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Werkprogramma vier Randstadprovincies 

1.  Inleiding 

Voor u ligt het EU-werkprogramma 2009 van de 4 Randstadprovincies. Het werkprogramma 
prioriteert de inzet van onze 4 provincies op gezamenlijke dossiers, geselecteerd in de Strategische 
Randstadagenda 2007-2011. In navolging van de aanpak in 2008 is de inzet beperkt tot een select 
aantal prioriteiten. Daar waar mogelijk zijn de verwachte resultaten zo concreet mogelijk beschreven.  
 
Het werkprogramma 2009 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de vertegenwoordigers 
van de provincies in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (HNP), de Europa-
coördinatoren van de vier provincies, de afdelingshoofden EU, inhoudelijke deskundigen en de 
Randstadcoördinator. Over de prioriteiten is gesproken met stakeholders van onder andere de G-4, het 
IPO, het HNP en de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Brussel. 
 
2.  Terugblik P4-samenwerking EU in 2008

Het jaar 2008 was het eerste volle kalenderjaar dat de Strategische EU-Randstadagenda 2007-2011 tot 
uitvoering is gekomen. Flinke stappen zijn gezet, met name in de organisatie van de samenwerking 
tussen de 4 provincies. Een nieuwe Randstadcoördinator is aangetreden, een structuur van ambtelijke 
samenwerking is opnieuw ingericht en de basismiddelen voor communicatie met onze partners in 
Brussel en in Nederland, zoals een website (http://www.regiorandstad.com/), zijn weer up-to-date 
gemaakt. 
 
Inhoudelijk hebben de Randstadprovincies het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in het verdedigen 
van belangen van onze gebieden onder stedelijke druk in de hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Mede onder invloed van diverse inspanningen is verankerd dat ruimte blijft bestaan 
voor plattelandsbeleid gericht op ondersteuning op het aanpakken van nieuwe uitdagingen. In 2008 
heeft de EU belangrijke afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te reduceren en het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten. Gezamenlijk met de andere provincies hebben we 
ervoor gezorgd dat de rol van regio’s in de implementatie erkend wordt en dat zij ruimte krijgen en 
actief betrokken worden bij de uitvoering. In actief overleg met de Commissie is meer juridische 
duidelijkheid verkregen over de toepassing van de Vogel- & Habitatrichtlijn bij een integrale 
gebiedsontwikkeling, zoals die van het Markermeer-IJmeer. Een meer uitgebreid overzicht van de 
resultaten is terug te vinden in de twee semesterverslagen P4 EU van 2008.  
 
3. De EU-agenda in 2009

Het jaar 2009 wordt een bijzonder jaar. In de EU-instellingen vindt een bestuurlijke wisseling van de 
wacht plaats. In juni 2009 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Een nieuw 
Parlement zal eind juni aantreden. In het najaar volgt een wisseling van de samenstelling van het 
bestuur van de Europese Commissie. Snel na haar aantreden in het najaar 2009 zal de Commissie 
voorstellen op tafel leggen over de aanpassing van de grote beleidsdossiers aan de nieuwe uitdagingen 
(klimaataanpassing, globalisering en vergrijzing): wat betekenen de uitdagingen voor de toekomst van 
de EU-begroting, de inrichting van het structuurfondsen- en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en de ontwikkeling van de economische strategie van de EU na de Lissabonagenda. 
 
Tot die tijd zal de economische situatie de agenda van de Commissie, het EP en de Raad beheersen. In 
december hebben de regeringsleiders van de EU afgesproken de economie een impuls te geven. In het 
voorjaar zal de Europese Raad het effect bespreken van de financiële impuls van 200 miljard euro die 
lidstaten gezamenlijk hebben gegeven om de economie op gang te houden. Intussen werkt de 
Commissie door aan het stimuleren van groei en innovatie via gerichte EU-programma’s en fondsen. 
Zo starten in het voorjaar tenders voor de vorming van kennis en innovatie netwerken (zgn. KIC’s). 
De Raad van Concurrentiekracht spreekt komend jaar opnieuw over de inrichting van grootschalige 
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onderzoeksinfrastructuren. Deze initiatieven zullen dit jaar extra aandacht krijgen, omdat het jaar 2009 
is aangewezen als het Europees Jaar voor Innovatie en Creativiteit. 
 
