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2009BEM114 Bijlage 
 

Terugblik 1e semester 2009,  
Voortgangsverslag samenwerking P4 Europa  
 

1.  Inleiding

Deze rapportage geeft een overzicht van de samenwerking tussen 4 Randstadprovincies op het 
terrein van Europees beleid. De rapportage bestrijkt het eerste semester 2009 en volgt de 
prioriteitstelling zoals deze heeft plaatsgevonden in het werkprogramma P4 EU dat in maart 2009 
door het Bestuurlijk Overleg P4 EU is vastgesteld.  
 
In de bijlage zijn de bereikte resultaten schematisch weergegeven.  
 
2.  Resultaten op de prioritaire Randstaddossiers in de EU

Op de beleidsprioriteit klimaatadaptatie:
• Op 4 juni jongstleden heeft de Europese Commissie een Witboek klimaatadaptatie 

gepubliceerd. Het Witboek schetst het belang van proactieve aanpak van de gevolgen die een 
opwarming van de aarde zal hebben voor Europa. In het Witboek stelt de Commissie een 
samenwerkingsprocedure voor, waarbij lidstaten aan elkaar en aan de Commissie rapporteren 
over de nationale aanpak. Over 2 jaar zal de Europese Commissie, dan in een nieuwe 
samenstelling, eventuele vervolgmaatregelen voorstellen. Samen met de partners binnen het 
IPO is ervoor gezorgd dat het klimaatbeleid van onze 4 provincies, is meegenomen in het 
nationale standpunt op het Witboek klimaatadaptatie en zijn weg zal vinden bij de bespreking 
van het Witboek in de verschillende Raadsformaties in Brussel.  

• In mei 2009 vond een geslaagd bezoek plaats van de leden van Coreper I, de ambassadeurs 
van de 27 lidstaten, aan de Randstad. De leden van het Coreper hebben kennis gemaakt met 
de Nederlandse aanpak bij de verdediging van de kustlijn. Het bezoek heeft inmiddels tot 
interesse geleid voor de aanpak van de provincies Noord- en Zuid-Holland bij de 
Commissiediensten die werken aan de Europese aanpak voor klimaatadaptatie (o.a. de inzet 
van de zandmotor).  

• Op een conferentie in Kopenhagen ter voorbereiding op de klimaattop, die plaatshad op 8 en 
9 juni, is het belang benadrukt van regio´s in de uitvoering van concrete maatregelen ter 
reductie van de uitstoot CO2 en het verhogen van de energie-efficiënte. De techniek van de 
afvang en opslag van CO2, bijvoorbeeld in Rotterdam, is in Kopenhagen als specifiek 
voorbeeld gepresenteerd.  

• De resultaten van deze conferentie, namelijk een actieve rol voor decentrale overheden in de 
eindteksten van de Verklaring van Kopenhagen bepleiten in alle mogelijk gremia in Brussel 
en Nederland. Opname van IPO-delegatie in Rijksdelegatie is bepleit. Tevens wordt getracht 
een vertegenwoordiger van de Randstad in de IPO-delegatie opgenomen te krijgen.   

 
Op de beleidsprioriteit economie, innovatie en Lissabonstrategie:
• De Noord-Hollandse gedeputeerde Rinske Kruisinga is op 3 juli 2009 benoemd tot voorzitter 

van het Lisbon Regions Network. Op dezelfde dag heeft zij de bestuurders van de regio’s die 
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lid zijn van het netwerk ontvangen in Amsterdam en laten kennismaken met de kracht van de 
creatieve sector in de Noordvleugel.  

• Op een seminar van het Lisbon Regions Netwerk in Brussel op 18 juni jongstleden, waarbij 
hoge vertegenwoordigers van de Europese Commissie aanwezig waren, is het belang van 
regio’s en steden benadrukt bij het versterken van het innovatievermogen van de EU. 
Ervaringen uit de Randstad zijn verspreid. De resultaten van het seminar neemt de Europese 
Commissie mee, bij het maken van een voorstel over de nieuwe Lissabonstrategie. Dit 
voorstel wordt eind 2009 verwacht.  

• In maart 2009 is de Randstadmonitor 2009 gepubliceerd. De monitor, die wordt opgesteld 
door TNO in opdracht van de 4 Randstadprovincies, laat zien dat de Randstad weer stijgt op 
de lijst van 20 grootstedelijke regio´s. De monitor heeft inmiddels brede verschijning 
gekregen in binnen- en buitenland.  

