
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 10 maart 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM51 
 Ons kenmerk : 2009INT238392 
 Contactpersoon : Bas van den Barg 
 E-mail : barg@nl-prov.eu 
 

Doorkiesnr. : 2456 
 Bijlage(n) : HNP-werkplan 2009 

P4-werkprogramma 
2009. 
Memo Europese 
prioriteiten 2009  

 

Onderwerp: Europese prioriteiten 2009: HNP-werkplan 2009 en P4-werkprogramma 2009. 
 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De Europese Commissie publiceert jaarlijks een wetgevings- en werkprogramma. Dit werkprogramma 
vormt de basis voor het jaarlijkse werkplan van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en het 
werkprogramma van de vier Randstadprovincies (P4). In het HNP-werkplan en het P4-
werkprogramma staat een overzicht van de Europese prioritaire dossiers van de provincies, alsmede 
van de activiteiten die in 2009 door de provincies in Brussel worden georganiseerd. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 13 november 2007 hebben de colleges van GS van de P4 de Strategische EU-Randstadagenda 
2007 – 2011 vastgesteld. Deze strategische agenda is opgesteld aan de hand van de vier 
collegeprogramma’s en vormt het kader voor het P4-werkprogramma 2009. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het jaar 2009 is een bijzonder Europees jaar. Begin juni (4 juni in Nederland) vinden de verkiezingen 
voor het Europees Parlement plaats. In de nazomer wordt de nieuwe Europese Commissie voorgesteld 
en na goedkeuring door het EP in november als nieuwe executieve van de Europese Unie aangesteld. 
Deze gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit als het gaat om de inhoudelijke agenda van de Unie. 
Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (“Nu handelen voor een beter 
Europa”) van 5 november 2008 is beduidend dunner dan voorgaande jaren. In het werkprogramma 
worden weinig ‘grote’ voorstellen voor 2009 voorzien. 
 
In 2009 staat op de Europese agenda in Brussel en Straatsburg de economische en financiële crisis met 
stip bovenaan. De Commissie heeft eind 2008 een economisch herstelplan gepresenteerd met een 
waarde van 200 miljard EUR, waarvan echter 180 miljoen EUR voor rekening komt van de lidstaten 
zelf. Het EU-aandeel betreft vooral het (tijdelijk) optrekken van drempelwaarden voor staatssteun, het 
met voorrang behandelen van crisissteun, het verkorten van aanbestedingsprocedures en het versneld 
beschikbaar stellen van fondsen in het kader van het Europese regionale beleid (EFRO). Twee andere 
belangrijke punten voor de provincies zijn de aandacht voor de klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling, alsmede de inzet om tot betere EU-regelgeving te komen.  
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Specifiek voor de Randstad is van belang het debat dat in 2009 in Brussel gevoerd zal worden over de 
toekomst van het Europese transportbeleid na 2010. 
 
Het wetgevings- en werkprogramma 2009 van de Europese Commissie vormt de basis voor het HNP-
werkplan 2009 en het P4-werkprogramma 2009. Zoals hierboven aangegeven, staan er niet veel 
(wets)voorstellen van de Commissie voor 2009 op de agenda. De prioriteitenlijstjes van Europese 
dossiers van HNP/IPO en P4 zijn daardoor vooral gevuld met (langjarige) dossiers, die in de afgelopen 
jaren al zijn opgepakt (zie bijgevoegde memo Europese prioriteiten 2009). 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij bieden het HNP-werkplan 2009 en het P4-werkprogramma 2009 aan met de suggestie om het ter 
kennis te brengen van de commissie Bestuur, Europa en Middelen. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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MEMO EUROPESE PRIORITEITEN 2009 HNP/P4/PROVINCIE UTRECHT 
 

Het jaar 2009 is een bijzonder Europees jaar. Begin juni (4 juni in Nederland) vinden de verkiezingen 
voor het Europees Parlement plaats. In de nazomer wordt de nieuwe Europese Commissie voorgesteld 
en na goedkeuring door het EP in november als nieuwe executieve van de Europese Unie aangesteld. 
Deze gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit als het gaat om de inhoudelijke agenda van de Unie. 
Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (“Nu handelen voor een beter 
Europa”) van 5 november 2008 is beduidend dunner dan voorgaande jaren. In het werkprogramma 
worden weinig ‘grote’ voorstellen voor 2009 voorzien. 
 
