VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum en bestemming op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Er waren 21 deelnemers aan de fieldtrip waaronder 1 van de gemeente Den Haag. De fieldtrip werd begeleid
door 14 medewerkers van verschillende Italiaanse instanties die betrokken zijn bij de metropoolvorming in de
regio rond Turijn. Gedurende de gehele fieldtrip zijn op verschillende plaatsen presentaties en rondleidingen
verzorgd.

HOELANG DUURDE DE REIS?
De fieldtrip naar Turijn vond plaats van donderdag tot zondag.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Doel van de dienstreis was te bekijken door welke strategische projecten de stad Turijn getransformeerd is tot
een kennisstad, en op welke wijze publieke verantwoordelijkheden en privaat initiatief elkaar kunnen helpen
om een metropool te vormen.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Diverse locaties, gebiedsontwikkelingen in de stad Turijn en de regio rondom.

WIE HEB JE ONTMOET?
De vereniging Deltametropool is een netwerkorganisatie van professionals die de ruimte schept om, buiten de
gebruikelijke kaders, nieuwe ideeën te ontwikkelen en een scherpe discussie over metropoolvorming te
voeren. Het is een gremium voor het agenderen van vernieuwende onderwerpen en een platform voor het
aanjagen van de discussie over de toekomstige Nederlandse metropool. De vereniging stelt zich daarmee ten
doel de discussie over de ontwikkeling van de Deltametropool voort te stuwen en ideeën op te werken tot
toepassing in de praktijk. Een overzicht van verenigingspublicaties, voortgekomen uit projecten en
samenwerkingen staat op de website van de vereniging.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Resultaat is inzicht in de wisselwerking tussen verschillende publiek en private organisaties organisaties bij het
oplossen van grootstedelijke transformatievraagstukken (bijv. polytechnische universiteit en innovatieve
incubator in een triple helix samenwerking), de voor- en nadelige (vliegwiel-)effecten van een groot,
internationaal evenement (investeringen en heritage Olympische Winterspelen) en samenwerking tussen stad
en omgeving (Porta Palazzo Food Market met regionale, ambachtelijke producten, en uitwisseling Turijn en
Ivrea).
Door uitwisselen van contactgegevens ontstaat voor de gemeente Den Haag tevens een interessant netwerk
van professionals in het werkveld rond de metropoolvorming. Deelname aan activiteiten in dit netwerk levert
interessante referenties en inzichten op voor ruimtelijk-fysieke vraagstukken en governance - ontwikkelingen
die in de context van Den Haag ook spelen, en contacten in de overheids-, ondernemers- en onderwijswereld
die behulpzaam zijn bij beleidsvorming hierover.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Door deelname aan het netwerk is er toegang tot deskundigen en kennis op het gebied van stedelijke en
metropolitane ontwikkeling.

