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I nleiding

Acht e r gr ond
Sinds de uit braak van COVI D- 19 in Europa begon, is er door een groot aant al
organisat ies, overheden en inst ellingen inform at ie vergaard m et bet rekking t ot
COVI D- 19 react ies op nat ionale en lokale schaal. Om een bet er beeld t e krij gen
van de beschikbare inform at ie als het gaat om Europese COVI D- 19 react ies op
st edelij k, en in m indere m at e regionaal, niveau, worden in dit docum ent de m eest
in het oog springende inform at iebronnen bij elkaar gebracht . Tot op heden
ont brak een dergelij k overzicht binnen het Minist erie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrij ksrelat ies.

H e t dossie r
Dit COVI D- 19 dossier biedt een overzicht van bronnen die voorbeelden aanreiken
van st edelij ke react ies op COVI D- 19. De bronnen die zij n opgenom en zij n digit aal
t e raadplegen, zodat de m eest recent e inform at ie per bron via de aangegeven link
kan worden gevonden. I n dit dossier wordt inform at ie over onderst aande zaken
inzicht elij k gem aakt :
1.

Voorbeelden van react ies binnen st eden binnen Europa op COVI D- 19;

2.

De ( beleids- ) react ies van st eden in Europa op de kort e t erm ij n;

3.

De verwacht e beleidsim plicat ies voor st eden op de lange t erm ij n;

4.

Respons vanuit Europa ( de Com m issie) op financieel vlak m et bet rekking
t ot het t egengaan van negat ieve effect en van de pandem ie;

5.

Best aande financieringsm ogelij kheden die gebruikt kunnen worden door
st eden, deze zij n dus in essent ie niet COVI D- 19 gerelat eerd.

De inform at ie is per organisat ie weergegeven om zo duidelij kheid t e geven over
waar de inform at ie vandaan kom t en gem akkelij k ver der t e kunnen lezen op de
websit e van de bet reffende organisat ie. Som m ige inform at ie is gericht op het
beïnvloeden van beleid door m iddel van oproepen die worden gedaan aan
Europese of nat ionale beleidsm akers.

I nde ling
Hoofdst uk 1 biedt een overzicht van de inform at ie die in dit dossier t e vinden is en
de t rends die naar voren k om en uit deze inform at ie. Vanaf hoofdst uk 2 t ot en m et
hoofdst uk 12 wordt een select ie van de beschikbare inform at ie per geselect eerde
Europees georiënt eerde bron uit gelicht . Hoofdst uk 13 bevat bronnen die
wereldwij de inform at ie over st edelij ke react ies op COVI D- 19 bevat t en.
Hoofdst uk 14 en 15 gaan in op de financieringskant . Hoofdst uk 14 bevat m et
nam e inform at ie over de EU- respons op COVI D- 19 van de Europese Com m issie.
Hoofdst uk 15 gaat t en slot t e in op de reeds best aande financieringsm ogelij kheden
die voor het veerkracht iger m aken van st eden kunnen worden gebruikt .
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D iscla im e r
Er is bij het sam enst ellen van het dossier geprobeerd zoveel m ogelij k relevant e
inform at ie t e bundelen. Gezien de dynam iek van het onderwerp en de vele
bronnen was het niet m ogelij k om uit put t end t e zij n. Hiernaar is ook niet
gest reefd. Het dossier is een incom pleet en levend docum ent dat op ieder
m om ent aangevuld en geact ualiseerd kan worden.
De inform at ie die in dit dossier t e vinden is weerspiegelt niet de visie van de
Rij ksoverheid en heeft ook geen relat ie m et het beleid op het gebied van ( post - )
COVI D- 19 in st eden. Het is slecht s een verzam eling van een deel van de
beschikbare inform at ie rond begin j uli 2020.
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1

Overzicht

Be schik ba r e infor m a t ie
I n dit docum ent wordt naar t ient allen bronnen verwezen. Grofweg kan er in de
soort van beschikbare inform at ie een onderscheid worden gem aakt t ussen
voorbeelden en analyses. Organisat ies die vooral voorbeelden aanreiken,
bij voorbeeld m iddels een plat form , zij n URBACT, EUROCI TI ES, Com it é van de
Regio’s en I NTERREG. Daarnaast zij n er vele voorbeelden op andere websit es t e
vinden van st edelij ke react ies die niet zij n m eegenom en in het dossier. Er zij n
genoeg voorbeelden van st edelij ke kort et erm ij nreact ies beschikbaar, de opgave is
m et nam e om uit deze voorbeelden algem eenheden t e halen door m iddel van
analyses.
Er zij n organisat ies die m om ent eel al werken aan een analyse op basis van de
beschikbare voorbeelden, zoals ESPON. Op basis van de door EUROCI TI ES
verzam elde voorbeelden, heeft deze organisat ie zelf een sociaaleconom ische
analyse opgest eld, waarin de st edelij ke beleidsreact ies worden onderverdeeld in
econom ische t hem a’s. De OESO gaat hierin nog een st ap verder en biedt ook een
inzicht in hoe t oekom st ig st edelij k beleid m oet worden vorm gegeven om st eden
veerkracht iger t e m aken. De beperkende fact or bij de OESO is echt er dat hierin
een wereldwij d perspect ief wordt gegeven dat niet alt ij d een- op- een overeenkom t
m et de behoeft e in Europa en/ of Nederland.

Tr e nds
Econom ische react ies
Dankzij de brief van EUROCI TI ES zij n de t rends op het gebied van de
econom ische react ies van st eden op de kort e t erm ij n overzicht elij k. Zo verlenen
st eden financiële st eun aan lokale bedrij ven en versoepelen ze de voorwaarden en
t oegang t ot leningen.
Sociale gevolgen
De OESO beschrij ft wat voor een im pact de COVI D- 19 sit uat ie heeft op het
dagelij ks leven van m ensen en welke groepen in de m aat schappij het m eest
kwet sbaar zij n voor de gevolgen van de crisis. Aangezien st eden het dicht st bij de
bevolking st aan kom en zij als eerst e in aanraking m et de im pact die de crisis
heeft op de inwoners, zoals een t oenam e van het gebruik van de dienst en van de
voedselbank door verlies van inkom en bij m ensen m et t ij delij ke cont ract en.
Ruim t elij k
De ruim t elij ke st edelij ke react ies zij n hoofdzakelij k gericht op
m obilit eit sint ervent ies. Het gaat daarbij om t ij delij ke en perm anent e m aat regelen
die voort vloeien uit de afnam e van de aut o in het st raat beeld door COVI D- 19.
Voorbeelden van beleidsreact ies zij n het aanleggen van ext ra fiet sst roken en het
uit breiden van voet gangersgebieden. Daarnaast is er een groeiende aandacht in
st eden voor m eer groen in de openbare ruim t e.
Mobilit eit
St edelij ke react ies op m obilit eit svlak zij n vaak in lij n m et de genom en
beslissingen door nat ionale overheden. Bij invoering van quarant ainem aat regelen
en t huiswerken viel het openbaar vervoer st il, bij versoepeling van de
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m aat regelen op nat ionaal niveau werden er gepast e afst ands- en
hygiënem aat regelen genom en om verspreiding van het virus in het openbaar
vervoer t e voorkom en.
Groen herst el
De OESO geeft aan dat er voor de realisat ie van veer kracht ige st eden drie
hoofdzaken zij n waarop gefocust m oet worden, nam elij k vergroening van st eden,
het slim m er m aken van st eden en het inclusiever m aken van st eden. Met nam e
de focus op groen kom t ook veel t erug bij m ult ilat erale inst ant ies. De EU en
Verenigde Nat ies m aken hierbij bij voorbeeld de koppeling m et de SDGs, het
klim aat akkoord van Parij s en de Europese Green Deal.
COVI D- 19 als aanj ager
Corona wordt veelal gebruikt om als aanj ager of versneller t e dienen van
processen die al gaande waren of zij n. Zoals genoem d in de vorige alinea wordt
het op m ondiale schaal verbonden aan de opgave die klim aat verandering m et zich
m eebrengt , echt er op st edelij k niveau wordt er ook gebruik gem aakt van de
huidige sit uat ie om een verandering t eweeg t e brengen. Hierbij valt t e denken
aan de plot selinge groei van het aant al fiet spaden.
Flexibilisering van beleid
Ondanks dat het niet direct uit de t ekst in dit dossier t e dest illeren valt , kwam bij
het sam enst ellen van dit dossier ook naar voren dat veel organisat ies, waaronder
een groot deel van de organisat ies opgenom en in dit docum ent , bij
program m ering en het m aken van nieuw beleid flexibilit eit willen behouden.
Bij voorbeeld door crisism echanism en t oe t e voegen of t ussent ij dse aanpassingen
van het beleid vooraf al m ogelij k t e m aken.

W a t ont br e e k t e r ?
Het om vorm en van de voorbeelden van st edelij ke react ies op kort e t erm ij n en alle
reeds beschikbare kennis naar brede beleidsadviezen op de lange t erm ij n blij ft
nog grot endeels uit . De blik op de t oekom st die de OESO geeft , zoals beschrev en
in het hoofdst uk “ Beleidsim plicat ies voor het herst el en de veerkracht van
st eden” , is hier een van de uit zonderingen op. De valkuil is dat er bij dergelij ke
brede adviezen snel wordt t eruggrepen naar abst ract e en reeds bekende
t oekom st beelden gericht op bij voorbeeld duurzaam heid en t echnologie.
Concret e beleidsadviezen aan st eden voor de lange t erm ij n
St eden geven echt er aan dat brede adviezen die m ult i- int erpret abel zij n niet de
j uist e handvat t en bieden om effect ief t e kunnen reageren op de ont st aande
( econom ische) sit uat ie en t egelij kert ij d de lange t erm ij n in hun react ies m ee t e
nem en. Er is vraag naar concret e adviezen over welke st appen er nu genom en
m oet en worden om die voorgest elde t oekom st t e kunnen realiseren. Het probleem
is echt er dat beleidsreact ies op de lange t erm ij n op vrij wel alle niveaus op dit
m om ent ont breken. De oorzaak hiervan ligt bij in de grot e onzekerheid die er
heerst over hoe de sit uat ie over enkele m aanden eruit zal zien en de noodzaak
om priorit ering t e geven aan m aat regelen op kort e t erm ij n door de direct e en
ingrij pende gevolgen van de gezondheidscrisis.
Exit st rat egie
Er wordt door m eerdere part ij en gesuggereerd dat de ont st aande sit uat ie
noodzakelij kerwij s een verandering t eweeg zal brengen in de m anier waarop
beleid in de t oekom st wordt ingest oken. Er is daarbij weinig aandacht voor
t erugval op de sit uat ie voorafgaand aan COVI D- 19. Term en als ‘het nieuwe
norm aal’ im pliceren bij t ij d en wij le een paradigm averschuiving, t erwij l het in de
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prakt ij k nog de vraag is of er bij de vondst van een v accin wel sprake zal zij n v an
deze om slag in het denken, of dat alles t erugvalt naar de oude sit uat ie en de
gevolgen vooral econom isch van aard zij n. Bij een snelle vondst van een vaccin
vorm en de best aande m aat schappelij ke uit dagingen de leidraad voor t oekom st ige
int ervent ies. Hierin biedt de t erugval van de OESO op de bekende uit dagingen
zoals verduurzam ing en digit alisering plot s een goede basis.
COVI D- 19 financiering voor veerkracht ige st eden
Dit dossier bevat ook een overzicht van financieringsm ogelij kheden. Op dit
m om ent is het t e vroeg om al t e verwacht en dat er voor st eden budget t en
beschikbaar zij n vanuit int ernat ionale financieringsinst ant ies die specifiek gericht
zij n op het financieren van init iat ieven gericht op het veerkracht ig m aken van
st eden. Een ( Europese) visie hierop is op t erm ij n echt er wel van t oegevoegde
waarde.
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2

URBACT

2 .1

Re a ct ie s va n URBACT- st e de n op COVI D - 1 9
URBACT heeft een art ikel gepubliceerd over de eerst e react ies op problem en die
kort na de uit braak van de COVI D- 19 pandem ie zij n ont st aan. I n het art ikel
worden vier onderwerpen aan de hand van voorbeelden uit de prakt ij k besproken.
Het eerst e onderwerp is het onderst eunen van gezondheidswerkers in de
front linie. Ten t weede gaat m en in op de im pact van het lockdown- beleid op de
st edelij ke econom ische act ivit eit en en de lokale econom ie. Ten derde gaat m en in
op de lokale voedselvoorziening. Tot slot wordt de lokale onderst euning van
onderwij s en m ent aal welzij n beschreven. Het art ikel is t e lezen op de websit e van
URBACT: ht t ps: / / urbact .eu/ how- are- urbact - cit ies- react ing- covid- 19
Daarnaast zij n er regelm at ig COVI D- 19 gerelat eerde nieuwsbericht en beschikbaar
op de websit e van URBACT. De nieuwspagina is t e vinden via de link:
ht t ps: / / urbact .eu/ urbact - news

2 .2

I nt e r a ct ie ve k a a r t m e t voor be e lde n
URBACT houdt een int eract ieve kaart bij , op basis van input uit de URBACTst eden. Op de kaart wordt geïllust reerd hoe URBACT- st eden reageren op COVI D19 en de kaart vorm t een bron van inspirat ie voor andere st eden. Een analyse op
basis van deze voorbeelden volgt in de kom ende weken.
De kaart is via deze link t e vinden: ht t ps: / / urbact .eu/ how- are- urbact - cit iesreact ing- covid- 19
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3

Com it é van de Regio’s

3 .1

Act ie pla n
Het Europees Com it é van de Regio’s ( CvdR) present eerde op 24 m aart een
act ieplan t er onderst euning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van
de coronacrisis.
Het CvdR geeft aan dat het in deze buit engewone om st andigheden, als
referent iepunt en schakel t ussen de Europese Unie en haar lokale en regionale
overheden, een act ieplan heeft opgest eld om regio’s en st eden in heel Europa t e
onderst eunen, t e inform eren, t e bet rekken en t e vert egenwoordigen. Dit gebeurt
door:

3 .2

1.