• Op 11 mei vond een succesvolle IPO/VNG-conferentie plaats in het provinciehuis van Zuid-
Holland. De Commissaris van de Koningin, Jan Franssen, heeft de Minister van EZ een 
rapport overhandigd van Buck Consultants over de innovatiekracht van de regio, met veel 
aandacht voor innovatie in de Randstad. De resultaten van het onderzoek neemt de Minister 
van EZ integraal over in haar rapportage over het Nederlands economisch beleid richting 
Brussel.  

• In het kader van de activiteiten van LRN heeft een trainee van Noord-Holland een 
inventarisatie opgesteld van sterke clusters in 14 andere EU-regio’s die interessant kunnen 
zijn voor die van de Randstad. Het overzicht is beschikbaar gesteld aan de afdelingen EZ van 
de 4 provinciehuizen, en kan worden benut bij de (grensoverschrijdende) versterking van de 
eigen clusters in de Randstad. 

 
Op de beleidsprioriteit stad/land:  
• De Raad en het Europees Parlement hebben begin 2009 formeel akkoord bereikt over de 

tussentijdse hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de zgn. Health Check. 
Onderdeel van deze plannen is het beschikbaar komen van middelen voor ondersteuning van 
het platteland, in hun aanpak van nieuwe uitdagingen (klimaat, water, etc.). Dankzij de 
inbreng van het Purple-netwerk, waarvan de Randstad lid is en de voorzitter levert (mevrouw 
Lenie Dwarshuis, gedeputeerde Zuid-Holland), is het mogelijk gemaakt dat deze middelen 
ook specifiek ingezet kunnen worden voor gebieden die te maken hebben met druk vanuit de 
grote steden.  

• Gezamenlijk met de netwerkpartners van Purple is in februari 2009 een stevige opinie 
opgesteld over het belang van de peri-urbane dimensie in de uitwerking van de territoriale 
cohesie.  

• Tegelijk zijn de activiteiten van het netwerk verbreed naar nieuwe beleidsterreinen, zoals dat 
van klimaat. Op deze thema’s zijn gezamnelijk posities voorbereid met concrete posities 
vanuit de peri-urbane dimensie. De Randstad is verantwoordelijk geweest voor het 
formuleren van de inbreng over klimaat.  

• Om de kennis over de activiteiten van Purple in Brussel te vergroten is de website uitgebreid. 
Voor PURPLE leden is er een intranet beschikbaar voor de uitwisseling van documenten.  

 
Op het beleidsterrein duurzame mobiliteit en Natuur/Ruimtelijke Ordening 
• Op 17 juni jongstleden heeft de Europese Commissie een notitie gepresenteerd over de 

duurzame toekomst voor het Europese vervoer. De Commissie stelt in de notitie een aanpak 
voor die zorgt voor een geïntegreerd vervoersbeleid, gebaseerd op hoogwaardige technologie 
en gebruikersvriendelijke systemen. Over de mededeling is op 18 juni gesproken in een 
Randstedelijk forum georganiseerd door de Provinciale Staten van Utrecht. Dit najaar wordt 
een gezamenlijke reactie vanuit de vier provincies opgesteld op deze Commissiemededeling.  
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• Op 9 april jongstleden heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan de aanvraag 
die Nederland heeft gedaan voor het verkrijgen van twee jaar extra tijd in het behalen van de 
doelstellingen van de richtlijn luchtkwaliteit. De aanvraag was onderdeel van het Nationaal 
Strategieprogramma Luchtkwaliteit. Het uitstel is met name van belang voor de Randstad, 
waar het behalen van de normen nog een grote opgave is. 

• De Europese Commissie heeft per brief aan de provincie Flevoland positieve steun verleend 
aan de plannen voor het natuurinclusief ontwikkelen van het Markermeer-IJmeer.  

 
Op de beleidsprioriteit Ruimte voor de Regio 
• In februari heeft het Bestuurlijk overleg P4 EU een position paper vastgesteld op het 

Groenboek territoriale cohesie en aangeboden aan de Europese Commissie. Het paper 
benadrukt dat toekomstig regionaal beleid (en middelen) van de Europese Commissie ook 
gericht moeten zijn op het versterken van sterke economische regio´s (cf het zgn ´backing the 
winners´- principe) en dat meer dan nu gebeurt er aandacht moet komen voor transnationale 
samenwerking. Het paper heeft op deze manier volop rekening gehouden met de bespreking 
van het Witboek in het Randstedelijk forum op 13 januari dat georganiseerd werd door de 
Provinciale Staten van de provincie Flevoland.  

