Hella Huecl(en Rob de Lange
Amsterdilnt
oor een burgerneestervan
AmsterdaDr bestaan er
lvaaÍschijnlijk geen onbewogcnjarel1, Maar 2020
was vootFcnlke Halsema,
sinds twecënhalfjaar burgcrnccstcr in de hooftlstad. uitzorder
lijk. Zowel bclcidsmarig als privé wcÍd ze
zwaarop de proèf gestetd.
Het is haar laatste ofiiciële afspraaivoor
de kerst. Enigszins moeizaam neemt ze
plaats aan clc keukentafel beneden in de
ambtswoning: 'Veel te hard getraindvanmorgen hier in de tuin', zegt ze lachend.
Nono, de bruine labradorvan de familie
Halsema, drentelt in en uit.
Net als anderen kijkt Halsemà [j4) vol
verwachting uit naar het mornent dat de
eerste Amsterdammer zich laat inenten
met het PÍlzcr-serum. 'Natuurlijk ga ik
mezelfook laten vaccineren zodra ik aan
de bcurt ben. Als het eftictiefis om anderen over tc halen, mag het mct foto in Het
Parool.'
Ze noemt deveelbesproken datumvan 8
januariwaarop Nede and begintmetp kken 'ambitieus en realistiscll'. DeAmsterdalnse GGD lloudt haar nauwgczet op de
hoogte van de voorbereidingen en tot nu
doen zich geen problemcn voor. Wel tempert Halsema enigszins de ve rwachtingen:
'Het gaatvoorveel mensen teleuIstellend
lang duren voordat iedereen gevaccineerd
is. Met dc cijfers diewe nu kcnnen, denkik
niet datwe eraaÍl uit mogengaan datvanaf

januari alles weervciligis.'
lJecember is de maand varr reflecrie cn
van goedc voomemens. Minderlverken zal
tijdens een pandemieniet lukken. Maar de
agendavaD de burgemeester gaat wel an-
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Het komende jaar trekt Femke
Halsema, burgemeester van
Amsterdam, één dag perweek de
regio in. HetgebiedvanVelsen tot
Lelystad moet gaan opereren als een
echte metropool, zoals Londen of
Parijs. Alleen dan kunnenwe snel
uit de coronacrisis groeienJ

ders ingcdeeld worden: Halscnia spreekt
de ambitie uit in 2021 één dàg per week
te besteden aan de Metropool Regio Am-

sler(lanl {MRAl. Bijvoorbccld bezoe§es
aan Zandvoort, Hilversum ofEdarn. Alle
maalgemee nten die onderdeel zijn van de
MRA. Haarmissie: eindclijl< de regio laten
uitgroeicn tot een échte metropool, verge-

lijkbanr met Londen ofParijs.
De hoofdstad woÍdt vaak verweten
arogant te zijn in de communicatie met
de buitengebieden. Zoals burgemeester
Halsema het zelf eufemistisch vel.rvoordt:
Amsterdam heeft lvat te repareren.'
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'Hetgaatvoor
veel mensen

teleurstellend lang
durenvoordat iedereen
gevaccineerdis'

Hoe blikt u temg op 2o2o?

'De leercuwe in corona is extreem steil,
Ik heb beslissingen genomen die geen
naooÍlogse burgemeester in Amsterdam
voorzijnrekeningheeftmoeten nemen. Hct
sluiten van hele sectoren is niet niks. ook
als voorzitterran de Veiligheidsregio Amsterdam-Àmstelland was hetwonderlijk. ln
crisissituaties hcbjc hetbevel overdc hele
regio en doorzettingsmacht over de burgemecsters in de omliggende gemecnten. Het
is bcdoeld vooÍ een crisis van cen paar dagen en het duurt nu al achtmaanden.'