Te zorgen voor bet ere EU- onderst euning van lokale en regionale overheden
wat bet reft de gezondheidssect or, via een in t e st ellen EU- m echanism e voor
noodsit uat ies op gezondheidsgebied;

2.

Een uit wisselingsplat form beschikbaar t e st ellen om sam enwerking t ussen
st eden en regio’s in heel Europa t e bevorderen;

3.

Het geven van concret e feedback, via CvdR- m echanism en, over de m anier
waarop de sociale, econom ische, noodrespons- en gezondheidsaspect en van
de pandem ie en de gevolgen ervan kunnen worden aangepakt ;

4.

Het regelm at ig verst rekken van prakt ische inform at ie aan lokale en regionale
overheden over m aat regelen die de EU heeft genom en om de crisis aan t e
pakken;

5.

Het t oet sen van de EU- m aat regelen op basis van inform at ie uit de lokale
werkelij ke sit uat ie; het verzam elen van inform at ie om het EU- beleid op lokale
en regionale niveau t e verbet eren ( zgn. healt h check van het beleid) . 1

Uit w isselingspla t for m m e t voor be e lde n
Het plan bevat dus onder andere de lancering van een uit wisselingsplat form om
lokale en regionale leiders t e helpen hun behoeft en en oplossingen t e delen en om
de wederzij dse onderst euning t ussen lokale gem eenschappen in Europa t e
verst erken. Op dit plat form zij n inm iddels t ient allen init iat ieven uit heel Europa
verzam eld.
De verhalen en ervaringen die via het plat form worden verzam eld, zullen gebruikt
worden om een diepgaande analyse t e m aken van w at de crisis bet ekent voor
grensoverschrij dende en int ernat ionale sam enwerking en hoe deze sam enwerking
kan helpen bij het aanpakken van de huidige coronacrisis. Het zal leden eveneens
in st aat st ellen feedback t e geven over de EU- m aat regelen die al zij n genom en.
Het CvdR zal regelm at ig en prakt ische inform at ie verst rekken over EUm aat regelen, m et bij zondere aandacht voor financieringsm ogelij kheden. De

1

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / cor.eur opa.eu/ nl/ engage/ Pages/ COVI D19- exchangeplat form .aspx
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uit kom st en zullen in de t oekom st als basis dienen voor beleidsvoorst ellen van het
Europees Com it é van de Regio’s. 2
Midden j uni st onden er m eer dan 100 voorbeelden van st edelij ke react ies uit de
Europese Unie op COVI D- 19 op de websit e. De m eest e voorbeelden gaan over
st edelij ke init iat ieven.
De websit e is t e vinden via: ht t ps: / / cor.europa.eu/ nl/ engage/ Pages/ covid19st ories.aspx

3 .3

Ont w e r pve r k la r ing va n de # Cohe sionAllia nce
De Cohesiealliant ie heeft een ont werpverklaring opgest eld om ervoor t e zorgen
dat cohesie een cent rale doelst elling van alle EU- beleidsm aat regelen en invest eringen en een cruciaal onderdeel van het Europese herst elplan gaat
worden. Dit vereist dat regionale en lokale spelers bij belangrij ke besluit en
worden bet rokken en in al het EU- beleid m eer aandacht uit gaat naar de noden
van regio’s, st eden en dorpen.
De verklaring van de alliant ie is t e lezen via de link:
ht t ps: / / cor.europa.eu/ en/ engage/ Docum ent s/ Draft % 20Cohesion% 20Alliance% 20
Declarat ion% 202.0/ COR- 2020- 02262- 00- 00- WEB- TRA- NL.pdf
2

Tekst afkom st ig van ht t ps: / / www.nl- prov.eu/ uit wisselingsplat form - regios- en- st eden- helpen- in- de- st rij d- t egenhet - coronavir us/
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3 .4

COTER Bulle t in
De Com m issie voor t errit oriaal cohesiebeleid en de EU- begrot ing ( COTER) van het
Europees Com it é van de Regio's zal binnen haar bev oegdheden regelm at ig
bullet ins opst ellen over de beleidst erreinen, waarin recent onderzoek, art ikelen en
discussies over de sociaaleconom ische gevolgen van de pandem ie in Europa en
over de verschillende act ies en responsm aat regelen die op EU- , nat ionaal,
regionaal en lokaal niveau. 3
Meer inform at ie: ht t ps: / / cor.europa.eu/ en/ news/ Pages/ COTER- responses- at local- level- Covid- 19- crisis- 01.aspx

3 .5

Opr oe p om de be gr ot in g e n he t he r st e lpla n va n de EU sne l goe d t e k eur e n
Op 2 j uli riep het CvdR de lidst at en ert oe op om t ij dig een fair akkoord over het
m eerj arig financieel kader ( MFK) en het “ Next Gener at ion EU” - plan t e bereiken. I n
een resolut ie en een debat m et Johannes Hahn, Europees com m issaris voor
Begrot ing en Adm inist rat ie, pleit en regio's en st eden ervoor dat cohesie het
kom pas wordt voor al het EU- beleid en dat er bij de im plem ent at ie van EUprogram m a's wordt uit gegaan van gedeelde verant woordelij kheid en
part nerschap. 4
De resolut ie is t e vinden via de link:
ht t ps: / / m em port al.cor.europa.eu/ Handlers/ ViewDoc.ashx?pdf= t rue&doc= COR2020- 02639- 00- 01- PRES- TRA- NL.docx
Meer inform at ie: ht t ps: / / cor.europa.eu/ nl/ news/ Pages/ regional- and- local- leader- urge- m em ber- st at es- t o- quickly- adopt - eu- budget - and- recovery- plan- t o- prot ect cit izens- and- im prove- .aspx

3

4

Tekst v ert aald, afkom st ig v an: ht t ps: / / cor.europa.eu/ en/ news/ Pages/ COTER- responses- at - local- level- Covid- 19crisis- 01.aspx
Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / cor.eur opa.eu/ nl/ news/ Pages/ regional- and- local- leader- - urge- m em ber- st at es- t oquickly- adopt - eu- budget - and- recovery- plan- t o- prot ect - cit izens- and- im prove- .aspx
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4

ESPON

4 .1

Lok a le e n r e giona le r e a ct ie s op COVI D - 1 9
De COVI D- 19 pandem ie zal zowel gezondheidsgevolgen als t errit oriale gevolgen
hebben, m aar regio's en st eden worden niet m et dezelfde int ensit eit get roffen.
Afhankelij k van de lokale capacit eit en van gezondheidszorgsyst em en, de
veerkracht van lokale openbare dienst en en lokale init iat ieven, zal de im pact van
COVI D- 19 verschillen. Nat ionale regeringen en Europese inst ellingen nem en het
voort ouw om ant woorden op deze crisis t e vinden, m aar regionale en lokale
aut orit eit en zet t en ook noodm echanism en in en passen hun dienst en aan om
burgers en bedrij ven bet er t e onderst eunen.
Dit is de reden waarom ESPON geïnt eresseerd is om lokale ervaringen en
t errit oriale beleidsreact ies uit t e wisselen m et alle Europese regio's. ESPON is op
zoek naar best pract ices en lokale en regionale init iat ieven die een bij drage
leveren aan het m onit oren van de t errit oriale im pact van de crisis en helpen om
bet ere react ies voor de t oekom st ig beleid t e kunnen form uleren.
Enkele ideeën van input die ESPON zoekt :
•

Hoe regio’s/ st eden dienst en/ beleid aanpassen aan 65- plussers;

•

Hoe gebruiken/ passen st eden en regio’s digit ale openbare dienst en aan;

•

Hoe beïnvloedt de sit uat ie de bet rekkingen m et aangrenzende regio's
( vooral in grensgebieden) ;

•

Wat voor specifieke react ies zij n ont wikkeld voor de bevolking in
landelij ke/ afgelegen gebieden;

•

Welk soort specifieke lokale st eun wordt aan het MKB verleend ( naast
nat ionale financiële st eun) . 5

Tot nu t oe zij n er 7 bij dragen binnen, deze bij dragen worden verzam eld en zij n t e
lezen op de webpagina: ht t ps: / / www.espon.eu/ covid19- how- local- and- regionalaut horit ies- respond- crisis
Daarnaast is er een overzicht van websit es t e vinden op de pagina van EPSON, op
het gebied van COVI D- 19 in relat ie t ot de regio.
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.espon.eu/ covid19

4 .2

Onde r zoe k na a r de ge ogr a fische ge volge n va n de cor ona cr isis
ESPON doet een oproep aan regio’s en st eden om m ee t e doen aan een
kleinschalig onderzoek naar de geografische gevolgen van de coronacrisis en naar
de regionale aanpak van de best rij ding van corona. Geïnt eresseerden konden zich
aanm elden t ot 7 j uni. 6

5
6

Tekst v ert aald, afkom st ig v an: ht t ps: / / www.espon.eu/ covid19
Tekst afkom st ig van Nieuwsbrief VNG “ Europa in een oogwenk, 29 m ei 2020”
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Het st art punt om dit kort lopende onderzoeksproj ect naar COVI D- 19 t e
ont wikkelen is het ont breken van:


Een pan- Europees overzicht van de geografische verspreiding van de
epidem ie op regionaal en lokaal niveau ( dat verder gaat dan nat ionale
inform at ie en bet rouwbare en vergelij kbare dat a gebruikt ) ;



I nzicht in de variabelen die de verspreiding van de ziekt e kunnen
beïnvloeden, gericht op onder m eer t errit oriale kenm erken,
m obilit eit spat ronen, populat iest ruct uur;



Een Europees overzicht van de noodbeleidsm aat regelen die op regionaal
en lokaal niveau worden uit gevoerd vóór, t ij dens en vlak na de invoering
van de quarant ainem aat regelen.

De result at en van deze nieuwe ESPON- st udie zouden bruikbaar m oet en zij n voor
een event uele t oekom st ige t oegepast e onderzoeksact ivit eit op m iddellange
t erm ij n in 2021 over de t errit oriale gevolgen van de COVI D- 19 pandem ie voor
Europese gebieden.
Voorziene belangrij kst e act ivit eit en binnen het onderzoek:

Dynam ische m apping van de geografie van de uit braak op Europese
schaal, m et behulp van beschikbare gegevens van nat ionale en regionale
overheden;


Overzicht en vergelij kingen van beleidsant woorden/ - react ies op regionaal
en lokaal niveau in heel Europa, gebruikm akend van best aande inform at ie
verzam eld door organisat ies zoals het CvdR, CEMR, Eurocit ies, Urbact ;



I dent ificeren van belangrij ke beleidsvragen en voorst ellen voor
t oekom st ig ESPON t oegepast onderzoek in 2021.

Het onderzoek zal worden uit gevoerd in sam enwerking m et net werken van andere
geïnt eresseerde part ners.
De eerst e result at en zij n m edio sept em ber 2020 gereed voor present at ie en
bespreking m et het ESPON- t oezicht com it é en alle bet rokken part nerorganisat ies.
De definit ieve result at en worden bekendgem aakt t ij dens de Europese Week van
de Regio's en St eden ( okt ober 2020) . 7
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.espon.eu/ geography- covid- 19- out break- and- first policy- answers- european- regions- and- cit ies

7

Tekst v ert aald, afkom st ig v an: ht t ps: / / www.espon.eu/ geography- covid- 19- out break- and- first - policy- answerseuropean- regions- and- cit ies
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5

Council of European Municipalit ies and Regions

5 .1

I nfor m a t ie va n CEM R ov e r COVI D - 1 9
De Council of European Municipalit ies and Regions ( CEMR) heeft een websit e
opgezet waar COVI D- 19 inform at ie bij een wordt gebracht . CEMR t racht , m ede
door m iddel van de websit e waar nieuw s en art ikelen worden geplaat st , de
volgende doelen t e behalen:
1.

Het delen van best pract ices onder CEMR- leden over hoe ze hun werk
kunnen aanpassen en COVI D- 19 kunnen best rij den;

2.

Zorgen voor een gecoördineerde respons t ussen alle overheidsniveaus:
lokaal, provinciaal, regionaal, nat ionaal, Europees en m ondiaal;

3.