2009 zal verder in het teken staan van denken over de rol van regio’s in het EU-beleid. Het Groenboek 
van de Commissie over territoriale cohesie heeft dit denken in gang gezet. Nog in het voorjaar zal de 
Commissie op een ministeriele conferentie van Ministers van EZ en VROM een eerste reactie geven 
op de ideeën van regio’s over het belang van een regionale benadering. In het najaar, onder Zweeds 
Voorzitterschap, zal de Europese Commissie voor het eerst, over de volle breedte van het EU-beleid, 
een voorstel doen voor de inrichting van een specifiek regionale strategie, die van de Baltische Zee. 
Zullen na 2009 andere regio’s volgen?  
 
4. De agenda voor de Randstad 2009: focus op communicatie en profilering

Voor onze regio zijn deze ontwikkelingen aanleiding om in 2009 extra alert te zijn. Als sterke 
economische regio is het van belang, juist in een periode van conjuncturele neergang, onze goede 
uitgangspositie te behouden. Recent onderzoek van het TNO laat zien dat de Randstad in vergelijking 
tot andere regio’s hierin vooralsnog slaagt1. Bedreigingen liggen niettemin op de loer. De krappe 
arbeidsmarkt remt de verdere economische ontwikkelingen. Congestie op onze wegen en het spoor 
belemmeren mobiliteit en de leefbaarheid van het platteland en de groene gebieden staan continu 
onder druk. In onze eigen provincies investeren we komende jaren volop om deze uitdagingen het 
hoofd te bieden. In de uitvoering van de collegeprogramma’s van onze 4 provincies zijn inmiddels in 
deze richting belangrijke stappen gezet.   
 
Succesvol zijn in eigen huis betekent ook actief de kansen en bedreigingen volgen van het Europese 
beleid. Een pro-actieve opstelling richting Europa is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
gezamenlijke belangen op de actuele dossiers zo goed als mogelijk bediend worden. Ook in 2009 
zullen we daarom weer op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau in Brussel een actieve rol spelen met 
onze lobby. Op bestuurlijk niveau, in diverse netwerken (Purple en Lisbon Regions Network) en via 
het Comité van de Regio’s. Op ambtelijk niveau vanuit Nederland, de afdelingen EU van de 
provincies en vanuit ons kantoor in Brussel, het Randstadteam in het Huis van de Nederlandse 
Provincies. Daar waar onze belangen in het geding zijn, zullen we (pro-actief) optreden. Soms alleen, 
vaak samen met andere partners, zoals de 8 andere provincies (in het kader van het IPO), de steden 
(G4 en VNG), het Rijk of partner-regio’s met vergelijkbare uitdagingen. Per definitie richten we ons 
hierbij op de dossiers die volop in ontwikkeling zijn en waar geldt dat beleidsvorming bij de EU-
instellingen nog in beweging is of kan worden gezet. Op deze dossiers heeft pro-actief lobbyen het 
meeste effect. Deze wijze van optreden sluit aan bij het Actieplan Europa en decentrale 
overheden/binnenlands bestuur dat het IPO, de VNG en de Minister van Binnenlandse Zaken op 17 
december 2008 hebben ondertekend.  
 
De aankomende wisseling van Europese bestuurders noodzaakt dat we in 2009 extra zullen investeren 
in de zichtbaarheid van de Randstad als regio in Brussel. Zodra de nieuwe generatie bestuurders in het 
EP en in de Europese Commissie hun mandaatperiode beginnen zullen we onze agenda en regioprofiel 
actief promoten. Het versterken van de externe profilering en communicatie staat daarom in dit P4 EU 
werkprogramma 2009 centraal. Hoogtepunt zal een grootschalig bestuurlijk evenement zijn op 09-09-
09 in Concert Noble in Brussel. Dit evenement organiseren we samen met de 4 grote steden. 
 
5. Concrete activiteiten op 5 prioritaire dossiers: lobby en externe profilering

Een deel van de activiteiten in Brussel werken we samen met de 8 andere provincies en met 
(vertegenwoordigingen van) de steden en gemeenten. Het jaarplan IPO/HNP beschrijft deze 
activiteiten. Vanuit de Randstadvertegenwoordiging in Brussel draagt iedere provinciale 

 
1 TNO-rapport, De Top 20 van Europees stedelijke regio’s 1995-2007: Randstad Holland in internationaal 
perspectief, januari 2009 
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vertegenwoordiging maximaal 0,35FTE bij aan deze samenwerking op prioritaire dossiers (zie bijlage 
II).   
 