Werkprogramma Europese Commissie 
In het Europese staatsbestel heeft alleen de Europese Commissie het recht van initiatief. Dit houdt in 
dat alleen de Commissie met wets- en beleidsvoorstellen kan komen die door Raad en Parlement 
behandeld dienen te worden. Hiervoor stelt de Commissie ieder jaar een wetgevings- en 
werkprogramma op. Dit werkprogramma vormt de basis voor het werkplan van het Huis van de 
Nederlandse Provincies (HNP). Door de provinciale vertegenwoordigers in het HNP en de Europa-
coördinatoren in de provinciehuizen wordt het werkprogramma gescreend op (wets)voorstellen die 
van belang kunnen zijn voor de provincies. De lijstjes van de verschillende provincies worden in één 
geschoven tot een gezamenlijke lijst voor het HNP/IPO. Het gaat hier voornamelijk om 
wetgevingsdossiers, waarbij alle provincies een gezamenlijk belang hebben (bijv. milieudossiers), of 
dossiers rond de grote EU-programma’s (structuurfondsen en plattelandsontwikkeling). Die laatste 
zijn dossiers waarbij de twaalf provincies in het begin van het hele Europese besluitvormingstraject 
een gezamenlijk belang hebben om de fondsen voor Nederland veilig te stellen en de voorwaarden 
voor de besteding van de fondsen voor Nederland zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de fase 
waarin het geld uiteindelijk (door het Rijk) over de regio’s/provincies wordt verdeeld komt de 
interprovinciale samenwerking tot een einde. 
 
Het werkprogramma van de Commissie en het werkplan van het HNP vormen ook de basis voor het 
werkprogramma van de Randstadprovincies. In principe worden alle prioritaire interprovinciale 
Europa-dossiers niet tot prioriteit van de P4 gebombardeerd, tenzij de Randstadprovincies daar een 
bijzonder belang bij hebben. Dossiers die niet door de twaalf provincies gezamenlijk worden 
opgepakt, maar die door hun inhoud wel van specifiek belang zijn voor de P4, krijgen een plaatsje in 
het P4-werkprogramma. 
 
Utrecht in Europa 
Op 23 juni 2008 hebben Provinciale Staten van Utrecht de nieuwe Europa-strategie vastgesteld. In 
deze strategie wordt aangegeven, dat de provincie Utrecht intensief samenwerkt met de 
Randstadpartners en de andere provincies (doelstelling 4). Reden hiervoor is dat in een EU van 27 
lidstaten en méér dan 300 regio’s op provincieniveau, een (lobby)boodschap bij de EU-instellingen het 
meest effectief is als die door meerdere regio’s wordt gesteund. In dat kader wordt vanuit het 
IPO/HNP nauw samengewerkt met andere verenigingen van provincies en gemeenten binnen de 
kaders van de CEMR (Raad voor Europese gemeenten en regio’s) en trekken de P4 in twee 
thematische netwerken (PURPLE en Lisbon Regions Network) met andere regio’s op om 
gezamenlijke belangen in Brussel voor het voetlicht te brengen. De Europese belangen op het gebied 
van Stad-Land, één van de drie prioritaire thema’s van de Provincie Utrecht zelf, worden in dat kader 
ook behartigd via het PURPLE-netwerk1. De andere twee Utrechtse prioritaire thema’s, Utrecht als 
Kenniscentrum voor klimaat, duurzaamheid en innovatie en Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, 
worden niet in samenwerking met andere provincies opgepakt.  
 
1 PURPLE staat voor Peri-Urban Platform Europe. Dit is een netwerk van momenteel 14 grootstedelijke regio’s 
die te maken hebben met stedelijke druk op het landelijke gebied. Het netwerk zet zich in om dergelijk landelijk 
gebied ook in de toekomst onder de EU-definitie van platteland te laten vallen, opdat deze gebieden ook vanaf 
2014 (start nieuwe programmaperiode) onderdeel zijn van het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid. 
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Wel is er sprake van nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht, alsmede de Universiteit en 
andere Utrechtse partners, om de gezamenlijke belangen zo goed mogelijk tot resultaat te brengen. 
 