De behoeft en van lokale en regionale overheden aan de Europese
inst ellingen, m et nam e wat bet reft het verst rekken v an fiscale flexibilit eit
en financiële st eun, onder de aandacht t e brengen en t e zorgen voor een
coherent e pan- Europese react ie. 8

Meer inform at ie: ht t ps: / / ccre.org/ act ivit es/ view/ 42
Op 26 j uni zij n de key m essages van de CEMR op het gebied van COVI D- 19, m et
een nadruk op de overgang van crisism anagem ent naar het veerkracht iger m aken
van st eden op de lange t erm ij n, sam engevat in een docum ent . Dit docum ent is
beschikbaar via de link:
ht t ps: / / ccre.org/ im g/ uploads/ piecesj oint e/ filenam e/ CEMR_key_m essages_on_CO
VI D_19_EN_final.pdf

5 .2

I nfor m a t ie va n CEM R- le de n ove r COVI D - 1 9
Veel van de CEMR- leden hebben speciaal voor de coronacrisis een regelm at ig
bij gewerkt e pagina, docum ent of nieuwsbrief opgest eld. Hieronder is een handig
overzicht van de pagina’s per land, de websit e is t e vinden door op de naam v an
het lid t e klikken in com binat ie m et ct rl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Aust ria: St ät debund, Gem eindebund
Belgium : VVSG, UVCW, Br ulocalis
Bulgaria: NAMRB
Czechia: SMO CR
Denm ark: KL, DANSKE REGI ONER ( info in EN)
Est onia: AECM
Finland: AFLRA
Germ any: DSt GB, DST, DLT
I celand: SAMBAND
I reland: LGMA
I t aly: AI CCRE / AI CCRE
Lat via: LPS
Luxem bourg: SYVI COL

Tekst v ert aald, afkom st ig v an: ht t ps: / / ccre.org/ act ivit es/ view/ 42
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malt a: LCA
Net herlands: VNG
Nort h Macedonia: NALAS
Norway: KS
Port ugal: ANMP
Serbia: SKGO
Slovakia: ZMOS
Spain: FEMP, EUDEL
Sweden: SKL
Unit ed Kingdom : LGA, COSLA, WLGA
Turkey: TBB
Ukraine: AUC

Meer inform at ie: ht t ps: / / ccre.org/ act ivit es/ view/ 42
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6

European Urban Knowledge Net work

6 .1

N ie uw sbr ie f
Nam ens de leden van het net werk richt het secret ariaat van het European Urban
Knowledge Net work ( EUKN) zich m om ent eel op vragen zoals: hoe we ons het
best e kunnen voorbereiden op en om gaan m et de sit uat ie na de crisissit uat ies,
vooral in dicht bevolkt e st edelij ke om gevingen. Wat leert de huidige pandem ie ons
over st edelij ke veerkracht in verschillende st eden? Deze crisis st elt duidelij k
nat ionale en lokale overheden voor grot e uit dagingen, m aar kan het ook een
aanj ager zij n voor posit ieve verandering?
De ant woorden hierop zullen door EUKN in de kom ende m aanden via
nieuwsbrieven worden gedeeld. I n m ei richt de nieuw sbrief van EUKN zich op het
t hem a van st edelij ke veerkracht in het kader van pandem ieën. Daarbij werden
onderst aande lees- en luist ersuggest ies gegeven:

•

Cities after coronavirus: how Covid-19 could radically alter urban life, Jack Shenker,
Guardian

•

Pandemics Are Also an Urban Planning Problem, Ian Klaus, Citylab

•

Epidemic preparedness in urban settings: new challenges and opportunities, VJ Lee,
The Lancet

•

Coping with crisis: How much “resilience” is on display?, Michele Grossman, Open
Democracy

•

Urban economics in the time of Covid-19: What happens when the thing that makes
cities great also makes them dangerous?, Alexandra P Panman, UCL Bartlett

•

The Urban Political’s podcast series 'After Corona: Advancing Urban Society' is
releasing a new episode roughly every week exploring what our confrontation with
the coronavirus reveals about the urban fabric and how our lives are transforming.
With a new expert featured every week, this series provides compelling and
unusual insights into varying aspects of the crisis as it unfolds - listen to it here!

Meer inform at ie: ht t ps: / / www.eukn.eu/ news/ det ail/ read- t he- eukn- m ay- urbanreview- 2020/
De nieuwsbrief van j uni gaat over urban design in relat ie t ot COVI D- 19. Een
overzicht van de leessuggest ies uit die nieuwsbrief st aat op de volgende bladzij de.
Meer inform at ie: ht t ps: / / m ailchi.m p/ eukn/ eukn- urban- review- j une- 2020
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•

For a good overview of the topic: How Do You Build a City for a Pandemic? Harriet
Constable, BBC

•

For a deep dive into the important role of outdoor spaces, in particular balconies, in
the lives of city-dwellers: A Lesson from Social Distancing: Build Better Balconies,
Linda Poon, Citylab

•

For a swift run-through of hot-topic design solutions: Our cities may never look the
same again after the pandemic, Oscar Holland, CNN

•

For a reflection on the impacts of policy reactions to the pandemic on city life and
design: What role do planning and design play in a pandemic? Ann Forsyth reflects
on COVID-19’s impact on the future of urban life

•

For built-environment strategies to help cities survive and thrive in the wake of the
crisis: Tactical Urbanism: Reimagining Our Cities Post-Covid-19, Bruno Moser, Theo
Malzieu, Paula Petkova, Foster + Partners.
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7

EUROCI TI ES

EUROCI TI ES verzam elt voorbeelden van st edelij ke react ies op haar webpagina
over de COVI D- 19 im pact . Elke inzending geeft een k ort e sam envat t ing van de
st adsact ie, gevolgd door een link naar een gedet ailleerdere beschrij ving op de
websit e van de st ad. EUROCI TI ES heeft ook een voorlopig overzicht vrij gegeven
van m aat regelen om de sociaaleconom ische im pact van COVI D- 19 t e verzacht en.
Dit overzicht is gem aakt op basis van de input van st eden zoals op de websit e is
weergegeven.

7 .1

Voor be e lde n va n st e de lij k e r e a ct ie s
De websit e van EUROCI TI ES bevat veel en uit gebreid beschreven voorbeelden van
st edelij ke react ies op de COVI D- 19 sit uat ie. De websit e biedt t evens de
m ogelij kheid een keuze t e m aken voor een bepaald t hem a. Daarnaast is er een
overzicht per st ad m et daarin de m aat regelen die per st ad gelden. De websit e is
via deze link t e bereiken: ht t ps: / / covidnews.EUROCI TI ES.eu/
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7 .2

Ove r zicht va n st e de lij k e be le idsm a a t r e ge le n op socia a le conom isch vla k
EUROCI TI ES heeft een voorlopig overzicht sam engest eld van beleidsreact ies die
st eden onlangs hebben genom en om de sociaaleconom ische effect en van de
COVI D- 19- crisis op de kort e, m iddellange en lange t erm ij n t e verzacht en. Dit
overzicht is gevat in een policy not e en bouwt voort op een best aande
verzam eling econom ische m aat regelen op nat ionaal niveau. Tevens bevat het
voorbeelden uit ongeveer 50 st eden die zij n gepubliceerd op de websit es van
st eden zelf en op het EUROCI TI ES- plat form . De m eest voorkom ende m it igerende
beleidsm aat regelen in st eden zij n hieronder beschreven.

7.2.1

Financiële st eun verlenen aan lokale bedrij ven en m ensen
Veel st eden vullen nat ionale m aat regelen aan door financiële st eunregelingen op
t e zet t en om direct e subsidies t e kunnen verst rekken aan lokale bedrij ven, vooral
bedrij ven die get roffen zij n door de econom ische gevolgen van de COVI D- 19crisis, zoals het MKB in de horeca, evenem ent en en t oerism e. I n som m ige st eden
kom en bij na alle soort en bedrij ven in aanm erking om subsidies t e ont vangen.
St eden als Gent en Lissabon bieden zelfs direct e financiële hulp aan de m eest
kwet sbare gezinnen.

7.2.2

Verbet ering van de voorwaarden en t oegang t ot leningen voor bedrij ven
I n aanv ulling op de m aat regelen van nat ionale overheden proberen som m ige
st eden het ook gem akkelij ker t e m aken voor het MKB, ondernem ers en
freelancers om leningen t e krij gen. Ham burg breidt bij voorbeeld niet alleen de
t oegang t ot leningen uit , m aar verbet ert ook de voorwaarden voor leners. Berlij n
geeft garant ies af voor kleinere leningen, t erwij l de federale overheid garant st aat
voor grot ere leningen.
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7.2.3

Het onderbreken van de huur
I n veel st eden worden huurders vrij gest eld van het bet alen van huur. Deze
m aat regelen hebben vaak bet rekking op bedrij fsruim t en in gem eent elij k
vast goedbeheer ( Warschau, Luxem burg, Braga, Debrecen, Göt eborg, Tallinn, Lille,
Ham burg, Lodz, St ut t gart , Grenoble, Lyon, Londen, Osm angazi, Kat owice) , m aar
som m ige st eden passen deze m aat regelen ook t oe op huurders ( Lissabon,
Barcelona, Frankfurt , Reykj avik) . Andere st eden ( Wenen, Ut recht , Gent ) pleit en
zelfs voor de bescherm ing van huurders in part iculiere woningen.

7.2.4

Flexibilit eit en vrij st elling van belast ingen
Om lokale bedrij ven t e helpen de crisis t e boven t e kom en, schort en st eden ook
de bet aling van belast ingen en vergoedingen op of st ellen ze uit ( Ut recht ,
Lissabon, Braga, Am st erdam , Göt eborg, Bilbao, Lille, Lodz, Gent , Debrecen, Lyon,
Frankfurt , Reykj avik) . Veel st eden hebben bedrij ven ook vrij gest eld van
bet alingen ( Madrid, Grenoble, Nant es, Barcelona, Tallinn, Berlij n, Ham burg,
Bordeaux, Kat owice) .
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7.2.5

Com pensat ie voor bedrij ven die cont ract en hebben m et de gem eent e
Vanwege COVI D- 19 kunnen veel bedrij ven die cont ract en hebben m et de
gem eent en hun dienst en niet uit voeren. Som m ige st eden beslot en echt er door t e
gaan m et het onderst eunen van gecont ract eerde part ners ( Ut recht , Barcelona,
Tallinn, Grenoble) .

7.2.6

Vergoeding van schade
Vanwege COVI D- 19 worden veel evenem ent en geannuleerd, waardoor
organisat oren aanzienlij ke inkom st enderving en financiële schade oplopen.
Som m ige st eden dekken deze kost en ( Ut recht , Berlij n, Tallinn, Grenoble) .

7.2.7

Het bet rekken van part iculiere donat eurs
Som m ige st eden vragen de financiële bij drage van part iculiere donat eurs om de
lokale econom ie op m iddellange t ot lange t erm ij n weer op de rails t e krij gen
( Zaragoza, Milaan, Brest , Florence, München, Wenen) .
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7.2.8

Het creëren van nieuwe online m arkt plaat sen
Om de cont inuït eit van lokale econom ische act ivit eit en t e waarborgen, hebben
som m ige st eden nieuwe en innovat ieve online plat form s gecreëerd die bedrij ven
en klant en k unnen gebruiken als virt uele m arkt plaat sen ( Lissabon, Brest ,
Düsseldorf, Florence, Kat owice, St ut t gart , Parij s) . Door de lokale consum pt ie aan
t e m oedigen ( Lyon, Groningen, Angers) , kunnen deze plat form s ook nut t ig zij n na
COVI D- 19.

7.2.9

Het verst rekken van infor m at ie en adviesdienst en aan ondernem ers
Met een grot e verscheidenheid aan recent e m aat regelen die op m eerdere
best uursniveaus zij n genom en, k unnen lokale ondernem ers m ogelij k profit eren
van verschillende fondsen en m iddelen. Om ze up- t o- dat e t e houden, creëerden
veel st eden t eam s van gem eent elij ke werknem ers die grat is inform at ie en
adviesdienst en aanbieden aan lokale ondernem ers op online plat form s of via de
t elefoon ( Nant es, Lissabon, Braga, St ut t gart , Bilbao, Göt eborg, Glasgow, Lille,
Zaragoza, Barcelona) .
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7.2.10

Richt ing de t oekom st
Ondanks de noodt oest and zij n veel st eden al vroeg begonnen m et het plannen
van herst el van de COVI D- 19- crisis en m aken van de gelegenheid gebruik
syst em ische veranderingen door t e voeren, niet alleen om de effect en van deze
crisis ongedaan t e m aken, m aar om de st ad volledig opnieuw op t e st art en.
St eeds m eer st eden richt en deskundige t eam s op om het herst el t e coördineren,
t erwij l andere st eden nieuwe digit ale oplossingen prom ot en of oproepen t ot
act ieve deelnam e van bur gers om sam en t oekom st ig beleid t e schet sen.
Som m ige st eden zet t en t eam s van expert s op m et leden uit vele beroepen om
nieuwe m anieren van duur zaam t oerism e ( Edinburgh) , het econom isch herst el na
de crisis ( Barcelona) of de algehele t erugkeer naar norm alit eit ( Glasgow en
Wenen) t e coördineren. Reim s en Milaan nodigen bur gers uit om init iat ief t e
nem en en hun ideeën t e delen om na COVI D- 19 een nieuwe m aat schappij vorm t e
geven. Veel st eden st reven naar digit ale oplossingen voor de crisis. Som m ige
st eden organiseren hackat hons ( Tallinn, Nicosia) en lanceren oproepen voor
st art ups om innovat ieve nieuwe m anieren t e creëren om uit dagingen m et
bet rekking t ot COVI D- 19 t e overwinnen ( Ant werpen, Madrid, Keulen) . 9

9

Tekst v ert aald, afkom st ig v an:
ht t p: / / nws.eurocit ies.eu/ MediaShell/ m edia/ Overview_of_cit y_m easures_t o_m it igat e_t he_socioeconom ic_im pact _of_COVI D- 19_.pdf
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8

Europa Decent raal

Europa decent raal houdt een corona- act ualit eit en pagina bij . Op deze pagina is
ant woord t e vinden op vragen zoals: wat voor im pact heeft de coronacrisis op
Europese regelgeving en - beleid? En m et welke Europese aspect en m oet uw
overheidsorganisat ie rekening houden als u ext ra m aat regelen neem t om de
effect en van de coronacrisis op t e vangen? Denk bij voorbeeld aan de st aat sst eunen aanbest edingsregels. 10
Er is een overzicht op de pagina van de laat st e ont wikkelingen en verdiepende
inform at ie. Teven zij n er onderst aande sub pagina’s waar vooral de j uridische
kant wordt belicht :
•

St aat sst eun

•

Aanbest eden

•

EU- invest eringen

•

Vraag & Ant woord

Meer inform at ie: ht t ps: / / europadecent raal.nl/ coronacrisis/
Tevens is er op de websit e van Europa Decent raal veel inform at ie t e vinden over
de relat ie t ussen COVI D- 19 en de Green Deal.