stel: het virus wordt in zoz r ingedamd.
Hoe ligt Amsterdam er dàn bij?
'De stad rnoet zijn wonden likken.Wewaren duidelijk niet bestand tegen de pandemie. Amsterdarn wordt harder geraakt
dan de restvanhet land. De economische

krimp inNederland bedroegin 202o

5% à

Groot-Amsterdan), waar ook Schiphol bij hooft, was het 7"/.. Toch is de eco6oo. I n

nomische veerkrachtvan de stad lfoot.
De verwachting is dat het herstel sneller zal gaan dan in andere regio's. crote
internat ionalc bedrijven bijvoorbccld zijn

nietverdwenen.'
'we hebben de groei hard nodig. onze
uitgaven nemen toe, inkomsten dalenHet tekort op de begïotingis opgelopen
tot€3oo mln, biivoorbeeld doordatwe nauwclijks toeristenbelastingbinncnklijgen.
Dat zal nogwel een tijd aanhouden. De bezoekerseconomie zal zich niet snel heff tel
len. ook omdatwe meer richtingwillen geven aan het toerisme, want de stad stond
vóór corona op het punt van bezwijken.'
'.r Dan toch maar wat toegeeflijker naar
dÍonken Britten en rolkoffertjes op de
gracht, omdat het geld opleveÍt?
'Arbnb is echt ecn probleem. Daarkan ik
weinigwiendelijke woorden aan wijden.
we gaan dat in toenemende mateverder
terugdringen, Dievisie delen we net deho-

telbranche. Niet alleen omdat hctvcel con(urrcntic gceft mct holcls. lnair ooL om_
dal hcl lcidl lot lecg\lal ld in delen van onze
stad die we voor on;e eigen inwoners nodig
julhebben. En die dronken Britten, zoals
lic dat noemen, brachtcn de stad wcinigin-

Halsema heeft de aÍgelqpen maanden als
eengeneraal kunnen opereren om de gezondheidscrisis te bezweÍen. Het bestuur

binnen de Metropool Regio AmsteÍdam
verloopt een stuk s[oPeriger. De MRA is

boektengecn hotcl, haalden

een samenwerldngsverband tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland,3z ge-

de hele

nacht door en atenwatbij Kentucky
Fried Chicken. we willeh toeristen die dc

meenten en de Vervoerregio Amsterdam.
De opgavenvoor de regio zijn groot. om

culturele rijkdomvande stadrvaarderen'

ereen PaaÍte noemenr loo.ooowoningen
bouwen om het schrijnende woningtel(ort
op te lossen, spaarzarne groene gebicden
behouden en de onderlinge bereikbaar-

komsten.
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Is dat niet

elitaiP

'Wc willen Íoeristcn dic voor de goeie
dinsen kotnen. Datziin net zogoedjonccrön die voor de cltlbs l(omen cn op hei
íon-conformisme, zoalsje dat in de Resu liersdu arsstraxt {de homo-uitgaans-

heidverbeteren.

itraat van Amsrerdam, red.)vindt. a{ko-

Een evaluatie van zomer 2019 bestempelde de Metropoolregio als een Poolse
lancldag, een te grote club van bestuurders dieblijven hangen in machtsdenkcn

rnen. ook kiiken wc metdeRAlen

en deelbelangen. Ën watvoor

dcBeu§
,an Berlcgihoe we het zakelijk toerisme

kunnen vórsterken. café-eigenarcn die ik
spreek. zouden ook dolgraagweerAmslerdammers in hun kroegwillen zien '

als metropool inwillen excelleren. Het bestuur zou net als nu onder mijn voorzitter
schap staan, aangeluld metnogtwee com-

missarissen, twee andere burgemeesters
en ecn wet}louder. Er komt ook een stevige
directie, waar in Den Haag naaÍ geluisterd
wordt. Nu heeftde MRAlandelijk nauwe-

lijks een positie.'
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Gemeenten laijgen minder macht, Hoe

is het plan gevallen?

