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Introductie
De jaarlijkse studiereis van Amsterdam Airport Area (AAA) is gericht op het leren van concurrerende
buitenlandse regio’s op het gebied van logistiek, governance en gebiedsontwikkeling. Na de reizen
naar o.a. Dubai, Frankfurt, Parijs, Berlijn, en Stockholm, is er voor 2015 besloten om naar Istanbul te
gaan.
Doel van de reis
De AAA studiereis is niet gericht op matchmaking of promotie, maar op het leren van ontwikkelingen
in andere regio’s. Tijdens ons bezoek zijn we dieper ingegaan op een aantal economische pijlers van
de regio Istanbul om de verschillende facetten van ontwikkeling te bekijken en te vergelijken met
onze eigen regio. De informatie uit de studiereis dient als benchmark, en tevens als bron van
inspiratie voor onze eigen dagelijkse praktijk.
Delegatie
Voor deze studiereis zijn bestuurders, directeuren en anderszins betrokkenen bij gebieds-,
luchthaven- en/of vastgoedontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam uitgenodigd. Partijen
die elkaar tegenkomen bij complexe ruimtelijke opgaven en een collectief belang hebben bij het
verwerven en delen van kennis over het internationale speelveld waarin zij opereren. Dit jaar waren
er veel nieuwe deelnemers uit zowel de overheid als het bedrijfsleven, wat ook zorgde voor een
nieuwe dynamiek.
Waarom Istanbul?
Concrete aanleiding waren de ambitieuze plannen voor
het nieuwe vliegveld, Istanbul Yeni Havalimani, de groei
van Atatürk Airport, die afgelopen jaar Schiphol van zijn
4e plek verstootte in aantal passagiers en de spectaculaire
groei van Turkish Airlines, die in 10 jaar tijd 4 keer zo veel
passagiers is gaan vervoeren (55 miljoen in 2014). De
groei op luchthavengebied staat symbool voor de groei
die de metropool Istanbul doormaakt. De focus van de
reis lag daarom ook op de luchthavenontwikkelingen.

Centraal thema: groei & ambitie
Opvallend aan Istanbul is de enorme ambitie en de groei
die overal in terugkomt. Veel grote projecten die tegelijkertijd worden gebouwd. Deze ambitie lijkt
op veel plekken waargemaakt te worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Cargo terminal van
Turkish Airlines die binnen 9 bouwtijd maanden in gebruik was. Een stad die sterk groeit, maar waar
een centraal ruimtelijk ordeningsbeleid lijkt te ontbreken. En daar waar wel sprake is van een
planning, is het niet vanzelfsprekend is dat deze ook als zodanig wordt uitgevoerd.
Bij iedere studiereis proberen we uit de voorbereidende gesprekken, de presentaties en het verloop
van de studiereis te destilleren wat een stad of regio nu uniek maakt, wat het kenmerkende is en
waarmee het zich onderscheidt van andere metropoolregio’s. Bij Istanbul viel de kunst van het
flexibele plannen op. De planning in Istanbul heeft een volledige andere rol dan in onze regio.
Marktontwikkelingen gaan simpelweg sneller dan de overheid met haar plannen kan bijbenen.
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Concreet voorbeeld hiervan zijn de oude industrieterreinen die markt-gedreven transformeren naar
high-tech business parks.
Zowel in de presentatie over Masterplanning Istanbul als de presentaties over de nieuwe luchthaven
en Turkish Airlines, kwam het thema van flexibele plannen naar voren.