10

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / europadecent r aal.nl/ coronacrisis/
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9

Covenant of Mayors – Europe Board

I n een open brief gedat eerd op 5 m ei hebben leden van de European Covenant of
Mayors Board hun bereidheid kenbaar gem aakt om de huidige crisis als kans aan
t e grij pen om de energiet ransit ie t e versnellen.
De brief is get ekend door de burgem eest er van Heidelberg Eckart Wür zner,
vicepresident van de provincie Barcelona Xesco Gom ar Mart ín, burgem eest er van
Freiburg Mart in Horn, locoburgem eest er van St ockholm Kat arina Luhr,
burgem eest er van Cast el Maggiore Belinda Got t ardi en de direct eur van de
Noordwest - Kroat ische energieagent schap Julij e Dom ac.
Ze roepen op om st eden en regio's zo goed m ogelij k t e onderst eunen bij hun
herst elinspanningen om zo de energie- en klim aat t ransit ie t e versnellen.
I nvest eringen m oet en bij dragen aan de t ransform at ie naar een klim aat neut rale
sam enleving.
De kernboodschap is hieronder weergegeven:

De brief is t e vinden via deze link:
ht t p: / / nws.eurocit ies.eu/ MediaShell/ m edia/ 200505_EU- CoM_Open- let t er_Post virus- recovery_final.pdf
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10

Monit or I nt ernat ionale voorbeelden - Am st erdam

Deze t weewekelij kse m onit or is erop gericht om een algem een beeld t e vorm en
van de m aat regelen die andere st eden in Europa en daarbuit en nem en naar
aanleiding van de uit braak van corona. Verschillende dom einen kom en aan bod en
alle voorbeelden zij n gericht op hun relevant ie voor st eden en m et nam e
Am st erdam . Ook bevat het docum ent een overzicht v an EU- m aat regelen en een
overzicht van inform at iebronnen die relevant zij n voor st eden. 11
Meer wet en over een voorbeeld uit de m onit or van Am st erdam of wil j e de
m onit or in de t oekom st in j e inbox ont vangen? Laat het wet en via
int ernat ionaloffice@am st erdam .nl

11

Tekst afkom st ig uit de 3 e Monit or I nt ernat ionale voorbeelden st edelij ke aanpak Corona v an 29 april 2020
Pagina 28 van 54

COVI D- 19 DOSSI ER

11

Organisat ie voor Econom ische Sam enw erking en Ont wikkeling

1 1 .1

St e de lij k e be le idsr e a ct ie s
De Organisat ie voor Econom ische Sam enwerking en Ont wikkeling ( OESO) heeft
de m eest diepgaande analyse m et bet rekking t ot st edelij ke init iat ieven en
beleidsreact ies beschikbaar. I n het docum ent van de OESO wordt zowel naar de
im plicat ies voor beleid op de kort e als lange t erm ij n gekeken.
De OESO geeft aan dat in veel landen de rol van st eden t weeledig is. Enerzij ds
worden st eden gebruikt als im plem ent at iem iddel voor landelij ke m aat regelen,
zoals de lokale onderst euning en handhaving van de beperkingsm aat regelen,
vanwege de m iddelen en capacit eit ( d.w.z. gem eent elij ke polit ie) of lokale
m ogelij kheden ( d.w.z. sluit ing van openbare parken) van st eden. Aan de andere
kant hebben st eden m eer innovat ieve, bot t om - up react ies aangevoerd,
bij voorbeeld door m iddel van t echnologie.
De OESO heeft voorbeelden verzam eld uit m eer dan 40 st eden wereldwij d. Door
de geografische brede kij k naar react ies van st eden door de OESO, zij n niet alle
m aat regelen en voorbeelden even t oepasbaar op de Europese cont ext . I n dit
dossier zij n m inder relevant e m aat regelen zoveel m ogelij k buit en beschouwing
gelat en. Bij alle m aat regelen die hieronder genoem d zij n horen voorbeelden. Deze
voorbeelden zij n niet in de t ekst opgenom en en t erug t e vinden in het OESO
docum ent die t e vinden is via deze link:
ht t p: / / www.oecd.org/ coronavirus/ en/ # policy- responses.
Op basis van de voorbeelden heeft de OESO onderst aand schem a gem aakt m et 6
verschillende clust eringen van st edelij ke react ies. De uit werking bij deze 6
clust eringen worden in sam engevat t e vorm in dit hoofdst uk uit eengezet .
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11.1.1

Sociale afst and en isolat ie

11.1.1.1

Beleidsreact ies
I n de eerst e fase van de pandem ie best onden de react ies vooral uit het afdwingen
van sociale afst ands- en quarant ainem aat regelen zoals:
•

De m eest e st eden hebben grot e bij eenkom st en geannuleerd of uit gest eld;

•

Sluit en van cult urele voorzieningen in de st ad;

•

Sluit ing van scholen en universit eit en. Dit om vat t e het verzet t en van
sem est ers, het uit st ellen v an exam ens en het opschalen van het grat is t er
beschikking st ellen van online leerm iddelen en educat ieve t oepassingen.

Vanaf m ei 2020 zij n veel Europese st eden begonnen m et het ont wikkelen van
plannen t er onderst euning van m aat regelen om de quarant aine geleidelij k t e af t e
bouwen. Daarbij wordt door de OESO een aant al voorbeelden gegeven van
onderst aande t ype m aat regelen:

11.1.1.2

•

Dist ribut ie van veiligheidsuit rust ing;

•

Zorgen voor sociale afst and op scholen.

Lessons Learned op het gebied van st edelij ke dicht heid
I n de COVI D- 19- cont ext k unnen dicht e st edelij ke gebieden een snellere t oegang
t ot gezondheidszorg en sociale dienst en bieden, alsm ede onderst eunende
net werken creëren om sociaal isolem ent t e best rij den. Met COVI D- 19 is er echt er
ook discussie ont st aan over de kwet sbaarheid van dicht bevolkt e st eden en het
risico op verspreiding van het virus. Dit vanwege de nabij heid van burgers
onderling en de com plexit eit om sociale afst andsm aat regelen volledig in acht t e
nem en.
De OESO werkt aan een analyse die de correlat ie best udeert t ussen
groeipercent ages van coronagevallen en st erfgevallen in relat ie t ot de
bevolkingsom vang en de bevolkingsdicht heid van funct ionele st edelij ke gebieden
( Funct ional Urban Areas, FUA) . Een funct ionele aanpak is nodig buit en de
adm inist rat ieve grenzen v an st eden om rekening t e houden m et de van huisnaar- werkst rom en t ussen st edelij ke kernen en acht erland, waarvan de
arbeidsm arkt st erk geïnt egreerd is m et de kernen. Aangezien bewoners en
werknem ers m et elkaar com m uniceren in gem eenschappelij ke funct ionele
ruim t es, is het besm et t ingsgevaar in aangrenzende gem eent en groot en vraagt
het om gecoördineerde beleidsreact ies.
Het is echt er niet alleen de bevolkingsdicht heid die st eden kwet sbaar m aakt voor
COVI D- 19, m aar ook de st ruct urele econom ische en sociale om st andigheden van
st eden. Zo zij n st eden m et ongelij kheden, inadequat e
huisvest ingsom st andigheden en een hoge concent rat ie aan arm en in de st ad
pot ent ieel kwet sbaarder dan st eden m et bet ere m iddelen en m inder
sociaaleconom ische verschillen t ussen inwoners.

Pagina 30 van 54

COVI D- 19 DOSSI ER

11.1.2

Werk en woon- werkverkeer

11.1.2.1

Beleidsreact ies
St eden hebben verschillende m aat regelen op het gebied van werk en woonwerkverkeer genom en, zoals:
•

Het t oepassen van t elewerken of flexibele werkt ij den;

•

Lokale bedrij ven aansporen om t elewerk en flexwerk t e onderst eunen;

•

Test en, om zo de veiligheid op het werk t e vergrot en;

•

Beperking van de openbaarvervoersdienst en en aansporing om niet essent iële reizen t e beperken. Dit in com binat ie m et hygiënem aat regelen,
zoals desinfect ie, in het openbaar vervoer.

De pandem ie heeft een revolut ie t eweeggebracht in de m anier waarop m ensen
reizen en werken. Op de k ort e t erm ij n heeft de pandem ie bedrij ven en st eden
ert oe gedwongen waar m ogelij k een beleid voor werken op afst and aan t e nem en,
zodat m ensen t huis k unnen blij ven om de verspreiding van het virus t e st oppen.
Nadat de beperkingen zij n versoepeld, kunnen wer knem ers, waar en wanneer
m ogelij k, doorgaan m et t elewerken om grot e groepen m ensen in kant oren en in
het openbaar vervoer t e verm ij den, t enm inst e t ot dat er een vaccin is ont dekt .
Enkele voorbeelden van m aat regelen die op het gebied van wer k worden
genom en om het risico van een t weede golf van besm et t ing t e beperken, zij n:

11.1.2.2

•

Het voort zet t en van t elewerken en spreiden van wer kuren na de eerst e
golf van besm et t ingen;

•

Ervoor zorgen dat burgers zich veilig kunnen verplaat sen. Som m ige
st eden zij n begonnen m et de invoering van m obilit eit splannen die fiet sen
of wandelen aanm oedigen en daarm ee t racht en het gebruik van openbaar
vervoer t e m inim aliseren.

Lessons learned
Een belangrij ke les uit de COVI D- 19- crisis is dat t elewerken geen grot e afbreuk
doet aan de product ivit eit en grot endeels bij draagt aan het verm inderen van
negat ieve im pact op het m ilieu. I n de t oekom st is het waarschij nlij k dat er een
‘nieuwe norm ’ zal ont st aan waarbij veel werknem ers en bedrij ven het pot ent ieel
van t elewerken zullen benut t en en hun m obilit eit spat ronen waar nodig en waar
m ogelij k zullen aanpassen. Peilingen hebben zelfs aanget oond dat burgers na de
crisis nieuwe werk- en reisgewoont en behouden. Enkele lessen die kunnen wor den
get rokken op het gebied van t elewerken, m obilit eit en m ilieu worden hieronder
sam engevat :
•

Mensen en plaat sen hebben ongelij ke t oegang t ot t elewerken. Hoewel
som m ige werknem ers hun bloot st elling aan het risico op
coronabesm et t ing door t elewerken k unnen verm inderen of k unnen
profit eren van prevent ieve m aat regelen, kunnen velen dat niet vanwege
de aard van hun werk, reeds best aande ongelij kheden of een digit ale
kloof.

•

Mobilit eit wordt st erk beïnvloed door de COVI D- 19- pandem ie en geeft
st eden een m om ent um om hun r uim t elij kbeleid t e heroverwegen en
alt ernat ieve opt ies t e bedenken. Zo prom ot en st eden bij voorbeeld fiet sen
als een van de preferent e vervoersm ogelij kheden voor de periode na de
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quarant aine en houden st eden hier rekening m ee bij nieuwe st edelij ke
ont werpen.
•

11.1.3

Verm inderd t ransport heeft in veel st eden in de wereld een posit ieve
invloed gehad op de lucht kwalit eit t ij dens de quarant aine. De wereldwij de
uit st oot van st ikst ofdioxide is st erk afgenom en.

Onderst euning van bedrij ven en econom isch herst el
OESO- m et ropolen zij n goed voor 60% van het t ot ale BBP in het OESO- gebied,
59% van de werkgelegenheid en 55% van de t ot ale OESO- bevolking. Door de
COVI D- 19- crisis hebben v eel st eden, m ede onder druk van de nat ionale overheid,
de econom ische en com m erciële act ivit eit en st ilgelegd m et uit zondering van
essent iële act ivit eit en zoals superm arkt en, apot heken, banken, verzekeringen en
de post . Hoewel het nog vroeg is om de econom ische im pact van COVI D- 19 op
st eden t e m et en, zij n som m ige st eden, zoals Am st erdam en Madrid, begonnen
m et het m aken van prognoses als inst rum ent voor besluit vorm ing.
Gem eent ebest uren spelen een rol bij het onderst eunen van kleine en m iddelgrot e
bedrij ven, t egelij kt ij dig verst rekken zij financiering voor bedrij ven in nood en
t racht en ze lokale bedrij ven zodanig t e posit ioneren dat het bedrij fsleven zo st erk
m ogelij k t erugkeert na de crisis. Dit gebeurt door:
•

Consult ancydienst en aan het MKB t e verlenen;

•

Fondsen t oe t e wij zen;

•

Belast ingvoordelen t e verlenen;

•

Subsidies en onderst euning t e geven;

•

Huur vrij st elling en fiscale vrij st ellingen t e verlenen;

•

De lokale product ie en dist ribut ie t e onderst eunen.

De pandem ie heeft ert oe geleid dat nat ionale overheden am bit ieuze
herst elpakket t en hebben uit gerold om hun econom ie en m ensen t e bescherm en,
waarvoor sam enwerking en sam enhang t ussen de verschillende best uurslagen
vereist is.