• Tijdens een grote conferentie van het comité van de Regio´s in Praag in maart jl. heeft 
Commissaris voor het Regionaal Beleid, Danuta Hubner, verklaard dat haar DG op de twee 
punten die de Randstad voorstaat de boodschap ter harte neemt. Ook het DG Regio wil dat 
toekomstig structuurbeleid niet alleen gericht wordt op het wegnemen van achterstanden, 
maar ook sterke economische regio’s ondersteunt in het uitbouwen van hun 
concurrentiepositie. Verder ziet het DG veel toekomst in de transnationale samenwerking van 
regio´s bij de aanpak van nieuwe uitdagingen. De plannen die de Europese Commissie half 
juni heeft neergelegd voor versterkte samenwerking tussen de landen die grenzen aan de 
Baltische kust is een voorbeeld van deze visie.  

• Samen met de G4 is een grote netwerkbijeenkomst voorbereid die plaatsheeft op 9 september 
2009 in Brussel. De bijeenkomst grijpen we aan om de Randstad als aantrekkelijk regio te 
presenteren voor Europese samenwerking.  

 
Informatievoorziening over de EU 

Via de Europese Ster is wekelijks bericht over ontwikkelingen op Europese dossiers die van 
belang zijn voor decentrale overheden (http://www.europesester.eu). De vertegenwoordigers van 
de Randstadprovincies in Brussel leveren op  hun dossiers bijdrage aan deze digitale nieuwsbrief. 
Aanvullend op deze berichtgeving, verschijnen specifieke berichten op de website van de vier 
Randstadprovincies (www.regiorandstad.com). Op deze website is informatie te vinden over de 
samenwerking van de vier provincies in de EU en de geboekte resultaten. Deze site heeft tevens 
de functie om informatie over de Randstad en de vier Randstadprovincies te ontsluiten voor 
buitenlandse regio’s en voor het EU-netwerk in Brussel.  
 
Ambtelijk is inmiddels een start gemaakt met de ontwikkeling van een extranetvoorziening. Over 
de voortgang van deze werkzaamheden wordt u later geïnformeerd.  
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Bijlage I: Stand van zaken prioritaire dossiers

Prioritaire thema’s en
relevant EU
(beleids)dossier

P4 belang P4 lobbydoel/resultaat 2008 P4 lobbyactiviteiten op dossier Resultaat

Klimaatadaptatie

Verantwoordelijk
bestuurder: Lenie
Dwarshuis

Dossiers:
Groenboek/witboek
klimaatadaptatie EC.
Klimaat en energiepakket
EC (Naar 20-20 in 2020).
Relatie met
structuurfondsen/rol
klimaat, dossier prioritaire
stoffen en
hoogwaterrichtlijn.

Erkenning en ondersteuning
vanuit EU klimaatagenda
voor het opvangen van de
effecten die
klimaatverandering zal
hebben op de EU.

In het witboek klimaatadaptatie
van de Commissie openingen
krijgen voor (directe) steun vanuit
de EU voor initiatieven en beleid
van regio’s op klimaatterrein .

- EC heeft een Witboek gepubliceerd. P4 heeft
met partners inbreng geleverd op de IPO-
positie. Positie is meegenomen in het
kabinetsstandpunt.

- Een geslaagd bezoek van leden Coreper I aan
de Randstad in mei. Steun bij de EC voor
aanpak kustverdediging (zandsuppletie).

- Conferentie in Kopenhagen over
voorbereiding klimaattop december.
Techniek afvang en opslag CO2 als
voorbeeld gepresenteerd.

- Stevige focus op
bescherming
tegen water in
NL
kabinetspositie
op Witboek.

- Kennis en
aandacht bij EC
voor techniek
zandsuppletie.

Economie & innovatie/
Lisbon Regions Network

Verantwoordelijk
bestuurder : Rinske
Kruisinga

Dossiers:
Lissabonstrategie
EU Innovatie- en
clusterbeleid
Structuurfondsen

Vergroten van de
internationale
concurrentiepositie van de
Randstad binnen Europa en
vergroten van de
leefbaarheid van de
Randstad.

Benutten van EU fondsen.