Masterplanning Istanbul 2023: planning is just a suggestion..
Ulas Akin, Chief International Projects bij BIMTAS/IMP (Metropolitan Planning & Urban Design
Center), spreker over Masterplanning Istanbul, gaf tijdens de voorbereiding al aan dat het lastig is om
in 1,5 uur te vertellen over de stedelijke ontwikkelingen in Istanbul, omdat de omgeving, governance
en planning compleet tegenover die van de MRA staat.
Op dit moment lopen er maar liefst vijf mega infrastructurele projecten, waaronder de bouw van het
3e vliegveld, de 3e brug (tussen Azië en Europa) en een nieuwe haven. Alle vijf projecten zijn binnen
nu en 5 jaar afgerond. Hoewel men in de planning wel rekening houdt met de verbinding tussen de
verschillende ports en delen van de stad, opereert iedereen zelfstandig. Partijen volgen vooral hun
eigen hun prioriteit en planning.
Op de vraag wat er gebeurt als men zich niet houdt aan het bestemmingsplan, wordt er lachend
gereageerd: “Planning is just a suggestion”…
Akin geeft aan dat men probeert de realiteit een stap voor te zijn met het plannen, maar dat dit in
praktijk nog een grote uitdaging blijkt. Een groot deel
van die uitdaging ligt bij de schaalgrootte en de
governance van een dergelijk groot gebied:
“According to the OECD, mega cities like Seoul,
Mexico City, Istanbul and Tokyo have outgrown the
economies of scale normally associated with cities”,
aldus Ulas Akin.
Er is op elk governance niveau een gekozen leider (zie
afbeelding hiernaast), waardoor besluitvorming en
samenwerking ingewikkeld is. Zo omvat de
metropool Istanbul 70 gemeenten die inmiddels zijn
samengevoegd tot 39 districten met elk een lokale overheid. Men spreekt ook niet over één
masterplanning proces, maar over de interactie tussen verschillende ‘planning frameworks’. De
regionale economie van Istanbul vooral draait op de private sector. Hierdoor vindt er een
verschuiving plaats waarbij de publieke sector op zoek gaat naar een nieuwe vorm van management
die meer vraag- en op ondernemerschap gericht is. Zo wordt de herstructurering, die op grote schaal
plaatsvindt, opgepakt door de private vastgoedsector.
In 2014 is er een nieuw masterplan gepresenteerd waarbij er drie thema’s centraal staan:




Innovatie en creatieve economie
Delen & leren in de maatschappij
Duurzame omgeving en authentieke stedelijke ruimte voor “living in pleasure”
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Om bovenstaande te bereiken zijn er 57 strategieën ontwikkeld en 476 doelstellingen vastgesteld.
Dit plan is onderdeel van de doelstellingen die de Turkse overheid heeft gesteld voor 2023 om tot de
top 10 ’s werelds grootse economieën te behoren. In 2023 bestaat de republiek Turkije 100 jaar. De
overheid heeft invloed op wat er in Istanbul gebeurd, zowel aan de kant van de stedelijke
ontwikkeling als de kant van het bedrijfsleven. Dit zagen we bijvoorbeeld bij het bezoek aan de
Turkish Exporters Assembly (TIM), het eerste bezoek van de studiereis, waarbij TIM de uitvoerende
organisatie is van de nationale 2023 Export Strategy. TIM vertegenwoordigt hierbij 55.000 Turkse
exportbedrijven en agendeert belangrijke zaken bij de desbetreffende autoriteiten om de belangen
van deze bedrijven te behartigen.

Airport ontwikkelingen: 3e luchthaven & Turkish Airlines
Zoals eerder aangegeven vormden de plannen voor een nieuwe luchthaven de keuze voor Istanbul
als studiereisbestemming. Waarom wordt er een nieuw vliegveld gebouwd? Mertol Genc, CEO van
Istanbul Grand Airport (IGA), het bedrijf dat de nieuwe luchthaven ontwikkelt, geeft aan dat de
nieuwe luchthaven wordt gebouwd vanuit een achterstandspositie. De luchthaven van Atatürk groeit
zogezegd uit zijn jasje, met jaarlijks zo’n 60 miljoen passagiers, terwijl het gebouwd is voor 30 miljoen
passagiers. Met de economische groei van Turkije de afgelopen tien jaar is het aantal passagiers met
name vanuit Turkije sterk gestegen.
Istanbul vormt met zijn centrale locatie tussen twee continenten
een perfecte transfer-luchthaven en het biedt veel directe
bestemmingen voor een relatief lage prijs, vanwege de lagere
arbeidskosten. Het nieuwe vliegveld staat gepland om per 1
januari 2018 open te gaan. De vraag is of dit gerealiseerd kan
worden, want uiteindelijk is planning zoals eerder aangegeven
‘just a suggestion’.
De nieuwe luchthaven ten noorden van de stad in een redelijk
ongerept gebied. Duurzaamheidsconsultant en partner van
Sustineo, Gülin Yücel, plaatst tijdens haar presentatie een kritische noot over het nieuwe vliegveld.
De gevolgen van het vliegveld voor haar omgeving zijn niet meegenomen in de plannen. Deze
uitspraak werd bevestigd door het feit dat het woord ‘sustainability’ niet één keer is genoemd tijdens
de presentatie van Istanbul Grand Airport.
Het nieuwe vliegveld zal waarschijnlijk niet het 3e vliegveld van Istanbul blijven, want Atatürk airport
gaat op termijn (2021) sluiten voor commerciële vluchten. Op korte termijn is het plan om 3e
luchthaven van de wereld te worden, maar uiteindelijk heeft IGA de ambitie om de grootste
luchthaven ter wereld te worden.
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Turkish Airlines heeft net als de stad Istanbul de afgelopen 10 jaar
een groei doorgemaakt waar we hier jaloers op kunnen zijn. Tijdens
de presentatie op het hoofdkantoor van Turkish Airlines werden
heel veel getallen, feiten en statistieken getoond, maar allemaal
gaven hetzelfde aan: groei, groei en nog eens groei. Hier is een
aantal verklaringen voor te noemen. Ten eerste de economische
groei van Turkije en het stijgende aantal Turkse passagiers. Vooral
de stijging van de binnenlandse vluchten heeft een enorme impuls
gegeven. Maar, Turkish Airlines geeft aan ook op bestemmingen te
vliegen waar andere luchtvaartmaatschappijen niet op vliegen,
zoals o.a. bestemmingen in Centraal-Azië en Centraal-Afrika.
Gegeven de kortere afstanden, dankzij de centrale ligging t.o.v. hun
concurrenten uit het Midden-Oosten, besparen ze kosten door met
narrow bodies te vliegenwaardoor de kostprijs per gevlogen kilometer lager is.