'Hoopvo[ en afrvachtend. De gemeenten

vonden Amsterdam yaak arrogant, en
daar hadden ze ookgelijk in. De gervoontewas alleen naarde regio te §ken als rve
daclrten datwe zo onze eigen problernen
konden oplossen. Denkalleen al aan de

woningbouwopgavc. Dus de gemeenten
zeiden:wathebben wehieraan? Daardoor
kon hetgebeuren dat als een gïoot bedrijf
naar deze regio kwamAmstcrdam enPurmerend allebei een bidbook indienden, en
zo rnctelkaarconcurreerden. Datkan niet

ingrijpende

besluiten kunj€ nemen alsje maar twee
keer perjaarbij elkaar komt?
Halsema besloot\ryD'er Ben Verwaayen
te bellen, vertrowveliugvan NÍark Rutte en

de bedoeling zijn Hel moetecnbidbook

zijn, concurrerend met FÍankfurt.'

', wat worden de drie prioriteiten voor de
MetroDool?
'oaar ga ik nog niets over zeggcn Dat is
aan de algemcnc vergadcring om dal vast
te stcllen]Bovendien ziin rve een rodc 'tad
in ecn blauwe regio. De politiekc verhoudinsen in Amste;dam liggen anders datt
in oïnringenclc gemeenlen. Daar heh ik
rekeningmee te houden.'

, Wat komt Àm§terdam blengBn?
'De Metropoollcgio isvoor het intcmalionaal bcdriifsleveo onlzcttend inieressànl
vanwese de kwaliteit van leven Daarom
ziinvec'i buitenlandse bedrijven in Amster'
dim gcvestigd, cn doorde brexit komener
missihien nogwel meer' Maarinternationaal onderwiis kan de stad niet meer aan'
We hebbcn de ruimte en de gebouwen niet'
Als we dat. op andere plekken aanbieden,
weet ie dar eipats daargaan wonen, en dal
doetiets met de regionale economie '
'

lkdenk wcl dat menscn bevoegdheden

willen inruilen. maarze willen niet datje

de baas soeelt en de vcrschillcnde belanscn niel onderkent. Bestaand groen gcbicd
Ëiivoorbeeld verdient waardering, nel als
'
dË bestuurders die hetverdedigen

de man die de baas wasvan multinationals
zoals BTCroup en Alcatel-Lucent. ve rwaayen rvoont zelfaljaren in de belangrijkste
metropool vanEurcpa: Londen. Begrn de-

cember lsvam hij metzijn bevindingen.
Nietin een rapport, dattoch gedoemdzou
zijnom in een late belanden, maarmet een
presentatic voor alle betrokkenen. Zijn advies: maakvan de MRAeen professionele
organisatie met een dLectiein plaatsvàn
een tandeloos secretariaat dat slagkracht
en dnagvlak ontbeert.

r/ waarom is verwaayens voorctel zo
belangrijk?
'Het is ecoDomisch onvennijdelijk datwe
betergaan §amenwerken. Die urgentie is door corona alleen gïoter geworden. De MRAwas eenbestuurlïke moloch,
vol geinstitutionaliseerd wantrouwen en
al§ regio

met weinig daadkacht. verwaayen stelt
voordatde hele regio in de algemenevergadcring drie thcma s vastslelt waar wij

. Moet er (och nict iemand ziin die
toe met de r,listop tafelslaat?

aten

'Laten we rvel wezen: we leven irr ecn
overlcgland. Er slaat zelden iemand met
de nrist op tafel, En toch weten we vaak
economisch snel te handelen. Ik ben er
nict zo bangvoor. Hoe inhoudeliíker het
rs, hoe

snellerhet gaat.'
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Hoe belangïiik is her dat dit plan
slaagt:,

'Voor-Nederland is het zeer belangrijk.
I)e MRA neemt cen vijfde van de naàorra.
le econo-ltrisclte groci voor zijn rekening.
Amsterdam kan het niet allèen. En voor
mensen die dat wcl denkcn: het gcvolg is
dar tunsterdà m achterop grat krpen, en
qaarheett het hele land last
van.'

aó
'Degewoonte was:
atrIeen naarde reg.io
kiikenalswe zoanze
eigenprriblemen
konden oplossen,
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