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Dinsdag 13 april
Om half zeven 's ochtends verzamelt de delegatie zich in de hal van het Centraal Station. Om
duurzaamheid in de praktijk te brengen, en vooral omdat het comfortabel reizen is, is gekozen
voor de trein. Deze brengt ons in bijna vier uur in Frankfurt. Bij de lunch in het hotel opent
Ruud Bergh als directeur van AAA het programma. Strekking van het betoog: Frankfurt en
Amsterdam zijn erg vergelijkbaar, maar er zijn duidelijke institutionele verschillen, en we
hopen daar de komende dagen wat van te leren. Vandaag is het thema: kennismaken met de
stad Frankfurt.
Bij het architectenbureau van Albert Speer & Partner worden we welkom geheten. Het gebouw
is een voormalige fabriek die zich nu leent voor het maken van stedenbouwkundige
ontwerpen. Bodo Freund, voormalig hoogleraar aan de universiteiten van Frankfurt en Berlijn,
gaat op onorthodoxe wijze in op de geschiedenis van de stad Frankfurt en haar regio. De
geïsoleerde politieke en ambtelijke positie van de stad blijkt uit haar geschiedenis en
institutionele inbedding. Zowel Berlijn, Bonn als Wiesbaden hadden en hebben geen behoefte
aan een sterk centrum in Frankfurt. Daarentegen kon de economie zich in een liberaal klimaat
wel sterk ontwikkelen. Kornmann en Winterberger van AS+P gaan in op de toekomstplannen
voor Frankfurt in 2030. Bijzonder daaraan is dat er geen ruimtelijk plan is getekend, maar de
belangrijkste opgaven als thema’s zijn geformuleerd.
Na een rondleiding door het Bankenviertel is het tijd voor het vastgoedprogramma van de
studiereis. Vanuit de nieuwe Turm am Thurn & Taxis krijgen we een fraai uitzicht over het
kantorendistrict, een rondleiding door de nieuwe megamall (Zeil Palais Quartier) van MAB met
een presentatie in recordtijd en een inleiding in de duurzame hersturctureringsplannen van
OVG voor het Tritongebouw. Daarmee zit het inhoudelijk programma voor de openingsdag er
op; tijd voor een drankje tijdens een vaart over de rivier Main en een hapje bij de oude molen
aan de Main, in restaurant Gerbermuehle. Het hoofd buitenlandse handel van het Hessische
Ministerie voor Economie, de heer Bernd Kistner, schuift daarbij aan en na afloop worden
mooie woorden en cadeaus uitgewisseld tussen hem en delegatieleider mevrouw Jorritsma,
burgemeester van Almere.
Woensdag 14 april
Thema van vandaag is de ontwikkeling van de luchthavenregio binnen de metropool Frankfurt.
Deze gehele dag wordt ons aangeboden door Fraport A.G.; zij treden op als host en hebben
met hun samenwerkingspartners een mooi programma voor ons opgezet. De
Wirtschaftsinitiative en Frankfurt Rhein-Main GmbH geven een presentatie over hun
organisatiestructuur en activiteiten en daarbij zijn er verrassend veel overeenkomsten met
onze Amsterdam Airport Area. Ook het promotiemateriaal toont dat deze regio toch echt de
logistieke toplocatie van Europa is. Er wordt een filmpje getoond van de regio met in de
hoofdrol een manager met enige zelfspot.
Na de koffie worden de delegatieleden ingeleid in verschillende ambitieuze
gebiedsontwikkelingsprojecten in de luchthavenregio waar Fraport bij betrokken is; als
ontwikkelaar, eindgebruiker of aandeelhouder. Eerst bezoeken we de Gateway Gardens, een
gebied dat in oppervlakte en ligging vergelijkbaar is met de Elzenhof. Het ambitieniveau bij de
herontwikkeling van de voormalige Amerikaanse basis is hoog en de House of Logistics and
Mobility is daar een goed voorbeeld van. Overheden, bedrijfsleven en universiteiten investeren

flink in de toekomst van de logistiek op het 'drehkreuz' van Frankfurt. De locatie is volkomen
logisch voor zo'n instituut, alle partijen scharen zich achter de plannen van de jonge professor
Stefan Walther.
In de middag bezoekt de groep het AIRRAIL Center: het meest aansprekende en
toonaangevende project in het gebied. Een gebouw van negen verdiepingen bovenop het ICE
spoor, 900 meter lang en 50 meter breed. Honderden bouwvakkers werken in shifts om het
gebouw deze zomer nog op te leveren; Hilton en KPMG zijn inmiddels als huurders
aangetrokken. Het project heeft wel te maken met flinke budgetoverschrijdingen en de markt
is – net als in de Metropoolregio Amsterdam – op dit moment zwak. Toch is de delegatie erg
onder de indruk van de omvang en de ambities van het project; de ligging van de luchthaven
in het bos van Frankfurt heeft hier geleid tot zeer innovatieve planvorming.