11.1.4

Cont inuït eit van lokale openbare dienst en
Door decent ralisering zij n st eden leveranciers van basisdienst en, waaronder
drinkwat ervoorziening, riolering, wat erzuivering en afvalbeheer. Twee
geïdent ificeerde hoofdt hem a’s op dit gebied zij n:
•

Afval- en wat erm anagem ent - Tij dens de COVI D- 19- crisis zij n de
hoeveelheden niet - recyclebaar afval gest egen ( d.w.z. plast ic
handschoenen, wegwerpm askers, papieren zakken, enz.) . Veel st eden en
nut sbedrij ven hebben erm ee ingest em d om inwoners die hun rekeningen
niet kunnen bet alen niet af t e sluit en van dienst en.

•

Aanbest edingen - Overheidsopdracht en spelen een sleut elrol bij het
verlenen van een aant al dienst en aan burgers waar lokale overheden
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kernbevoegdheden hebben. De COVI D- 19- pandem ie heeft gevolgen voor
de huidige en t oekom st ige cont ract en van lokale overheden en dus voor
de dienst verlening van st eden. Bij voorbeeld het verlenen van
veiligheidsuit rust ing voor de polit ie, waaronder m ask ers en bescherm ende
handschoenen. Veel landen hebben t evens de regels voor
overheidsopdracht en voor alle aanbest edende dienst en flexibeler
gem aakt , aangezien de COVI D- 19- crisis onm iddellij ke react ies van landen
vereist en om de cont inuït eit van openbare dienst en t e kunnen
waarborgen.

11.1.5

Maat regelen om kwet sbare groepen t e bescherm en
Wet ende dat de COVI D- 19- epidem ie kwet sbare groepen waarschij nlij k het har dst
zal t reffen, hebben st eden m aat regelen genom en om de im pact op kwet sbare
groepen in de sam enleving t e verm inderen. Onder kw et sbare groepen vallen
degenen die fysiek en econom isch m eer aan de pandem ie worden bloot gest eld.
De groepen die door de OESO worden geïdent ificeerd zij n:

11.1.6

•

Daklozen;

•

Migrant en en vlucht elingen;

•

Ouderen - Ouderen worden beschouwd als de m eest kwet sbare groep
voor de pandem ie. St eden hebben m aat regelen genom en om hen t e
bescherm en, m edische onderst euning t e bieden en com m erciële
act ivit eit en aan hun behoeft en aan t e passen;

•

Mensen m et lage inkom ens - Zowel als het gaat om het verlies van
inkom en als bloot st elling aan het virus t ij dens uit voering van
werkzaam heden;

•

Vrouwen – bij voorbeeld in het kader van huiselij k geweld en
oververt egenwoordiging van vrouwen in beroepen die in de front linie
t egen corona liggen.

Publieke com m unicat ie, bewust m aking en digit ale inst rum ent en
I n t ij den van crisis is vert rouwen in inst ellingen en hun t ransparant ie in de
com m unicat ie m et het publiek nog belangrij ker dan norm aal. Met nam e
noodsit uat ies op gezondheidsgebied veroorzaken angst en onzekerheid onder
burgers en kunnen t ot geest elij ke gezondheidsproblem en leiden of deze
verergeren. Perioden van quarant aine en zelfisolat ie doen ook het risico op
gevoelens van eenzaam heid en depressie t oenem en.

11.1.6.1

Beleidsreact ies
I n het licht van COVI D- 19 hebben verschillende burgem eest ers en lokale best uren
innovat ieve m anieren ont wikkeld om burgers t e inform eren en gerust t e st ellen.
Ze hebben een breed scala aan digit ale hulpm iddelen ont wikkeld om in de
dagelij kse behoeft en en gezondheidsvraag t e voorzien. Via openbare
inform at ieprogram m a's, websit es, post ers, advert ent ies en sociale m edia m aken
st eden gebruik van out reach- m ogelij kheden. Bewoners worden opgeroepen om
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m ee t e helpen bij het beperken van de verspreiding van corona en essent iële
m aat regelen t egen de verspreiding door t e geven aan fam ilie of vrienden.
Veel st eden zorgen ervoor dat hun inwoners realt im e inform at ie krij gen, t erwij l de
beperkingen geleidelij k worden opgeheven. Het gaat bij voorbeeld om inform at ie
over voor het publiek t oegankelij ke com m erciële act ivit eit en, geact ualiseerde
gezondheidsinform at ie en de beschikbaarheid van openbaarvervoersdienst en.
11.1.6.2

Lessons learned over het gebruik van digit ale hulpm iddelen
De digit ale kloof is een van de vele ongelij kheden die COVI D- 19 aan het licht
brengt in de sam enleving. Nat ionale en lokale overheden gebruiken t echnologieën
om t e zorgen voor naleving van de sociale afst andsregels en bij
cont ract onderzoek. De Eur opese Com m issie werkt m om ent eel sam en m et acht
Europese t elecom m unicat ie- exploit ant en om geanonim iseerde geaggregeerde
m obiele geo- locat iegegevens t e verkrij gen om zodoende de verspreiding van
COVI D- 19 t e volgen. I n het kader van privacy, worden de gegevens weer gewist
zodra de crisis voorbij is.

11.1.7

Beleidsim plicat ies voor het herst el en de veerkracht v an st eden
De COVI D- 19- crisis en de react ies daarop onderst repen het belang en het
pot ent ieel van langet erm ij nst rat egieën voor st eden om inclusiever, groener en
slim m er t e worden. Dit hoofdst uk beschrij ft vij f act iegericht e
beleidsaanbevelingen voor regeringen, op alle niveaus, om sam en t e werken aan
het opbouwen van bet ere st eden, m et als basis de lessons learned die door de
OESO beschreven zij n. De aanbevelingen bouwen voort op eerdere leidraden van
de OESO over ram penrisicobeheer, veerkracht van st eden en st edelij k beleid. De
figuur hieronder geeft de vij f act ies weer.
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11.1.7.1

I nclusieve st eden
Om inclusieve st eden t e bouwen die kansen bieden aan iedereen, m oet en alle
best uursniveaus:

11.1.7.2

Groene st eden
Om groene st eden t e bouwen die kunnen overgaan op een groene econom ie,
m oet en alle overheidsniveaus:

11.1.7.3

Sm art cit ies
Om slim m e st eden t e bouwen die het volledige innovat iepot ent ieel kunnen
benut t en voor het welzij n van bewoners en inclusieve groei kunnen bevorderen,
m oet en alle overheidsniveaus:
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11.1.7.4

Good governance
Om inclusieve, groene en slim m e st eden t e bouwen, m oet en overheden gebruik
m aken van goed best uur als m iddel om succesvolle st rat egieën en beleid t e
ont werpen en uit t e voeren, in gedeelde verant woordelij kheid m et
belanghebbenden:

11.1.7.5

Voldoende financiële m iddelen
Om geïnt egreerde en t oekom st gericht e m aat regelen na herst el t e im plem ent eren,
m oet en overheden gebruikm aken van voldoende financiële m iddelen voor
inclusieve, groene en slim m e st eden, door: 12

12

Tekst v an dit hoofdst uk is v ert aald en deels aangepast , origineel afkom st ig van:
ht t p: / / www.oecd.org/ coronavirus/ policy- responses/ cit ies- policy- responses- fd1053ff/
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1 1 .2

D e t e r r it or ia le im pa ct va n COVI D - 1 9
Naast een docum ent over de im pact van COVI D- 19 op st eden, heeft de OESO ook
een docum ent opgest eld over de t errit oriale im pact van COVI D- 19. De focus van
dit docum ent is gericht op het m anagen van de crisis op verschillende
best uurslagen.
Hieronder is de abst ract van het docum ent weergegeven. 13

Meer inform at ie: ht t p: / / www.oecd.org/ coronavirus/ policy- responses/ t het errit orial- im pact - of- covid- 19- m anaging- t he- crisis- across- levels- of- governm ent d3e314e1/

13

Afkom st ig van: ht t p: / / www.oecd.or g/ coronavirus/ policy- responses/ t he- t errit orial- im pact - of- covid- 19m anaging- t he- crisis- across- levels- of- governm ent - d3e314e1/
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12

I NTERREG

I NTERREG Europe roept op om good pract ices op het gebied van COVI D- 19 beleid
op regionale schaal t e delen via het best aande plat form dat zij hebben op hun
websit e. Als een st ad of regio een voorbeeld heeft van inspirerend regionaal
beleid dat bij draagt het herst el van COVI D- 19 dan kan dit worden gedeeld m et
m eer dan 17.000 leden van via de good pract ices dat abase. Het is m ogelij k t e
benadrukken dat het beleidsvoorbeeld zich richt op het herst el van COVI D- 19
door t ij dens het indieningsproces het t refwoord 'COVI D- 19' t oe t e voegen.
Voor m eer inform at ie: ht t ps: / / www .int erregeurope.eu/ policylearning/ goodpract ices/
Daarnaast is er via de zoekfunct ie op de websit e al veel nieuws t e vinden,
inclusief voorbeelden van r egionaal beleid. De zoekfunct ie is t e vinden via de link:
ht t ps: / / www.int erregeurope.eu/ policylearning/ plat form - search
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13

Overige wereldwij de init iat ieven

1 3 .1

Bloom be r g Phila nt hr opie s
Bloom berg Philant hropies brengt virt ueel expert s op het gebied van
volksgezondheid en st adsleiderschap bij een. Sam en m et part ners van de John
Hopkins Bloom berg School of Public Healt h en het Bloom berg Harvard Cit y
Leadership I nit iat ive, lanceerde Bloom berg Philant hropies een nieuw
onderst euningsprogram m a om Am erikaanse burgem eest ers t e helpen m et de
react ie op COVI D- 19. I n sam enwerking m et de Nat ional League of Cit ies
lanceerde Bloom berg Philant hropies de COVI D- 19: Local Act ion Tracker. Het bevat
een sort eerbaar rast er m et det ails over de beleidsbeslissingen en act ies die in de
Verenigde St at en worden ondernom en om de verspreiding van het virus in t e
dam m en en t e reageren op de im pact op de gem eenschap. Burgerm eest ers
kunnen hun act ies indienen die dan worden opgenom en in de t racker. De t racker
wordt dagelij ks bij gewerkt om de snelle ont wikkelingen van de crisis t e
weerspiegelen. Act ies zoals het t est en van prot ocollen, uit gaansverboden, donat ie
init iat ieven en voedselprogram m a's zullen worden benadrukt .
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.nlc.org/ program - init iat ive/ covid- 19- local- act iont racker

1 3 .2

C4 0 Cit ie s
C40 Cit ies heeft een ‘Global Mayors COVI D- 19 Recovery Task Force’ opgericht om
econom isch herst el t e bevorderen dat t en goede kom t aan de volksgezondheid,
ongelij kheid verm indert en de klim aat crisis aanpakt . De Task Force zal
onderzoeken hoe het econom ische herst el van COVI D- 19 ervoor kan zorgen dat
m ensen weer aan het wer k kom en en klim aat verandering niet een nog grot ere
crisis wordt voor de wereldeconom ie. De leden van de t askforce zij n: voorzit t er
van de Task Force- burgem eest er van Milaan, I t alië, Giuseppe Sala; Burgem eest er
van Freet own, Sierra Leone, Yvonne Aki Sawyerr; Minist er van Milieu van Hong
Kong, China, KS Wong; Burgem eest er van Lissabon, Port ugal, Fernando Medina;
Burgem eest er van Rot t erdam , Nederland, Ahm ed About aleb; Burgem eest er van
Medellín, Colom bia, Daniel Quint ero Calle; Burgem eest er van Melbourne,
Aust ralië, Sally Capp; Burgem eest er van Mont real, Canada, Valérie Plant e;
Burgem eest er van New Orleans, VS, LaToya Cant rell; Burgem eest er van Seat t le,
VS, Jenny Durkan; Burgem eest er van Seoul, Zuid- Korea, Won- soon Park.
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.c40.org/ press_releases/ 11- m ayors- unit e- globalm ayors- covid- 19- t ask- force

1 3 .3

M e t r opolis
Cit ies for Global Healt h, geleid door Met ropolis, m aakt deel uit van de ‘Live
Learning Experience: beyond t he inst ant response t o t he out break’, ont wikkeld
door UCLG en onderst eund door UN- Habit at . Ze hebben een online
sam enwerkingsplat form ont wikkeld dat t oegang biedt t ot kennis, st rat egieën en
uit voerbare plannen die w orden geïm plem ent eerd door lokale en regionale
overheden over de hele wereld. Deze virt uele ruim t e laat zien wat st eden doen
m et specifieke init iat ieven of plannen om de COVI D- 19- uit braak t e best rij den. De
coalit ie organiseert ook sessies over de rol van openbare dienst verlening t ussen
st eden en part ners.
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Meer inform at ie: ht t ps: / / www.cit iesforglobalhealt h.org/

1 3 .4

Cor e Cit ie s UK
Core Cit ies UK’s 'St rengt hening t he Core'- program m a st reeft ernaar de 26% van
de Brit se econom ie t e bescherm en die st adsregio's al bij dragen, de econom ie van
om liggende st eden bescherm en en een zo st erk m ogelij k herst el t e facilit eren. Op
kort e t ot m iddellange t erm ij n st elt de organisat ie enkele gedet ailleerde
voorst ellen op over hoe herst el per sect or binnen st eden en hun ecosyst em en kan
plaat svinden. Dit wordt gedaan door t e werken aan de financiële veerkracht van
de lokale overheid, door grot e proj ect en in st eden sam en t e brengen die een
st im ulans kunnen zij n voor de regionale en nat ionale econom ie, en de t oekom st
van st eden t e herdefiniëren.
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.corecit ies.com /

