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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. Parijs, Berlijn, Stockholm en Istanbul is er voor 2016 besloten om naar Frankfurt 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 Frankfurt 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.
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.
Waarom Frankfurt?
Frankfurt kan worden gezien als een van Schiphol’s belangrijkste concurrenten, en de regio is in
omvang vergelijkbaar met de metropoolregio Amsterdam. Verder is de internationale positionering
van de stad op veel punten herkenbaar: een sterke data-hub, logistiek, een internationale stad en
een hoge connectiviteit. De vraag die daarom centraal stond tijdens deze reis: waarmee
onderscheiden de twee steden zich van elkaar?
Hieronder worden enkele projecten toegelicht die bezocht zijn tijdens de studiereis.
Masterplanning Frankfurt: grootste uitdaging
Zoals aangegeven is Frankfurt vergelijkbaar met Amsterdam, met ongeveer 700.000 inwoners. Daar
komen gedurende de werkweek ongeveer 330.000 mensen bij, die iedere dag heen en weer
pendelen naar de omliggende gemeenten van Frankfurt. Hier ligt meteen het pijnpunt voor de urban
planners van Frankfurt, waaronder Peter Kreisl die voor onze groep spreekt: Frankfurt leefbaar en
betaalbaar houden voor al zijn inwoners. De stad van Frankfurt is in de loop der jaren, als finance
capital van Duitsland onbetaalbaar geworden voor de mensen met lage inkomens, die daarom buiten
de stad zijn gaan wonen. Om Frankfurt te kunnen begrijpen is het dus ook van belang om ook de
regio Rhein-Main te kennen.
Het aantal inwoners van de stad groeit, maar het aanbod van woningen daalt. Zelfs met de bouw van
de woningen die nu in de planning staan is er een tekort aan (betaalbare) woningen. Extra woningen
bijbouwen is de grootste uitdaging, wegens het gebrek aan ruimte. Er is maar een beperkt aantal
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zones benoemd waar men kan bouwen, in met name het noorden van de stad. Ten zuiden van de
stad, vormt geluidsoverlast van het vliegveld een beperking voor bewoonbare gebieden. In het
centrum van de stad heeft de stad Frankfurt nog maar weinig gebouwen in eigendom, maar zal men
zal optimaal gebruik maken van de panden die wel in eigendom zijn.
Samenwerking met de gemeenten die in de regio Hessen liggen is belangrijk voor de planning en het
vinden van oplossingen. Deze samenwerking wordt ook als doelstelling benoemd: ‘Fostering
cooperation both within the region and with the region’en ‘Planning in partnership’.

Green Frankfurt
Tijdens meerdere projecten kwam naar voren dat Frankfurt erg bezig is met duurzaamheid. Niet voor
niets staat Frankfurt nummer één op de ‘sustainability index 2015’ van Arcadis. Frankfurt’s
masterplan heeft als doel om in 2050 100% gebruik te maken van hernieuwbare energie en CO2
uitstoot te verlagen met 95%. Bewonderenswaardig is dat deze doelstellingen niet iets zijn van de
laatste jaren, maar al sinds 1990 is Frankfurt consequent bezig om de CO2 uitstoot van de stad te
reduceren. De stad scoort met name hoog op duurzame energie. Zo werd er tijdens de Green
Architecture tour verteld over de duurzame gebouwen die ‘passive’ genoemd worden, dat wil zeggen
energie-neutraal, door speciale constructies toe te passen, die optimaal gebruik maken van de
warmte- en koude luchtstromen. De volgende stap is om de gebouwen ‘active’ te maken; energie
opslag maar ook kunnen genereren. Goed van het beleid is dat duurzaamheid breed wordt
toegepast; op de openbare gebouwen van de stad en de sociale huurwoningen. Kanttekening hierbij
is wel dat Frankfurt een rijke stad is met ruimte om deze maatregelen te nemen. Ook het initiatief
om ‘green tours’ te geven wordt grotendeels gefinancierd door de stad Frankfurt. Een leuk ander
initiatief is uitgevoerd door een professor die alle daken van Frankfurt heeft onderzocht om te kijken
of ze geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Alle inwoners kunnen nu vrij toegankelijk
controleren of hun dak geschikt is.
Frankfurt als data hub
Niet alleen de luchthavens van Frankfurt en Amsterdam zijn concurrerend aan elkaar, maar ook de
data ports, waarbij de DE-CIX op nummer één staat op de voet gevolgd door de AMS-IX. Tijdens het
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bezoek aan een datacenter van Interxion werden presentaties gegeven door DE-CIX en Digital Hub
Frankfurt Rhein Main. Beide organisaties hadden de dezelfde boodschap: het belang van de digitale
connectiviteit is essentieel, zo niet een voorwaarde voor de groei van de stad Frankfurt. Het zorgt
niet alleen voor de groei van datacenters, maar het vormt een indirecte motor bij het aantrekken van
financiële instellingen en andere bedrijvigheid. Immers, de wereld is aan het digitaliseren en daar is
digitale infrastructuur en opslag voor nodig.