Op een aantal van de dossiers die in 2009 actueel zijn heeft de Randstad specifieke belangen die 
samenhangen met de bijzondere kenmerken van het gebied: een deltagebied met veel water en groen 
en tegelijk dichtbevolkt en veel economische bedrijvigheid. Factoren die een zware wissel leggen op 
het woon-, het leef- en het ondernemingsklimaat van het gebied. Deze bijzondere omstandigheden 
zorgen ervoor dat de positie van de Randstad bij de behandeling van sommige actuele wet- en 
regelgeving in Brussel een andere kan zijn dan die in andere landsdelen. In dergelijke gevallen is 
aanvullend op het optreden in IPO-verband samenwerking tussen de vier provincies nodig en nuttig.  
 
Om ook daadwerkelijk invloed te hebben in Brussel is het van belang dat er concreet uitgewerkte en 
breed gedragen posities namens de vier provincies bestaan, en dat deze op de juiste momenten – dat 
wil zeggen afgestemd op de fase van besluitvorming in Brussel - beschikbaar zijn. Hierin succesvol 
zijn, betekent het gericht inzetten van menskracht en middelen, waarbij een intensieve samenwerking 
nodig is tussen de vier provincies van mensen die de Europese ontwikkelingen kunnen doorgronden en 
de specialisten op vakterreinen die kunnen inschatten in hoeverre de belangen van de provincies in het 
geding zijn. Voor 2009 zullen we op deze manier samenwerken op de volgende dossiers:  
 
Prioriteit 1. Klimaatbeleid  
De effecten van veranderingen van het klimaat zullen de Randstad (mogelijk) zwaar treffen. Met name 
de stijging van de zeespiegel in combinatie met extra aanvoer van (smelt)water via rivieren zetten 
zware druk op het gebied. De Commissie Veerman heeft in september 2008 aangegeven welke 
maatregelen nodig zijn om ons gebied te beschermen. Het is ons belang om vanuit de EU erkenning en 
steun te krijgen voor deze specifieke regionale opgaven. Concrete (lobby-)activiteiten in 2009 zijn in 
dit verband:  
 

a. het formuleren van P4 uitgangspunten ten behoeve van de input die we als NL leveren op het 
Witboek klimaatadaptatie (verwachte publicatiedatum: april 2009).  

b. In vervolg hierop zullen we in het voorjaar 2009 een workshop in Nederland organiseren, 
waarin bestuurders en deskundigen vanuit de P4 met vertegenwoordigers van de 
Commissiediensten en andere betrokkenen van gedachten wisselen over het EU-beleid gericht 
op adaptatie, conform de voorstellen in het Witboek. 

c. Het voorbereiden van een bestuurlijke inbreng namens P4/G-4 op het event op 09/09/09: 
onderdeel klimaatbestendige Delta  

 
Prioriteit 2. Duurzame mobiliteit 
De Randstad is een dichtbevolkt gebied. Vervoersbewegingen zijn hoog. Van oudsher is transport en 
logistiek een belangrijke sector voor economische ontwikkeling. Voor toekomstige ontwikkeling is 
van belang dat de bereikbaarheid van de Randstad om deze reden gewaarborgd blijft. Vanuit de 
milieu-agenda van de EU worden eisen gesteld aan de uitstoot van CO2 via het wegtransport en aan de 
geluidshinder. Schonere brandstof en zuinige motoren worden actief gepromoot. We zullen in 2009 
deze ontwikkelingen richting een meer duurzame mobiliteit actief volgen. Concrete (lobby)-
activiteiten in 2009 zijn:  
 

d. Het actief volgen van de mededeling van de Commissie over de toekomst van het Transport in 
Europa (scenario 2020-2040): ten behoeve van de nieuwe Commissie zullen we een P4-
standpunt op dit dossier ontwikkelen.  

e. Samen met de G4 zullen we een actieve inbreng hebben in de consultatie die momenteel loopt 
inzake de herziening van de richtlijn omgevingslawaai.     