1 3 .5

Globa l Pa r lia m e nt of M a yor s
Het Global Parliam ent of Mayors ( GPM) lanceerde een ‘Mayors Act Now Cam paign’
op zij n websit e om burgem eest ers verbonden t e houden t ij dens de pandem ie en
lokale en regionale init iat ieven wereldwij d t e delen.
Meer inform at ie: ht t ps: / / globalparliam ent ofm ayors.org/

1 3 .6

Globa l Re silie nt Cit ie s N e t w or k & W e r e ldba nk
Het Global Resilient Cit ies Net work ( GRCN) en de Wereldbank organiseren
wekelij ks een online Speakers Series over hoe st eden reageren op COVI D- 19. Als
part ners van de Making Cit ies Resilient Cam paign openen ze sessies op basis van
wie het eerst kom t , het eerst m aalt .
Meer inform at ie ht t ps: / / www.linkedin.com / com pany/ global- resilient - cit iesnet work/

1 3 .7

Loca l 2 0 3 0
Local 2030 heeft een oproep gedaan t ot act ie op het gebied van
capacit eit sopbouw, financiering en verdere int egrat ie van SDG- m ainst ream ing op
lokaal niveau ( principes van inclusie, duurzaam heid en leave no one behind) . Het
init iat ief heeft t ot doel m anieren t e vinden waarm ee part ners vaker oplossingen
voor de COVI D- 19- respons kunnen verbinden en uit wisselen.
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.local2030.org/ public/ index.php/ st ory

1 3 .8

OPEN I D EO
OPEN I DEO, I DEO's open innovat ieprakt ij k die m ensen wereldwij d in st aat st elt
om sam en t e kom en en oplossingen t e bouwen voor hedendaagse
m aat schappelij ke problem en, coördineert m om ent eel m et wereldwij de
responsaut orit eit en die ervoor willen zorgen dat m ensen bruikbare, relevant e
inform at ie hebben over COVI D- 19. Ze proberen een scala aan ervaringen van
over de hele wereld t e delen en t e lat en zien hoe m ensen t oegang krij gen t ot
inform at ie.
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Meer inform at ie: ht 218 ht t ps: / / www.openideo.com / challenge- briefs/ covid19com m unicat ion- challenge

1 3 .9

UN ESCO
UNESCO heeft een oproep t ot het indienen van verhalen gelanceerd om zo
inform at ie t e verzam elen over lokale int ervent ies gericht op specifieke groepen
die beperkt e t oegang hebben t ot de geleverde dienst en. Het gaat hierbij om
init iat ieven op st adsniveau die specifiek worden uit gevoerd t er best rij ding van
discrim inat ie en st igm a in alle m ogelij ke vorm en.
Meer inform at ie: ht t ps: / / es.unesco.org/ node/ 321186

1 3 .1 0

Unit e d Cit ie s a nd Loca l Gove r nm e nt s
Unit ed Cit ies and Local Governm ent s ( UCLG) richt zich m om ent eel op het delen
van inform at ie in sam enwerking m et het wereldwij de net werk van lokale
aut orit eit en. Het Global Cit y Plat form heeft al m eer dan 295 ervaringen van
st eden over de hele wereld verzam eld. Burgem eest ers hebben een forum
georganiseerd m et de naam live learning experience om uit t e wisselen over
belangrij ke kwest ies die voort vloeien uit de pandem ie, zoals oplossingen voor
daklozen, de cont inuït eit van t ransport zodat m ensen ziekenhuizen en andere
essent iële dienst en kunnen bereiken en m et bet rekking t ot de eerder besproken
digit ale kloof die van invloed is op kinderen en hun opleiding. Er is ook een debat
over im m igrat ie en de recht en van m igrant en. Elke week wordt er op dit forum
een debat gehouden om de verschillende punt en t e bespreken en de discussie
verschuift m om ent eel naar hoe st eden het herst elproces zullen aanpak ken.
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.uclg.org/ en/ issues/ live- learning- experiencebeyondt heout break

1 3 .1 1

W ha t W or k s Cit ie s
What Works Cit ies heeft een COVI D- 19 lij st sam engest eld voor lokale
overheidsleiders: Local Governm ent Response and Resource Bank. Dit is een
sam engest elde lij st m et voorbeelden, bronnen en react ies van st eden die nut t ige
inzicht en k unnen bieden aan lokale overheden.
Meer inform at ie: ht t ps: / / m edium .com / @What WorksCit ies/ covid- 19- localgovernm ent - response- and- resource- bank- df47e38791ba

1 3 .1 2

W or ld Econ om ic For um
Het World Econom ic Forum ( WEF) , dat opt reedt als part ner van de
Wereldgezondheidsorganisat ie ( WHO) , m obiliseert alle belanghebbenden om
levens en best aansm iddelen in de st rij d t egen COVI D- 19 t e bescherm en. Het WEF
heeft een st rat egisch int elligent iet ool gelanceerd, dat inform at ie verschaft over
drie priorit aire gebieden: het wereldwij de bedrij fsleven st im uleren, het
levensonderhoud van m ensen bescherm en en de bedrij fscont inuït eit
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vergem akkelij ken, en het m obiliseren van sam enwer king en bedrij fsonderst euning
voor de COVI D- 19- react ie. 14
Meer inform at ie:
ht t ps: / / int elligence.weforum .org/ t opics/ a1G0X000006O6EHUA0?t ab= publicat ions
& ht t ps: / / www.weforum .org/ plat form s/ covid- act ion- plat form

1 3 .1 3

POLI S
Specifiek op het gebied van m obilit eit houdt POLI S een overzicht bij van st edelij ke
COVI D- 19 react ies op dat vlak m et veel Europese voorbeelden.
Meer inform at ie: ht t p: / / www.polisnet work.eu/ docum ent / covid- 19- keeping- t hingsm oving/
I n sam enwerking m et onder m eer TNO en WEF heeft POLI S ook een bij drage
geleverd aan de websit e COVI D Mobilit y works. Op deze websit e zij n t evens
voorbeelden t e vinden van react ies in st eden op m obilit eit svlak.
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.covidm obilit yworks.org/ find- responses

1 3 .1 4

UN / D ESA
UN/ DESA plaat st regelm at ig policy briefs op de websit e van de Verenigde Nat ies
over COVI D- 19 gerelat eerde onderwerpen die in st edelij ke cont ext relevant zij n.
Bij voorbeeld COVI D- 19 react ies in relat ie t ot de SDGs.
Meer inform at ie:
ht t ps: / / www.un.org/ developm ent / desa/ dpad/ docum ent _gem / undesa- policy- brief/

14 Tekst van alle bovengenoem de init iat ieven vert aald, origineel afkom st ig van ht t ps: / / read.oecd-

ilibrary.org/ view/ ?ref= 126_126769- y en45847kf&t it le= Coronavirus- COVI D- 19- Cit ies- Policy- Responses
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14

Financiering: COVI D- 19 & EU

1 4 .1

H e r st e lpla n voor Eur opa
Om de econom ische en sociale schade van de coronapandem ie t e repareren, het
herst el van de Europese econom ie snel op gang t e brengen en best aande banen
t e redden en nieuwe t e scheppen, st elt de Europese Com m issie een groot
herst elplan voor Europa voor, dat het m axim ale uit de EU- begrot ing haalt .
De Com m issie zoekt de noodzakelij ke invest eringen daarvoor via een t weeledige
st rat egie:

14.1.1

•

Next Generat ion EU, is een nieuw herst elinst rum ent waarm ee het EUbudget voor de j aren 2021- 2024 wordt aangevuld m et ext ra geld dat op
de financiële m arkt en wordt bij eengebracht .

•

Een robuust ere langet erm ij nbegrot ing van de EU voor 2021- 2027

Een EU- begrot ing voor herst el en veerkracht
Om een ant woord op de coronacrisis t e bieden dat afdoende is voor iedereen in de
EU én haar part ners in de rest van de wereld, zet de Europese Com m issie
verschillende inst rum ent en in. Next Generat ion EU is verdeeld in drie pij lers:
1.

Lidst at en helpen zich t e herst ellen

2.

De econom ie snel op gang brengen en privat e invest eringen onderst eunen

3.

Lessen t rekken uit de crisis

Meer inform at ie: ht t ps: / / ec.europa.eu/ info/ sit es/ info/ files/ fact sheet _1_en.pdf
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14.1.2

Kerninst rum ent en t er onderst euning van het herst elplan voor Europa
De m iddelen zullen daar w orden ingezet waar ze het groot st e verschil m aken als
aanvulling en verst erking van wat er al door de lidst at en wordt gedaan. De
invest eringen zullen via allerlei inst rum ent en worden gekanaliseerd op basis van
drie pij lers:
St e un a a n de lidst a t e n om t e he r st e lle n e n st e rk e r uit de cr isis t e k om e n
1. Europese facilit eit voor herst el en veerkracht , geïnt egreerd in het
Europees sem est er

2.

3.

•

Mechanism e: Subsidies en leningen voor de uit voering van
nat ionale plannen voor herst el en veerkracht van de lidst at en die
zij n vast gest eld in overeenst em m ing m et de doelst ellingen van
het Europees sem est er, onder m eer voor de groene en de digit ale
t ransit ie en de veerkracht van de nat ionale econom ie.

•

Budget : 560 m ilj ard euro, waarvan 310 m ilj ard euro in de vorm
van subsidies en 250 m ilj ard als leningen

React - EU – Herst elbij st and voor cohesie en de regio's van Europa
•

Mechanism e: Flexibele subsidies in het kader van het
cohesiebeleid voor gem eent en, ziekenhuizen en bedrij ven via de
beheersaut orit eit en van de lidst at en. Geen nat ionale
m edefinanciering noodzakelij k.

•

Budget : 55 m ilj ard euro ext ra voor het cohesiebeleid t ussen 2020
en 2022

Onderst euning van de groene t ransit ie naar een klim aat neut rale econom ie
m et m iddelen van Next Generat ion EU
•

Een voorst el om t ot 40 m ilj ard euro ext ra uit t e t rekken voor het
Fonds voor een recht vaardige t ransit ie om de lidst at en t e helpen
sneller over t e schakelen naar klim aat neut ralit eit .

•

15 m ilj ard euro ext ra voor het Europees Landbouwfonds voor
plat t elandsont wikkeling om plat t elandsgebieden t e helpen m et de
st ruct urele veranderingen die nodig zij n voor de Europese Green
Deal en de am bit ieuze doelst ellingen van de biodiversit eit s- en de
van- boer- t ot - bordst rat egie

D e e conom ie sne l op ga ng br e n ge n e n pr iva t e inve st e r inge n
onde r st e u ne n
1. Verst erkt I nvest EU, m et inbegrip van een facilit eit voor st rat egische
invest eringen

2.

•

Mechanism e: Verst rekking van een EU- begrot ingsgarant ie voor de
financiering van invest eringsproj ect en via de EI B- groep en
nat ionale st im uleringsbanken

•

Budget : 15,3 m ilj ard euro voor I nvest EU. Er kom t ook een nieuwe
facilit eit voor st rat egische invest eringen m et een budget van 15
m ilj ard euro uit Next Generat ion EU.

Nieuw inst rum ent voor solvabilit eit sst eun t er onderst euning van het eigen
verm ogen van levensvat bare ondernem ingen
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•

Mechanism e: Verst rekking van een EU- begrot ingsgarant ie aan de
Europese I nvest eringsbank Groep om part iculier kapit aal aan t e
t rekken

•

Budget : 31 m ilj ard euro

Le sse n t r e k k e n uit de cr isis e n de st r a t e gische uit da ginge n va n Eur opa
a a npa k k e n
1. Een nieuw gezondheidsprogram m a om Europa klaar t e m aken voor de
best rij ding van t oekom st ige bedreigingen voor de volksgezondheid
a.

2.

Een nieuw gezondheidsprogram m a, EU4Healt h, m et een budget
van 9,4 m ilj ard euro, dat werkt m aakt van gezondheidsbeveiliging
en voorbereiding op m ogelij ke t oekom st ige gezondheidscrisissen.

Verst erking van rescEU, het Uniem echanism e voor civiele bescherm ing,
om t e kunnen reageren op groot schalige noodsit uat ies
•

Mechanism e: Subsidies en aanbest edingen onder beheer van de
Europese Com m issie

•

Budget : I n t ot aal 3,1 m ilj ard euro

Daarnaast st elt de Com m issie voor ook andere program m a’s t e verst erken en een
volwaardige rol t e geven bij het vergrot en van de veerkracht van de EU en het
opvangen van alle direct en indirect door de pandem ie veroorzaakt e problem en.
Bedoeld worden onder m eer Horizon Europa, het inst rum ent voor
nabuurschapsbeleid, ont wikkeling en int ernat ionale sam enwerking ( NDCI ) , het
inst rum ent voor hum anit aire hulp, het program m a Digit aal Europa, de Connect ing
Europe Facilit y, het gem eenschappelij k landbouwbeleid, het inst rum ent voor
pret oet redingsst eun.
Meer inform at ie: ht t ps: / / ec.europa.eu/ info/ sit es/ info/ files/ fact sheet _2_en.pdf

14.1.3

Aangepast werkprogram m a van de Com m issie voor 2020
I n het kader van het EU- herst elplan heeft de Europese Com m issie ook haar
werkprogram m a voor 2020 bij gest eld als react ie op de coronacrisis. Het
aangepast werkprogram m a biedt de m ogelij kheid om versneld init iat ieven t e
nem en die herst el in Europa onderst eunen, levens redden en inkom ens
bescherm en.
De Com m issie houdt vast aan haar vlaggenschipinit iat ieven, de groene en de
digit ale t ransit ie, die ook een cent rale rol spelen in het weer vlot t rekken van de
Europese econom ie.
Al het via Next Generat ion EU bij eengebracht e geld wordt via de EU- program m a's
gekanaliseerd op de volgende wij ze:
1.

