 

•Lokale omstandigheden bepalen de optimale maatregelmix

•Restwarmte: lokale afstemming vraag en aanbod

•RO

•Normstelling 

•Lokaal bouwbesluit

•Onderzoek lokale situatie verkleint risico’s investeerders

•Maar: rijksbeleid staat vaak effectieve inzet in de weg



Omkatten van de publieke 
infrastructuur
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Projectontwikkeling nieuwe stijl
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Almere Hout Noord



Ring

TU  Eindhoven  2011    - De  Spontane  Stad     - Gert  Urhahn   - Urhahn  Urban  Design      



Freedom of

Choice

PBL lunchlezing 2011    - De  Spontane  Stad     - Gert  Urhahn  en Joost Beunderman      - Urhahn  Urban  Design 



Individual 

wishes



Milieutype

Rich Mix Suburbaan 



Location









IFHP  2010   Porto



Het begint met visie

• Planning is persuasive story telling about the 
future (John Throgmorton)

• Voorbij het ‘grenzendiscours’ met burger-als-
object, overheid-als-probleemeigenaar 

• Leefbare, schone steden met actieve burgers 
kunnen de kampioenen van de toekomst zijn



Wat de overheid kan doen

• Infrastructuur bepaalt routines

– Harde infra: beïnvloedt het dagelijks gedrag en 
duurzaamheid

– Zachte infra: regels zijn cruciaal (feed-in, nieuwe  
wettelijke mogelijkheden voor verenigingen?)

• Dynamische regelgeving – stimuleer innovatie: wat 
kan, moet; pas regels, waar nodig, aan

• Financiële instrumenten voor gedragsverandering

• Monitoring en feedback



Wat concurrerende regio’s in de 
toekomst kan onderscheiden is hun 

vermogen om te delen

Maarten Hajer
www.pbl.nl