f. Het leveren van een bestuurlijke inbreng (bij het Rijk en bij de Commissie) namens de P4 en 
G-4 in de evaluatie van de richtlijn omgevingslawaai.  
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Prioriteit 3. Economie, innovatie- en kennisbeleid
In 2000 heeft Europa de Lissabonstrategie afgesproken. Onderdeel van deze strategie is het streven 
van Europa naar een stevigere concurrentiepositie ten opzichte van andere werelddelen. In een 
globaliserende wereld wordt kennis steeds belangrijker. De EU stimuleert de laatste jaren de verdere 
ontwikkeling van zogenaamde “clusters of excellence”. Via het Europese Technologie Instituut 
worden vanaf volgend jaar clusters van universiteiten, hogescholen, onderzoekinstellingen, overheden 
en bedrijven geselecteerd op specifieke kennisterreinen. Deze clusters kunnen exclusief gebruik 
maken van Europese steun, en wereldwijd hun positie versterken. Op dit moment zijn de clusters in de 
Randstad nog onvoldoende zichtbaar op EU-niveau. Dit maakt hun kansen op steun beperkt. Het 
Voorzitterschap van het Lisbon Regions Network (LRN) zullen we als P4, zoveel als mogelijk ook 
samen met de G4 en de middelgrote steden in de Randstad, in 2009/2010 benutten om de 
innovatiekracht van onze regio onder de aandacht te brengen van het Europese speelveld. Concrete 
activiteiten in dit verband zijn:  
 

g. Het organiseren van een General Assembly (GA) van het Lisbon Regions Network in juni 
over de kansen en mogelijkheden van het Europese Onderzoeksbeleid voor sterke 
economische regio’s. Tijdens deze GA zal Rinske Kruisinga, gedeputeerde van Noord-
Holland, de voorzittershamer van de vice-president van Emilio-Romagna, Flavio Delbono, 
overnemen.  

h. Het starten van de voorbereiding van een grote Voorzitterschapsconferentie in Haarlem in 
januari 2010 over de toekomst van de Lissabonstrategie (Lissabon and beyond).  

i. Deelname aan de Open Days 2009: samen met 5 andere regio’s in Europa zullen we, in goed 
overleg met de steden, onze innovatiekracht in de Randstad promoten, onder meer via speciale 
aandacht voor de creatieve industrie. 

j. Het voorbereiden van een bestuurlijke inbreng namens P4/G-4 op het event op 09/09/09: 
bereikbaarheid en economische dynamiek  

 
Prioriteit 4. Stad/land dossiers 
Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat betekent het behoud van groene gebieden in het meerkernige 
stedelijk gebied. Agrarische ondernemers in het Groene Hart hebben het vanwege de specifieke 
natuurlijke omstandigheden niet eenvoudig. Zonder specifieke steun vanuit de overheid is hun 
inkomen vaak beneden het bestaansminimum. Het belang voor onze provincies is dat zij ook in de 
toekomst kunnen blijven voortbestaan. Eind 2008 hebben de Raad en het Europese Parlement een 
akkoord bereikt op de Health Check. Komend jaar zal worden benut om afspraken nader uit te werken. 
Tegelijk wordt een start gemaakt met de bezinning op de inrichting van het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid na 2013. Concrete (lobby)-activiteiten in 2009 zijn:  
 

k. Het samen met de partners in het Purple-netwerk actief volgen van de discussie over de 
inrichting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013. Actieve deelname aan 
(bestuurlijk en ambtelijke) conferenties over dit thema.     

l. Via deelname en actieve participatie in het Purple-netwerk zullen we de peri-urbane dimensie 
in de uitwerking van de afspraken inzake de Health Check actief blijven volgen. In Purple-
verband zullen we diverse posities formuleren. 

m. Het voorbereiden van een bestuurlijke inbreng namens P4/G-4 op het event op 09/09/09: 
onderdeel ‘aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving’.   

 
Prioriteit 5. Ruimte voor regionaal beleid
De Randstad heeft bijzondere territoriale kenmerken. Het gebied ligt onder zeeniveau. Het is 
dichtbevolkt en kent van alle EU-regio’s bijna de hoogste economische groei per inwoner. Deze 
kenmerken bepalen in sterke mate de kansen en bedreigingen die de regio kent, ook in relatie tot het 
Europees beleid. In 2009 zullen we geredeneerd vanuit onze belangrijkste regionale kenmerken de 
verdere ontwikkeling van regionaal beleid van de EU volgen. Concrete activiteiten in dit verband zijn:  
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n. Het formuleren en inzenden – in aanvulling op de IPO/VNG-positie- van een P4-opinie op het 
Groenboek Territoriale Cohesie (deadline voor indiening is 28 februari 2009). Op basis van 
deze reactie ook bijdragen opstellen met de netwerkpartners LRN en Purple. 

o. Via deze netwerken ook actieve aandacht vragen voor de specifieke territoriale positie van de 
Randstad.  

