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persbericht, 13 april 2018 

Stadslab Manifest uitgereikt aan 
directeur Nationale Omgevingsvisie 

(NOVI) 
 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 51 stadslabs en presenteert een 
gezamenlijk manifest met aanbevelingen voor het nieuwe omgevingsbeleid. 

 
 
Directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Emiel Reiding nam gisteren het 
‘Stadslab Manifest : pionieren aan de grote maatschappelijke opgaven’ in 
ontvangst uit handen van coördinator Maarten Tas van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit manifest toont de waarde van 
stadslabs voor de Nationale Omgevingsvisie. 10 punten pleiten voor een 
gunstig klimaat voor stadslabs die innovatieve, vaak kleinschalige 
experimenten in de leefomgeving realiseren en zo op lokaal niveau 
uitvoering geven aan grote maatschappelijke opgaven.  
 
Syb Groeneveld, directeur – bestuurder Stimuleringsfonds:  
“Stadslabs zijn in staat om de lokale gemeenschap te mobiliseren en zetten aan tot 
actie. Dat maakt stadslabs bij uitstek geschikt als instrument voor het 
omgevingsbeleid. Via deze stadslabs kan het Rijk de kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving een grote impuls geven. Stadslabs als hét lokale instrument van de 
Nationale Omgevingsvisie!” 
 
pleidooi  
10 punten in het Manifest Stadslabs onderstrepen het belang van stadslabs, als 
intermediaire schakel in de samenwerking tussen instituties en gemeenschap, als 
vrijplaats voor experimenteren, innoveren en leren. Stadslabs zijn de broedplaatsen 
van de stad en mobiliseren de energie en kracht van de lokale gemeenschap rond 
concrete experimenten in de praktijk.  
 
NOVI 
De Omgevingsvisie bepaalt het Nederland van de toekomst. Iedereen krijgt daarmee 
te maken: van beleidsmakers en visievormers tot pioniers en inwoners. De waarde en 
betekenis van stadslabs voor nieuwe verbindingen en nieuwe vormen van 
samenwerken tussen overheid, markt en maatschappij, is groot. De stadslabs zijn een 
krachtig instrument: als intermediaire schakel in de samenwerking tussen instituties en 
gemeenschap, en als vrijplaats. Dit vraagt om een sterke stimulerende en faciliterende 
rol van het Rijk: gericht op anders en beter samenwerken, om van elkaar te leren en 
samen meer impact te maken. 
 
initiator 
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert de ontwikkeling van stadslabs 
door de uitwisseling van kennis en kunde, en met een financiële impuls. In de 
afgelopen vier jaar ondersteunde het Stimuleringsfonds 51 stadslabs, een netwerk 
van broedplaatsen dat zichtbare ruimtelijke projecten en sociale impact teweeg 
brengt.  
 
 
Download hier het manifest met meer achtergrondinformatie en 10 stadslabpraktijken 
verspreid over heel Nederland. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie of hi-res beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Anneloes van der Leun, 
a.vanderleun@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.   

http://files.stimuleringsfonds.nl/public/manifest/SCI_MANIFEST.pdf
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