Europese prioriteiten in 2009 
In 2009 staat op de Europese agenda in Brussel en Straatsburg de economische en financiële crisis met 
stip bovenaan. De Commissie heeft eind 2008 een economisch herstelplan gepresenteerd met een 
waarde van 200 miljard EUR, waarvan echter 180 miljoen EUR voor rekening komt van de lidstaten 
zelf. De EU-aandeel betreft vooral het (tijdelijk) optrekken van drempelwaarden voor staatssteun, het 
met voorrang behandelen van crisissteun, het verkorten van aanbestedingsprocedures en het versneld 
beschikbaar stellen van fondsen in het kader van het Europese regionale beleid (EFRO). Twee andere 
belangrijke punten voor de provincies zijn de aandacht voor de klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling, alsmede de inzet om betere EU-regelgeving te komen. Specifiek voor de Randstad is 
van belang het debat dat in 2009 in Brussel gevoerd zal worden over de toekomst van het Europese 
transportbeleid na 2010. 
 
Zoals aan het begin van de notitie echter staat vermeld, staan er niet veel (wets)voorstellen van de 
Commissie voor 2009 op de agenda. De prioriteitenlijstjes van Europese dossiers van HNP/IPO en P4 
zijn daardoor vooral gevuld met (langjarige) dossiers, die in de afgelopen jaren al zijn opgepakt. 
Hieronder volgt een overzicht van de Europese prioriteiten van het HNP/IPO, de P4 en – voor de 
volledigheid – die van de provincie zelf. In de bijlagen vindt u het HNP-werkplan 2009 (‘Regions are 
big enough to matter, but small enough to care’) en het P4-werkprogramma 2009 (‘Samen maken we 
het verschil’). Voor nadere informatie over de wijze van samenwerking in HNP- en P4-verband 
verwijzen wij u naar de werkprogramma’s. Daarin vindt u ook een uitgebreide beschrijving van de 
hieronder opgevoerde dossiers. 
 
EUROPESE PRIORITEITEN 2009 
 
HUIS VAN DE NEDERLANDSE PROVINCIES (HNP)/IPO – Prioritaire dossiers: 

- Herziening EU-begroting (EU Budget Review): volgens planning presenteert de Commissie in 
het voorjaar van 2009 een Mededeling over de herziening van de Europese 
Meerjarenbegroting na 2013. Gedeputeerde Binnekamp is namens het IPO woordvoerder van 
dit dossier. 

- Toekomst regionaal beleid na 2013: de uitvoering van de huidige 
structuurfondsenprogramma’s (i.c. voor Utrecht het EFRO-programma ‘Kansen voor West’) 
is op volle sterke gekomen. De Commissie presenteert in juni haar zesde Voortgangsverslag 
over economische en sociale cohesie. Naar verwachting staat hierin een eerste houtskoolschets 
over het toekomstige beleid. 

- Groenboek territoriale cohesie: in oktober 2008 heeft de Commissie een Groenboek 
(discussiedocument) gepresenteerd om het debat over het begrip territoriale cohesie te 
lanceren. Debat maakt onderdeel uit van de discussie over de toekomst van het Europese 
regionale beleid na 2013. 
Tot 28 februari 2009 loopt de consultatieprocedure. IPO en VNG stellen een gezamenlijke 
reactie op het paper op. 

- Lissabonstrategie (onderzoek naar bijdrage individuele provincies): de Lissabon-strategie 
staat voor de Europese doelstellingen op het gebied van (duurzame) economische groei en 
werkgelegenheid. In 2009 wordt in Nederland de bijdrage van de decentrale overheden aan 
deze doelstellingen in kaart gebracht. Het jaar 2009 vormt ook het startpunt van het debat over 
de periode na de Lissabonstrategie, die formeel tot en met 2010 van kracht is. 