Kennis vergroten over ervaringen
in andere EU regio’s met
regionaal economisch beleid en
clustervorming
De rol van regio’s zichtbaar
maken in het Nationaal
Hervormingsprogramma 2008-
2010 i.h.k.v. de Lissabonstrategie.

- Randstadgedeputeerde Kruisinga is benoemd
tot voorzitter Lisbon Regions Network
(LRN).

- Succesvol LRN-seminar op 18 juni in
Brussel over belang van (transnationale)
kennisclusters. EC.

- Publicatie Randstadmonitor 2009
- Presentatie Buck-onderzoek over de kracht

van regio’s aan de Minister EZ op seminar
IPO/VNG in provinciehuis Zuid-Holland op
11 mei

- Opstellen inventarisatie sterke clusters in
LRN-regio’s.

- EC neemt
boodschappen
LRN over het
belang van
regio’s in
versterking
clusters mee in
voorbereiding
standpunt
Lissbonstrategie

- Min EZ stuurt
onderzoek Buck
samen met NHP
naar EC.

Stad-land/ Erkenning van peri-urbane Erkenning van peri-urbaan gebied - Formeel Akkoord Raad en EP over Health - Erkenning peri-
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PURPLE netwerk

Verantwoordelijk
bestuurder: Lenie
Dwarshuis

Dossier: “Health
Check”/herziening van het
Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid

dimensie (belang van
groene ruimtes in gebieden
onder stedelijke druk) in het
EU-beleid

in de Health Check voorstellen
van de EC (voorstellen mei
2008).
Bekendheid van het netwerk in
Brussel en in de regio’s.

Check: in dit akkoord een erkenning voor het
belang van peri-urbane dimensie.

- Stevige opinie opgesteld over territoriale
cohesie.

- Nieuwe positiepapers op aanpalende
terreinen.

- Uitbreiding van de website.

urbane dimensie
in akkoord
Health Check

Duurzame mobiliteit.
(verantwoordelijk
bestuurder: Joop
Binnekamp)

Dossiers:
Richtlijn luchtkwaliteit en
voorstel EC nieuwe NEC-
normen/IPPC-richtlijn.
Milieuaspecten diverse
verkeer&vervoersdossiers

Het bevorderen van een
meer duurzaam transport
via promotie van
bronbeleid (i.p.v.
normstellingen).

Erkenning krijgen voor het belang
van bronbeleid in de
toekomstvisie van de EC over
transport in Europa.
Commissie overtuigen dat er geen
noodzaak is de bestaande richtlijn
omgevingslawaai aan te scherpen
met normstellingen voor
geluidshinder.

- EC publiceert notitie over duurzame
toekomst voor het Europese vervoer.

- Notitie is onderwerp van gesprek in een
Randstedelijk forum in Utrecht op 18 juni.

- EC geeft goedkeuring aan derogatieverzoek
Nederland normen richtlijn luchtkwaliteit
(NSL).

- EC geeft per brief provincie Flevoland steun
aan de plannen voor een natuurinclusieve
ontwikkeling van het IJmeer-Markermeer.
Dit P4 lobbydossier 2008 wordt afgesloten

- Goedkeuring
EC voor
verzoek om
derogatie
luchtkwaliteit.

- Brief EC met
positieve steun
voor
natuurinclusieve
ontwikkeling

Ruimte voor regionaal
beleid

Verantwoordelijk
bestuurder: Andries
Greiner, Flevoland

Ruimte voor
gebiedsgericht,
geïntegreerd beleid.
Aandacht voor
economische sterke regio’s
en transnationale
samenwerking.

Practices uit Randstad aandragen
als voorbeeld waarop ruimte
maatwerk mogelijk is, en cohesie
op territoriaal niveau ingevuld
kan worden.
Structuurfondsen voor
gebiedsontwikkeling in de
Randstad in periode na 2013.
Specificeren van kansrijke,
gebiedsgerichte troeven.

- Opstellen en vaststellen van een P4 positie
paper over territoriale cohesie. Paper is
verzonden aan de EC ikv consultatie
Groenboek.

- Over het Groenboek is een Randstedelijk
forum georganiseerd.

- Commissaris Regionaal beleid geeft in Praag
steun aan voortzetting structuurbeleid, ook
voor rijke regio’s en meer focus op
transnationale samenwerking.

- Netwerkbijeenkomst 090909 in
voorbereiding: Randstadpositionering

- Steun DG regio
voor
voortzetting
structuur-
fondsenbeleid
ook voor sterke
regio’s
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