Netwerken met Turkse ondernemers
Voor de eerst is er tijdens de studiereis een netwerkborrel georganiseerd met Turkse bedrijven. In
samenwerking met het NFIA en het Nederlandse Consulaat in Istanbul hebben we Turkse
ondernemers uitgenodigd om kennis te maken met onze delegatie in aanwezigheid van de nieuwe
Nederlandse ambassadeur in Turkije Cornelis van Rij en Consul Generaal Robert Schuddeboom. Met
een goede opkomst is de borrel is een succes te noemen, waarbij de delegatie de kans heeft gehad
om met Turkse ondernemers netwerken die al een vestiging hebben in de MRA of interesse hebben
om hier hun business op te zetten. Men is enthousiast over Nederland en hebben vertrouwen in het
investeringsklimaat. Als bedreiging werd, als men verder vroeg, de onzekerheid van het politieke
klimaat van Turkije genoemd.
In de toekomst hopen we vaker een netwerkevent te kunnen organiseren tijdens de studiereis.

Conclusies
Tijdens het organiseren van de studiereis worden de sprekers altijd gevraagd om aan te geven hoe
hun organisatie eruit ziet, de relatie met de verschillende stakeholders, de succesverhalen en wat het
succes verklaart, maar ook wat de uitdagingen zijn of wat er minder ging tijdens een proces. Het zijn
immers niet altijd de succesverhalen waar we van kunnen leren. Opvallend was dat tijdens deze
studiereis er weinig of niet is gepraat over de rol van of de relatie met de overheid. Zowel bij Turkish
Airlines, de Turkish Exporters Assembly als de IGA reageert men gesloten op het moment dat er
gevraagd wordt naar de rol van de overheid. Er valt daardoor weinig te zeggen over de
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, behalve dat deze niet transparant te noemen is.
Wat kunnen we als Metropoolregio Amsterdam meenemen uit Istanbul? Wat hebben we geleerd?
Wat heeft ons geïnspireerd? Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling gaf Akin tijdens de
presentatie al aan dat de Turken te weinig vooruitplannen en markt-gedreven werken, maar dat de
Nederlanders wellicht te plannen en daardoor te weinig flexibel zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het
wijzigen van bestemmingsplannen. Verder werkt de ambitie en de snelheid waarmee Istanbul groeit
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en bouwt aanstekelijk: waar wij 10 jaar over één project kunnen doen, doen zij er 5 in nog geen 5
jaar.
Istanbul met haar nieuwe vliegveld en de groei van Turkish Airlines vormt een geduchte concurrent
voor Schiphol. Deze groei is belangrijk en indrukwekkend, maar het vertrouwen in de overheid en het
weten waar je aan toe bent, staan onder druk met de huidige politieke instabiliteit. Zo bevestigt ook
het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Turkse bedrijven kiezen daarom voor Nederland
en de MRA: de toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van de (lokale) overheid.
Tenslotte, tijdens deze zijn er weer nieuwe contacten opgedaan en is er kennis uitgewisseld wat de
basis vormt voor een betere samenwerking in de regio voor de toekomst.
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