D e Eur ope se Gr e e n D e a l is de gr oe ist r a t e gie
•

Een m assale renovat iegolf voor de m odernisering van de gebouwen en
krit ieke infrast ruct uur in Europa, m et inbegrip van de inst allat ie van één
m ilj oen oplaadpunt en voor elekt rische voert uigen.
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2.

3.

•

Door t e voldoen aan de best aande klim aat - en energiedoelst ellingen voor
2030 kan het bbp m et 1% worden verhoogd en kunnen bij na 1 m ilj oen
nieuwe groene banen worden gecreëerd. Een m eer circulaire econom ie
heeft ook het pot ent ieel om de product ie t erug t e halen, afhankelij kheid
van het buit enland t e voorkom en en honderdduizenden nieuwe banen t e
scheppen.

•

De van- boer- t ot - bordst rat egie st eunt de boeren die de m ensen in Europa
bet aalbaar, gezond, veilig en duur zaam voedsel leveren. Gezien de
onm isbare rol van het plat t eland in de groene t ransit ie st elt de Com m issie
voor het budget voor het Europees Landbouwfonds v oor
plat t elandsont wikkeling t e verhogen.

•

Ter onderst euning van onze nat uurlij ke ecosyst em en heeft de Europese
Com m issie onlangs een biodiversit eit sst rat egie voor 2030 en een st rat egie
voor de bossen aangenom en.

•

Het Fonds voor een recht vaardige t ransit ie zal de om scholing van
werknem ers onderst eunen en econom ische kansen cr eëren voor kleine en
m iddelgrot e ondernem ingen.

Ee n ve r de r ga a nde , m e e r digit a le e e nge m a a k t e m a r k t
•

Europa m oet m eer invest eren in bet ere connect ivit eit en zij n indust riële
en t echnologische aanwezigheid. Technologieën zoals kunst m at ige
int elligent ie, cyberbeveiliging, dat a- en cloudinfrast ruct uur, 5G- en 6Gnet werken, super- en k want um com put ers, en blockchaint echnologie
hebben overloopeffect en en vergrot en de st rat egische aut onom ie van
Europa.

•

Een echt e dat a- en digit ale econom ie als m ot or voor innovat ie en
werkgelegenheid. De Com m issie zal m et wet svoorst ellen kom en over
dat a- uit wisseling en - governance, gevolgd door een echt e dat awet . Om dat
de elekt ronische handel in de kom ende j aren in een st room versnelling zal
raken, m oet het wet t elij k kader worden verbet erd via een wet op de
digit ale dienst en, m et duidelij ke regels voor onlineplat form s.

•

Een nieuwe st rat egie voor cyberbeveiliging zal leiden t ot m eer
sam enwerking, kennis en capacit eit op EU- niveau om onze digit ale
infrast ruct uur veilig t e houden.

Ee r lij k e n inclusie f he r st e l
•

SURE, het Europees inst rum ent voor t ij delij ke st eun om het risico op
werkloosheid in noodsit uat ies t e beperken st elt 100 m ilj ard beschikbaar
voor st eun aan werknem er s en bedrij ven. De Com m issie is van plan om in
de t oekom st vaker van dit soort inst rum ent en gebruik t e m aken.

•

Meer st eun voor j ongerenwerkgelegenheid en eerlij ke m inim um lonen
helpen kwet sbare werknem ers, onder wie j ongeren, om een financiële
buffer t e vorm en en een baan t e vinden of een school- of
beroepsopleiding t e volgen. Vrouwen zij n oververt egenwoordigd en
worden onderbet aald in veel eerst elij nsbanen. Daarom is het zaak de
loonkloof t ussen m annen en vrouwen t e dicht en, onder m eer door voor
loont ransparant ie t e zorgen.
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4.

•

Om de lidst at en t e helpen hun belast inginkom st en t e verhogen, zal de
Com m issie de st rij d t egen belast ingont duiking opvoeren. Een
gem eenschappelij ke geconsolideerde vennoot schapsbelast ing kan voor
een gem eenschappelij k rulebook zorgen. Belast ingvereenvoudiging kan
het ondernem ingsklim aat verbet eren en bij dragen t ot econom ische groei.

•

Hoe verder Europa de weg van een groenere en digit ale econom ie op
gaat , des t e belangrij ker het wordt om de vaardigheden, kennis en
knowhow t e verbet eren en aan t e passen. De Com m issie zal daarom m et
een vaardighedenagenda voor Europa en een act ieplan voor digit aal
onderwij s kom en.

Bou w e n a a n e e n ve e r k r a cht ige r e Unie
•

Een nieuwe farm aceut ische st rat egie m oet de kwet sbaarheden die t ij dens
de crisis aan het licht zij n gekom en, zoals de product iecapacit eit voor
geneesm iddelen in Europa, aanpakken en zo de st rat egische aut onom ie
van Europa waarborgen.

•

Een nieuw act ieplan voor krit ieke grondst offen zal de cruciale m arkt en
voor e- m obilit eit , accu's, hernieuwbare energie, farm aceut ica, lucht - en
ruim t evaart , defensie en digit ale t oepassingen verst erken.

•

De EU zal een evaluat ie van het handelsbeleid m aken om de wereldwij de
st room van goederen en dienst en op gang t e houden en om de
Wereldhandelsorganisat ie t e hervorm en. Zij zal haar de screening van
buit enlandse direct e invest eringen verscherpen en een wit boek over een
inst rum ent voor buit enlandse subsidies present eren.

•

De Com m issie zal haar rescEU- voorraden vergrot en om een perm anent e
capacit eit op t e bouwen m et het oog op allerlei crisissen, onder m eer door
een infrast ruct uur op t e zet t en voor noodrespons, vervoerscapacit eit en
noodhulpt eam s. 15

Meer inform at ie: ht t ps: / / ec.europa.eu/ info/ sit es/ info/ files/ cwp- 2020- adj ust edfact sheet _en.pdf

1 4 .2

Ove r ige st e unm a a t r e ge le n
ECB
I n de loop van de crisis zij n er door andere inst ellingen nog andere
st eunm aat regelen get roffen, die losst aan van het gepresent eerde herst elfonds. Op
19 m aart 2020 present eerde de Europese Cent rale Bank ( ECB) een ext ra
opkoopprogram m a van obligat ies t er waarde van 750 m ilj ard euro. Dit
program m a zorgt ervoor dat er ext ra geld in het syst eem wordt gepom pt zodat de
rent e op obligat ies daalt . Hierdoor wordt lenen voor bedrij ven en overheden
goedkoper. ECB- hoofd Chr ist ine Lagarde st elde in een verklaring hierbij dat er bij
de ECB 'geen lim iet is als het gaat om de t oewij ding aan de euro'. Dit noodpakket
van de ECB loopt t ot eind van dit j aar. Als de crisis dan niet voorbij is, is de ECB
van plan om volgend j aar verder t e gaan m et het opkoopprogram m a.

15

Deze t ekst onder “ herst elplan voor Europa” is afkom st ig v an: ht t ps: / / ec.europa.eu/ info/ live- work- t raveleu/ healt h/ coronavir us- response/ recovery- plan- europe_nl
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EI B
De Europese I nvest eringsbank ( EI B) i heeft ook beslot en om 200 m ilj ard euro
ext ra in de EU t e st eken. Dit geld best aat uit leningen voor het m idden- en
kleinbedrij f.
ESM
Na discussies in de Eurogr oep kwam deze op 9 april 2020 m et een st eunpakket
van 540 m ilj ard euro om de econom ische problem en van de coronacrisis in de EU
t e beperken. I n dit pakket zit t en geen eurobonds, waar veel discussie over was.
Wel werden de m inist ers het eens over het inzet t en van het Europese
St abilit eit sm echanism e ( ESM) , t er waarde v an 240 m ilj ard euro.
Ove r ige m a a t r e ge le n va n de Eur ope se Com m issie
De Europese Com m issie zelf heeft al een aant al st eunm aat regelen get roffen om
de risico's van de crisis t e beperken. Zo heeft de Com m issie een speciaal
invest eringsfonds geïnt roduceerd, het Coronavirus Response I nvest m ent I nit iat ive
( CRI I ) . Hierm ee wil de Com m issie de hardst get roffen plekken in de econom ie
m et 37 m ilj ard van het regionaal beleid onderst eunen. Daarnaast heeft de
Com m issie het init iat ief SURE ( Support m it igat ing Unem ploym ent Risks in
Em ergency) gelanceerd om het risico op werkloosheid t e beperken. De Com m issie
vaardigt hierin m axim aal 100 m ilj ard euro aan leningen uit t egen gunst ige
voorwaarden aan lidst at en. Beide init iat ieven zij n door de Raad en het Europees
Parlem ent goedgekeurd. 16
Naast het hierboven genoem de init iat ief heeft de Com m issie ook de voorwaarden
voor het Europese Solidarit eit sfonds ( ESF) uit gebreid. Dit fonds kan nu ook
worden ingezet voor onderst euning voor een publieke gezondheidscrisis, zoals die
van het coronavirus. Onderst euning m oet worden aangevraagd door een lidst aat
en kan alleen worden aangevraagd wanneer er m eer dan € 1,5 m ilj ard of 0,3 %
van het BNP is best eed aan noodm aat regelen. 17

1 4 .3

H or iz on 2 0 2 0
De Com m issie heeft nog eens 122 m ilj oen EUR uit het onderzoeks- en
innovat ieprogram m a Horizon 2020 vrij gem aakt voor urgent onderzoek naar het
coronavirus. De nieuwe oproep t ot het indienen van blij ken van belangst elling
draagt bij aan de t oezegging van de Com m issie van 1,4 m ilj ard EUR voor het
init iat ief “ wereldwij de coronarespons” , dat voorzit t er Ursula von der Leyen op 4
m ei 2020 heeft opgest art .
Nieuw onderzoek zal t oegespit st worden op grot e groepen pat iënt en ( cohort en) in
heel Europa, en een bet er inzicht in de gedrags- en sociaal- econom ische gevolgen
van de coronavirusepidem ie kan bij dragen t ot bet ere behandeling- en
prevent iest rat egieën. De uit erst e dat um voor indiening is 11 j uni 2020 en er
wordt verwacht dat de oproep snel t ot result at en zal leiden. Daarom wil de
Com m issie dat onderzoekers zo snel m ogelij k van st art kunnen gaan en voorziet
zij in kort ere indienings- en evaluat iet erm ij nen.
Deze nieuwe speciale oproep in het kader van Horizon 2020 vorm t een aanvulling
op eerdere act ies t er onderst euning van 18 proj ect en voor de ont wikkeling van

16
17

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / www.europa- nu.nl/ id/ vl8zi7xklj t m / europees_herst elfonds_uit _de
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diagnosem iddelen, behandelingen, vaccins en paraat heidsplannen voor
epidem ieën. Hierm ee wordt uit voering gegeven aan act ie 3 van het EORvsCoronaact ieplan, een werkdocum ent dat voort vloeit uit de dialogen t ussen de dienst en
van de Com m issie en de nat ionale inst ellingen.
De nieuwe oproep zal bet rekking hebben op vij f gebieden, waaraan de volgende
indicat ieve begrot ingen zij n t oegekend:
•

1.Verschuiving van de product ie naar essent iële m edische benodigdheden
en uit rust ing ( 23 m ilj oen EUR)

•

2.Medische t echnologieën, digit ale inst rum ent en en analyses op basis van
kunst m at ige int elligent ie voor een bet er t oezicht en bet ere zorg op een
hoog niveau van t echnologische paraat heid ( 56 m ilj oen EUR)

•

3.Gedrags- , sociale en econom ische gevolgen van de respons op de
uit braak ( 20 m ilj oen EUR)

•

4.Pan- Europese COVI D- 19- cohort en ( 20 m ilj oen EUR)

•

5.Sam enwerking t ussen best aande EU- en int ernat ionale cohort en die van
belang zij n voor COVI D- 19 ( 3 m ilj oen EUR) . 18

Meer inform at ie:
ht t ps: / / ec.europa.eu/ com m ission/ presscorner/ det ail/ nl/ I P_20_887

18

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / ec.eur opa.eu/ com m ission/ presscorner/ det ail/ nl/ I P_20_887
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15

Best aande financieringsm ogelij kheden v oor st eden

Binnen de uit gewerkt e plannen of ideeën voor EU- financiering om de COVI D- 19
pandem ie t e best rij den, zoals hiervoor uit eengezet , is het niet geheel duidelij k of
en hoe st eden hier gebruik van kunnen m aken.
I n de analyse van de OESO, die in hoofdlij nen aansluit bij de t hem a’s waar de EUinst rum ent en een oplossing voor bieden, en de beleidsim plicat ies die deze
organisat ie op lange t erm ij n voorspelt , kom en de onderwerpen t erug waaraan ook
werd gewerkt voor de crisis. I nit iat ieven voor het groener, slim m er en inclusiever
m aken van st eden vallen al onder veel van de best aande financieringsm iddelen,
zonder dat deze specifiek voor COVI D- 19 invest eringen bedoeld zij n. Uit gaande
van het feit dat veerkracht en weerbaarheid hierin belangrij ke crit eria voor
select ie zullen gaan vorm en, is het van belang ook t e kij ken naar, en gebruik t e
m aken van, de best aande financieringsm ogelij kheden. Hieronder is een niet uit put t end overzicht t e vinden m et m ogelij kheden van financiering, m et nam e
gericht op de vergroeningskant . Europa Decent raal heeft een com plet er overzicht
van best aande financieringsm ogelij kheden.
Let op: deze financieringsm ogelij kheden zij n dus niet specifiek voor COVI D- 19
opgezet !