- Herziening Europees landbouwbeleid: eind 2008 is de zgn. Health Check van het Europese 
landbouwbeleid (GLB) afgerond. Dit jaar staat de implementatie hiervan centraal. 
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- Klimaat- en energiebeleid: het Europese klimaat- en energiepakket met afspraken op het 
gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing en terugdringing van het gebruik van het 
fossiele brandstoffen is in december 2008 door Raad en Parlement vastgesteld. De 
implementatie van dit pakket komt nu op de agenda. In april 2009 komt de Commissie met 
een Witboek (beleidsdocument) over klimaatadaptatie. 

- Betere regelgeving/administratieve lasten: op initiatief van Nederland voert de Commissie 
sinds enkele jaren een actief beleid om tot betere Europese regelgeving te komen en 
administratieve lasten te verminderen. De provincies kijken bij alle nieuwe voorstellen van de 
Commissie of deze ook daadwerkelijk voldoen aan de Europese doelstellingen op het gebied 
van betere regelgeving en minder administratieve lasten. 

- Luchtkwaliteit: herziening van de richtlijn Industriële emissies (IPPC-richtlijn) en eventueel de 
herziening van de richtlijn Nationale emissie plafonds (NEC-richtlijn) staan in 2009 op de 
kalender. 

- Emissiehandelssysteem (ETS): na lange onderhandelingen is eind 2008 een akkoord bereikt 
tussen de lidstaten over de aankoop van emissierechten door de industrie. Naar verwachting 
zal het kabinet eind 2009 zijn standpunt bepalen wat er met de opbrengst van de jaarlijkse 
ETS-veiling in Nederland gaat gebeuren. 

- Carbon Capture Storage richtlijn (CCS): deze richtlijn over de afvang, opslag en transport van 
CO2 is een onderdeel van het klimaat- en energiepakket. In 2009 zal de richtlijn nader worden 
uitgewerkt en worden de criteria bepaald voor demonstratieprojecten. 

- Bodemrichtlijn: deze richtlijn is al in 2007 door de Commissie gepresenteerd als onderdeel 
van een Europese Bodemstrategie. Het Tsjechische voorzitterschap van de EU (eerste helft 
2009) hoopt uiterlijk juni een politiek akkoord in de Raad van Ministers te hebben bereikt. Het 
nieuwe Parlement is daarna aan zet. 

- Biodiversiteit: naar verwachting komt de Commissie in het voorjaar van 2009 met een 
evaluatie rond het behoud en herstel van de biodiversiteit in de lidstaten. 

 
RANDSTADPROVINCIES – Prioritaire thema’s: 

- Klimaatbeleid: met het oog op het Witboek klimaatadaptatie willen de P4 uitgangspunten 
opstellen voor de Nederlandse inbreng in het Witboek. 

- Duurzame mobiliteit: in juni 2009 komt de Commissie met een Mededeling over de toekomst 
van het transport in Europa tot 2020. Tevens willen de P4 een actieve inbreng hebben in de 
consultatie over de herziening van de richtlijn Omgevingslawaai. 

- Economie, innovatie- en kennisbeleid: in 2009 is de Randstad voorzitter van het netwerk 
Lisbon Regions Network (LRN). Dit voorzitterschap willen de P4 benutten om de discussie te 
lanceren onder de leden van het netwerk over de economische doelstellingen van Europa na 
afloop van de Lissbonstrategie. 

- Stad-Land: via PURPLE lobby voor behoud landelijk gebied onder stedelijke druk in het 
Europese landbouwbeleid na 2013. 

- Ruimte voor regionaal beleid: opstellen van een specifieke P4-reactie op het Groenboek 
territoriale cohesie. 

 
PROVINCIE UTRECHT – Prioritaire thema’s: 

- Stad-land: zie hierboven. 
- Utrecht als Kenniscentrum voor klimaat, duurzaamheid en innovatie: in 2009 worden 

Europese clusters (KIC’s =  Knowledge and Information Communities) aangewezen, 
waaronder op het gebied van klimaat. Universiteit, provincie en gemeente Utrecht zetten in op 
deelname van een Utrechts cluster aan een Europese KIC op het gebied van klimaat. 

- Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa 2018: organisatie Utrecht-netwerkbijeenkomst 
(18 maart 2009) om Utrechtse ambities in Brussel bekend te maken met als doel draagvlak te 
creëren. 

 


