Adhesieverklaring
Deze City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie beoogt, vanuit de maatschappelijke wens om
stedelijk te wonen, de belemmeringen en oplossingen daarvoor die door markt en initiatiefnemers zijn
aangereikt, op een innovatieve manier meer ruimte te bieden in beleid en regelgeving. Die ruimte wordt
geboden vanuit het principe van omgekeerde bewijslast.
Partijen onderschrijven het doel van deze City Deal, te weten:
Nog te vaak wordt transformatie gefrustreerd door belemmeringen. Daarom spannen partijen zich in om
(in de aangewezen pilotgebieden) beperkingen en belemmeringen die de gewenste transformatie van
binnenstedelijke locaties frustreren weg te nemen. Daarbij wordt uitgegaan van de omgekeerde
bewijslast.
In de eerste fase van deze City Deal komt uit de businesscases naar voren of en zo ja, welke
belemmeringen er zijn. Vervolgens maken partijen in de tweede fase afspraken over hoe die
belemmeringen weggenomen kunnen worden en hoe zij daaraan bij kunnen dragen.
De tweede doelstelling is dat de partijen bezien of een combinatie van de maatregelen die in het kader
van de MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen worden uitgewerkt in de praktijk daadwerkelijk tot
een versnelling van de transformatie leidt.
Deze aanpak zal leiden tot mogelijkheden die voor de gehele Zuidelijke Randstad en daarna landelijk
toepasbaar zijn.
Een aantal regionaal en nationaal werkzame partijen onderschrijven het belang van deze City Deal om in
de beoogde ruimte in beleid en regelgeving te voorzien en het belang om vanuit toepassing op specifieke
cases de gevonden innovatieve oplossingen algemeen toepasbaar te maken.
Zij spannen zich in hun kennis waar nodig hiervoor beschikbaar te stellen en verworven kennis in hun
netwerk te delen.
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