1 5 .1

Fina ncie r ing

15.1.1

JPI Urban Europe ( en/ of opvolger Driving Urban Transit ions)
JPI Urban Europe facilit eert onderzoek op een schaal die niet uit gevoerd zou
kunnen worden door één land alleen. Behalve de Eur opese Com m issie zij n 14
landen aangeslot en: België, Cypr us, Denem arken, Duit sland, Finland, Frankrij k,
I t alië, Let land, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Verenigd Koninkrij k, en Zweden.
I n specifieke act ivit eit en van JPI Urban Europe zij n m eer landen bet rokken. 19
Meer inform at ie: ht t ps: / / j pi- urbaneurope.eu/ calls/ int ro/

15.1.2

URBACT
URBACT is al m eer dan 10 j aar een Europees kennisuit wisselingsprogram m a dat
door de Europese Com m issie wordt gefinancierd. Het program m a richt zich op een
duurzam e geïnt egreerde ont wikkeling van st eden. St eden spelen im m ers een
sleut elrol binnen de com plexe veranderingen van onze sam enleving. Plat form 31 is
vanuit Nederland het Nat ionaal URBACT Punt . 20
Meer inform at ie: ht t ps: / / urbact .eu/ urbact - nederland

15.1.3

100 I nt elligent cit ies
De Europese Com m issie lanceerde onlangs de I nt elligent Cit ies Challenge ( I CC)
als opvolger van de Digit al Cit ies Challenge ( DCC) . Het 2,5 j arige program m a gaat
100 st eden in de EU onderst eunen om t echnologische t ransform at ie aan t e
m oedigen, een groen Europa op t e bouwen en int elligent e en duurzam e groei in
Europese st eden t e bevorderen.
19
20

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / www.plat form 31.nl/ w at - we- doen/ europa/ j pi
Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / urbact . eu/ urbact - nederland
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De I nt elligent Cit ies Challenge wil 100 kleine en m iddelgrot e EU- st eden helpen om
groene, klim aat neut rale, duurzam e groei t e bevorderen, st edelij ke uit dagingen
aan t e pakken en de k walit eit van leven t e verbet eren. Het program m a biedt
onderst euning door het gebruik van innovat ieve t echnologieën t e bevorderen en
st eden ont vangen onderst euning op verschillende m anieren, zoals adviesdienst en
voor st eden en lokale belanghebbenden, veldbezoeken door expert s, t oegang t ot
online t ools en een m arkt plaat s voor int elligent e st adsoplossingen. 21
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.int elligent cit ieschallenge.eu/
15.1.4

European Universit ies I nit iat ive
Het doel van dit init iat ief is om een nieuwe generat ie creat ieve Europeanen sam en
t e brengen, die, over grenzen en disciplines heen, in verschillende t alen kunnen
sam enwerken om m aat schappelij ke problem en en t ekort en aan vaardigheden in
Europa aan t e pakken. 22
Meer inform at ie: ht t ps: / / ec.europa.eu/ educat ion/ educat ion- in- t he- eu/ europeaneducat ion- area/ european- universit ies- init iat ive_nl

15.1.5

De Europese st ruct uur- en invest eringsfondsen ( specifiek: EFRO)
De Europese st ruct uur- en invest eringsfondsen onderst eunen de regio’s in de
uit voering van het cohesiebeleid. I n de kom ende periode worden de
subsidieprogram m a’s grot endeels ingezet op het onderst eunen van
innovat iepart ij en die recht st reeks bet rokken zij n m et innovat ieve oplossingen en
valorisat ie. Decent rale overheden kom en onder voorwaarden in aanm erking voor
cofinanciering uit deze fondsen. Met nam e – m aar niet uit sluit end – is het
Europees Fonds voor Regionale Ont wikkeling ( EFRO) van belang. Hierin is
nam elij k het budget grot endeels best em d voor invest eringen t en behoeve van
onderzoek en innovat ie. 23
Meer inform at ie: ht t ps: / / ec.europa.eu/ regional_policy/ en/ funding/ erdf/

15.1.6

Joint Assist ant t o Support Proj ect s in European Regions ( JASPERS)
JASPERS is een sam enwer kingsverband van de Europese Com m issie, de Europese
I nvest eringsbank, en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ont wikkeling. Het
onderst eunt landen bij het ont wikkelen van grot e infrast ruct urele proj ect en die
worden gefinancierd door de st ruct uurfondsen en het cohesiefonds.
Jaspers biedt expert ise vanaf het voorbereidende werk t ot aan het besluit om EUst eun t e verlenen. Dat kan bij voorbeeld bij het opzet t en van een publiek- privat e
sam enwerking, of bij het in kaart brengen van de im pact van het proj ect op het
m ilieu ( wat een verplicht onderdeel is) .
Het init iat ief is in 2005 opgezet om de t waalf lidst at en die t ussen 2004 en 2007 lid
werden van de Europese Unie t e helpen effect ief gebruik t e m aken van de
Europese st ruct uurfondsen. I n de loop der j aren werd JASPERS uit gebreid naar

21
22

23

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / www.nl- prov.eu/ doe- m ee- aan- de- int elligent - cit ies- challenge/
Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / ec.eur opa.eu/ educat ion/ educat ion- in- t he- eu/ european- educat ion- area/ europeanuniversit ies- init iat iv e_nl
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andere lidst at en. I nm iddels st aan de act ivit eit en van JASPERS open voor alle
lidst at en en landen waarm ee t oet redingsonderhandelingen lopen. 24
Meer inform at ie: ht t ps: / / j aspers.eib.org/
15.1.7

European Local Energy Assist ance ( ELENA)
Het European Local Energy Assist ance facilit y is een duurzaam heidsprogram m a
voor st edelij ke en regionale aut orit eit en binnen de Europese Unie. Het financiert
geen proj ect en m aar de voorbereidingskost en. Dit program m a is een gedeeld
init iat ief van de Europese Com m issie en de Europese I nvest eringsbank.
ELENA richt zich vooral op alle st edelij ke en regionale aut orit eit en m aar ook
andere publieke en privat e organisat ies die zich richt en op energie- efficiënt ie,
hernieuwbare energie en duurzaam t ransport kunnen aanvragen doen. Het gaat
vooral om redelij k grot e proj ect en. Kleine proj ect en kunnen gebundeld worden. 25
Meer inform at ie: ht t ps: / / europadecent raal.nl/ onderwerp/ regionaal- beleid- enst ruct uurfondsen/ overige- financieringsvorm en/ european- local- energy- assist ancefacilit y- elena/

15.1.8

URBI S
URBI S is een nieuw specifiek adviesplat form voor st edelij ke invest eringen binnen
de European I nvest m ent Advisory Hub ( EI AH) . URBI S is opgericht om advies t e
verlenen aan st edelij ke aut orit eit en om st edelij ke invest eringsproj ect en,
program m a's en plat form s t e vergem akkelij ken, t e versnellen en m ogelij k t e
m aken. URBI S is in part nerschap ont wikkeld door de Europese Com m issie ( DG
REGI O) en de EI B in het k ader van het EU- éénloket syst eem voor st eden en t er
onderst euning van de am bit ies die zij n vast gelegd in de Urban Agenda for t he
EU. 26
Meer inform at ie: ht t ps: / / eiah.eib.org/ about / init iat ive- urbis.ht m l

15.1.9

European Energy Efficiency Fund
Dit fonds is gelanceerd door de Europese Com m issie als onderdeel van het
Europees Energieprogram m a voor Herst el ( EEPR) . Het EEEF is opgericht als
onderst euning bij het verwezenlij ken van de klim aat - en energiedoelst ellingen. Dit
wordt gedaan door m iddel van invest eringen in energiebesparende, energieefficiënt e en hernieuwbare energie- proj ect en. Deze proj ect en zij n m et nam e
gericht op st edelij ke gebieden waar t en m inst e 20 procent energie bespaard kan
worden of waar de CO2- uit st oot kan worden verm inderd.. 27
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.eeef.eu/ t echnical- assist ance.ht m l

15.1.10

Fram ework Loan EI B
St eden en regio's hebben verschillende financieringsbehoeft en. Wanneer een
enkel groot invest eringsproj ect lange t erm ij n financiering nodig heeft , kan de
Europese I nvest eringsbank ( EI B) proj ect specifieke leningen verst rekken, die we
invest eringsleningen noem en. Kaderleningen zij n anders: ze worden gebruikt om
t ient allen of zelfs honderden proj ect en in verschillende sect oren t e financieren.
24
25

26
27

Tekst afkom st ig van: ht t ps: / / www.europa- nu.nl/ id/ vhy9igb9kdv4/ j oint _assist ance_support _proj ect s_in
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Kaderleningen zij n het m eest flexibele financiële inst rum ent voor st eden en
regio's. 28
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.eib.org/ en/ product s/ docum ent s/ m ooc- fact sheet fram ework- loans.ht m
15.1.11

Green Cit y Act ion Plan
EBRD Green Cit ies st reeft naar een bet ere en duurzam ere t oekom st voor st eden
en hun inwoners. Het program m a bereikt dit door het ident ificeren, priorit eren en
verbinden van de m ilieu- uit dagingen van st eden m et invest eringen in duurzam e
infrast ruct uur en beleidsm aat regelen. 29
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.ebrdgreencit ies.com /

15.1.12

European Fund for St rat egic I nvest m ent ( EFSI )
Het EFSI onderst eunt st rat egische invest eringen in essent iële sect oren zoals
infrast ruct uur, energie- efficiënt ie en hernieuwbare energie, onderzoek en
innovat ie, m ilieu, landbouw, digit ale t echnologie, onderwij s, gezondheidszorg en
sociale proj ect en. Ook helpt het kleinere bedrij ven financieel om t e st art en, t e
groeien of uit t e breiden.
Het EFSI is een EU- begrot ingsgarant ie die de EI B- groep een eerst e bescherm ing
t egen verlies biedt . Hierdoor kan de EI B- groep ook proj ect en financieren m et een
hoger risico dan zij norm aal zou aanvaarden. Een onafhankelij k
invest eringscom it é bepaalt aan de hand van st renge crit eria of een proj ect voor
st eun van het EFSI in aanm erking kom t . Er zij n geen quot a, noch per sect or, noch
per land. De financiering is volledig vraag gest uurd. 30
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.eib.org/ en/ efsi/ how- does- a- proj ect - get - efsifinancing/ index.ht m

15.1.13

Connect ing Europe Facilit y
De Connect ing Europe Facilit y ( CEF) is een belangrij k financieringsinst rum ent v an
de EU om groei, werkgelegenheid en concurrent ieverm ogen t e bevorderen door
gericht e invest eringen in ( digit ale) infrast ruct uur op Europees niveau. CEF
bevordert init iat ieven die t en goede kom en aan burgers in alle lidst at en om dat het
init iat ieven st im uleert die bij dragen aan het vereenvoudigen van goederen- en
personenvervoer, de energiezekerheid in Europa en een ruim er gebruik van
hernieuwbare energiebronnen. Daar naast bevordert het de vereenvoudiging van
grensoverschrij dende int eract ie t ussen overheden, bedrij ven en burgers. I n
verordening 1316/ 2013 is het fonds specifieke regelgevend kader vast gest eld.
Met CEF Energie draagt de Europese Com m issie bij aan gericht e verbet ering van
best aande infrast ruct uur en het ont wikkelen van nieuwe infrast ruct uur om het
Europese energienet werk t e verst erken.
Digit ale net werken en infr ast ruct uur zij n belangrij ke voorwaarden voor
econom ische groei en welvaart binnen de EU. CEF Telecom is een belangrij k EUinst rum ent om grensoverschrij dende int eract ie t ussen overheden, bedrij ven en
28

29
30

Tekst v ert aald, afkom st ig v an: ht t ps: / / www.eib.org/ en/ product s/ docum ent s/ m ooc- fact sheet - fr am eworkloans.ht m
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burgers t e vergem akkelij ken door de uit rol van digit ale- dienst eninfrast ruct uren
( DSI ’s) , breedbandnet werken en snelle int ernet verbindingen.
CEF Transport draagt gericht bij aan invest eringen in de bouw, herst el en
verbet ering van vervoersinfrast ruct uur in Europa van de weg, spoor, wat er en
lucht infrast ruct uur. Ook de realisat ie van de Europese ( m ilit aire) t ransport
corridors ( TEN- T) worden vanuit CEF gedeelt elij k gefinancierd.
I n het voorst el voor het MFK 2021- 2027 cont inueert de Europese Com m issie het
CEF- program m a m et een aant al veranderingen. Zo wordt coöperat ie t ussen CEF
en andere Europese program m a’s zoals ESF+ , EFRO uit drukkelij k aangem oedigd.
Daarnaast st im uleert CEF Transport het aanpassen v an infrast ruct uur aan de
klim aat verandering en crossovers t ussen CEF t ransport , energie en t elecom om de
EU klim aat doelst ellingen t e onderst eunen. 31
Meer inform at ie: ht t ps: / / ec.europa.eu/ inea/ en/ connect ing- europe- facilit y
15.1.14

Urban innovat ive act ions
St edelij ke innovat ieve act ies bieden EU- st eden m iddelen om innovat ieve proj ect en
t e financieren, m et een t ot ale enveloppe van 372 m ilj oen EUR uit het Europees
Fonds voor Regionale Ont wikkeling voor de periode 2014- 2020. Het doel is om
concret e oplossingen voor vaak voorkom ende st edelij ke uit dagingen t e
ident ificeren, t e t est en en t e verspreiden. 32
Meer inform at ie: ht t ps: / / www.uia- init iat ive.eu/ en

31

32
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