De Digital Hub Frankfurt Rhein Main is puur opgericht om de belangen te behartigen voor de digitale
economie en optimale condities voor digitale groei te faciliteren. Hierbij is het een belangrijke taak
om niet alleen de belangen voor i.e. datacenters te vertegenwoordigen, maar überhaupt het belang
van de aanwezigheid van een DE-CIX en datacenters voor de stad over te brengen bij de lokale
politiek. Deze gaat er vaak vanuit dat datacenters weinig werkgelegenheid opbrengen, terwijl het
indirect het juist veel werkgelegenheid oplevert. Deze discussie is herkenbaar in de MRA waar de
groei van datacenters exponentieel toeneemt en de meerwaarde voor de werkgelegenheid en
economie nog niet bij iedereen helder op het netvlies staat.

Internationale positionering
Op de laatste dag van de studiereis is er een presentatie gegeven door de lokale investment agency
van de stad, Frankfurt Rhein Main (FRM) – het Frankfurts equivalent van amsterdam inbusiness en
AAA. De organisatie is verantwoordelijk voor de internationale positionering van de stad en het
aantrekken van buitenlandse bedrijven. Net als Amsterdam biedt de metropool een palet aan
clusters en spreekt men over de regio Frankfurt Rhein Main (dat zich niet beperkt tot de
stadsgrenzen). De MRA en FRM gebruiken ongeveer dezelfde USP’s: connectivity, digital hub,
talented workforce en quality of life. Hetgeen waarmee Frankfurt zich vooral onderscheidt van
Amsterdam is Frankfurt als finance capital. Na de Brexit wordt Frankfurt vaak genoemd als goede
opvolger voor financiële bedrijven. Er wordt overigens gematigd actief op Brexit ingespeeld.
Verder kent FRM ongeveer dezelfde organisatiestructuur als AIB: de deelnemende gemeenten
betalen contributie aan FRM en worden meegenomen in de internationale acquisitie.
Uit het antwoord op de vraag hoe FRM in het buitenland is georganiseerd en of men hierin
samenwerkt met andere steden of de nationale investment agency, lijkt de MRA beter georganiseerd
te zijn en beter samen te werken met andere regio’s en het NFIA. Frankfurt heeft een aantal regio
kantoren in het buitenland, maar ziet niet in hoe ze gezamenlijk met andere Duitse steden of
nationaal kunnen optreden.
Opvallend bij FRM was dat waar tijdens de andere programma onderdelen Frankfurt als Green
Capital genoemd werd, dit nog weinig of niet door FRM in hun promotie naar buiten toe wordt
gebruikt. Het begrip circulaire economie was nog niet bij hun bekend.
Een mooi voorbeeld dat Frankfurt innovatieve bedrijven weet aan te trekken, werd duidelijk tijdens
het bezoek aan drone bedrijf DJI Global, nummer 1 in de wereld. De oprichter van DJI global, Frank
Wang, heeft de drone ook uitgevonden. De cijfers zijn duizelingwekkend, helemaal te bedenken dat
het pas is opgericht in 2006: 70% marktaandeel, een $ 500 miljoen omzet in 2015 met de
verwachting dat dit in 2016 zich verdubbeld. In 2006 begonnen met 20 werknemers en in 2016 zijn
dit er 4500. De boodschap van Frank Wang is dat ze nooit tevreden zijn. Zodra er een nieuwe drone
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op de markt wordt gelanceerd, wordt er al weer nagedacht wat er beter kan. Een constante
vernieuwing, die er voor zorgt dat DJI voor blijft lopen op hun concurrentie.
Tot slot: degelijk & innovatief
Onze ervaringen in Frankfurt komen overeen met het beeld wat we van tevoren hadden: goed
georganiseerd, inhoudelijk sterk, een groeiende, welontwikkelde en degelijke stad. We misten echt
de ‘beleving’. De beleving van de stad lijkt tevens een rol te spelen in het imago van Frankfurt en het
feit dat een groot deel van de mensen die in Frankfurt werken er niet wonen. Natuurlijk heeft dit
andere oorzaken, namelijk dat het er te duur is geworden, maar het wel tot gevolg dat er weinig
reuring is, de auto nog erg aanwezig is in het centrum en de stad relatief weinig toeristen aantrekt.
Dat degelijkheid, maar vooral stabiliteit een deugd is, werd duidelijk bij de presentatie van de
Deutsche Bundesbank. Tijdens een levendige presentatie gingen we terug naar het ontstaan van de
Europese Unie en kregen we uitleg over het Eurosysteem, waarbij stabiliteit steeds terug kwam en
wanneer er conflict ontstaat over de doelstellingen van dit systeem, dan heeft stabiliteit de
overhand. Stabiliteit boven alles.
Op het gebied van duurzaamheid kan de MRA zeker een voorbeeld nemen aan de aanpak en ambitie
van de stad Frankfurt. Verder, lijken de steden gelijk op te lopen op het gebied van de luchthavens,
digitale hub en investeringsklimaat. Kortom: een stad om in de gaten te blijven houden en die open
staat voor samenwerking tussen de twee steden.
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