Het afsluitende project van het woensdag programma is het gebied Moenchhof en Ticona. Dit
ligt tussen de luchthaven en de rivier de Main in, en kan in oppervlakte en functie worden
gezien als de A4 zone West van Frankfurt. Sinds Fraport zich heeft bemoeid met de verkoop
van kavels is het project vlot getrokken. Het gebied ligt in de aanvliegroute van de nieuwe
landingsbaan. Hierdoor moest de Ticona verffabriek wijken, zij wordt verplaatst naar Hoechst.
Maar naast deze maatregel bleken er bijzonder weinig bouwbeperkingen voor Moenchhof. Zo is
er tot op korte afstand tot de landingsbaan geen sloopzone, zijn er weinig beperkingen voor
dichtheid en ruimtelijke functies, en is er geen vereiste binding met de luchthaven. Ergo: de
wetgeving voor veiligheidsbeleid wordt overgelaten aan de lidstaten, en deze verschilt zelfs
tussen landen als Duitsland en Nederland sterk.
Donderdag 15 april
Om Frankfurt te kunnen begrijpen is het van belang om ook Rhein-Main te kennen. Daarom
staat de regio vandaag centraal in het programma. Allereerst een bijdrage van het Rhein-Main
Verkehrsverbund, op Berlijn na de grootste OV-regio ter wereld. RMV heeft een belangrijke rol
in de regionale integratie door het besef van burgers tot dezelfde regio te behoren te
versterken, een belangrijk leerpunt voor Nederlandse regio's. Aan de bewegwijzering van de
luchthaven naar de stad kan volgens Professor Freund nog wel wat verbetert worden: in de
plaats van een Metro die naar Frankfurt gaat, moet de zakenman op zoek naar de
Schnellschienenbahn naar Offenbach die stopt in Frankfurt.
Freund leidt ons rond in de regio en laat op de gemeentegrens tussen Frankfurt en Eschborn
de impact van de sterke belastingconcurrentie zien. Bedrijven kunnen miljoenen euro's aan
bedrijfsbelasting besparen door naar gemeenten te verhuizen met lagere belastingen. Dit trok
in de jaren tachtig en negentig vooral backoffices aan, maar inmiddels volgen de grote
internationale hoofdkantoren als IBM en beeldbepalende Duitse hoofdkantoren van Deutsche
Bank en recent ook de Deutsche Boerse.
Afsluitend onderdeel van de intensieve studiereis: de Westhafen van Frankfurt, vergelijkbaar
met de IJ-oevers van Amsterdam. Niet alleen het gerealiseerde programma aan de Main oever
is indrukwekkend, ook de wijze waarop de public-private partnership is ingevuld, met een
50/50 verdeling tussen publieke en private partijen, geleid door dr. Berge van ontwikkelaar
OFB. Van de ervaring in het organisatiemodel is geleerd, en een verbeterde versie van PPP is
inmiddels ingezet voor de ontwikkeling van Gateway Gardens, een mooi voorbeeld van
institutioneel leren in de regio. Na afsluitende woorden in de Westhafenturm van Ruud Bergh die als directeur van AAA de honneurs waarneemt van de eerder vertrokken burgemeester
Jorritsma en wethouders Van Dijk en Nobel (Haarlemmermeer)– is het vanaf Westhafen een
korte wandeling naar het Frankfurt Hauptbahnhof. Vanaf dit kopstation brengt de ICE ons
terug naar Amsterdam.
Resumé
Welke lessen zijn er nu geleerd bij de Oosterburen? Duidelijk is dat er grote bestuurlijke en
culturele verschillen zijn tussen de regio’s en dat deze zich niet zo laten overbruggen. Laten we
twee zaken uitlichten.

Hoewel er sprake is van concurrentie, maakt dit ook innovatieve nieuwe coalities mogelijk. Zo
heeft de burgemeester van Frankfurt –wetende dat ze politici en ambtenaren uit
buurgemeenten niet op een lijn kon krijgen – de marktpartijen weten te mobiliseren om
economisch belangen overtuigend neer te zetten en daarbij ook publieke partijen te
overtuigen. Er zijn ook zwaargewichten gezet op de internationale marketing van de regio,
zoals de oud-topman van Fraport, die hun netwerk kunnen inzetten en de tijd hebben om zich
in te zetten voor het collectieve belang. Welke oud-topmensen zijn als visitekaartjes van de
Metropoolregio nog onbenut gebleven?
Daarnaast investeren de publieke partijen op regionaal niveau in de hardware en private
partijen betalen mee aan de software van de regio. Ongeacht politieke voorkeur wordt er
blijvend geïnvesteerd in de multimodale infrastructuur, en meer recent ook in projecten als
een logistiek topinstituut. Beeldbepalende internationale ondernemingen financieren onderzoek
en leveren talenten aan om mee te werken aan de toekomst van de regio. AAA heeft ook
private leden die in het bredere belang kunnen denken. Maar wat zou er voor nodig zijn om de
multinationals die hier hun roots hebben substantieel te laten meedoen in programma’s die de
concurrentiekracht van de Metropoolregio blijvend kan versterken?