 
6. Organisatie en samenwerking  
 
Het verrichten van deze activiteiten vraagt veel van onze provinciale organisatie: zowel in Nederland 
als vanuit de Randstadvertegenwoordiging in het HNP in Brussel. Essentieel voor een effectief 
optreden in Brussel is een soepele samenwerking tussen de P4-bestuurders, de lobbyisten in Brussel, 
de coördinatoren EU in de provinciehuizen en de experts van de vakafdelingen. Het Bestuurlijk 
overleg P4 Europa, onder Voorzitterschap van Mevrouw Dwarshuis-Van de Beek, fungeert ook in 
2009 als spil van de samenwerking. Dit overleg zal in 2009 weer voorbereid worden door overleggen 
van afdelingshoofden en een gezamenlijk overleg van EU-coördinatoren en lobbyisten.  
 
Waar het gaat om de organisatie van de activiteiten en/of producten op bovenstaande dossiers zal op 
ambtelijk niveau samenwerking plaatshebben in zogenaamde dossierteams. Deze teams zullen 
bestuurlijk ondersteund en gedragen worden. Bijlage 1 geeft een uitgebreid overzicht van de 
samenstelling van de ambtelijk teams en de betrokkenheid van bestuurders. 
 
Bij veel activiteiten zal de samenwerking in deze teams niet beperkt (kunnen) blijven tot provincies 
alleen. Effectief inspelen op de uitdagingen van de Randstad betekent ook intensieve samenwerking 
met de 4 grote steden (de G4), de middelgrote steden en andere partners. Deze samenwerking heeft al 
concrete vormen aangenomen op het dossier stad/land (de Purple-expertgroep). Komend jaar zal deze 
samenwerking ook verder gestalte krijgen op het thema economie en duurzame mobiliteit. Voor dit 
laatste thema zal overleg plaatshebben via het Randstadmilieu-overleg, waar naast de duurzame 
mobiliteit ook overige milieuthema’s besproken. Aan dit overleg nemen de inhoudelijke experts deel 
van de milieu-afdelingen van de 4 provincies, van de 4 grote steden en van de DCMR. Het overleg 
staat onder voorzitterschap van de Randstadcoördinator en vindt minimaal 4 maal per jaar plaats.  
 
Ter ondersteuning van de beleidsvorming in de provinciehuizen in Nederland zal het P4-team in 
Brussel komend jaar op een tweetal terreinen het eigen dienstverleningspakket uitbreiden.  
Deze terreinen zijn:  
 

1. het opzetten van een databank met informatie over klimaat en energiemaatregelen die andere 
Europese regio’s nemen, met het oog op het verstevigen van de regionale samenwerking van 
de Randstadprovincies op deze terreinen. Deze dienstverlening staat de 4 provincies ook tot 
hun beschikking bij de uitwerking van het klimaat-akkoord dat het IPO onlangs met het Rijk 
heeft gesloten.   

2. Het systematisch in kaart brengen van de kansen/mogelijkheden voor subsidieverlening en 
andere ondersteuning vanuit de EU onderzoeks- en technologieprogramma’s.  

 
Vertegenwoordigers van de Randstadprovincies in het HNP leveren een actieve bijdrage aan de 
organisatie van werkbezoeken van bestuurders, ambtelijke staf en uitvoerders uit de 
Randstadprovincies. Bezoeken die veelal in het teken staan van het kennismaken van Europese 
besluitvorming en het leggen van contacten.  
 
In 2009 zal in gezamenlijk overleg met de provincies en het IPO besluitvorming plaatshebben over 
nieuwe huivesting van het Huis van de Nederlandse Provincies. Nieuwe huisvesting zal gevonden 
moeten worden in de EU-wijk. De Randstadprovincies willen binnen een HNP nieuwe stijl een 
representatief onderkomen hebben, waarbij de mogelijkheid blijft bestaan dat de Randstad een eigen 
profiel toont. 
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7.         Communicatie en informatievoorziening  
 
Om de ambtelijke samenwerking op alle niveaus goed te laten verlopen zal de interne communicatie in 
2009 verder uitgebouwd worden. In het voorjaar 2009 wordt met hulp van een stagiaire en een trainee 
de (bestaande) instrumenten meer effectief gemaakt.  
 
Speciale aandacht krijgt hierbij ook de informatievoorziening richting de Provinciale Staten. In 2008 
zijn de eerste stappen gezet om deze informatievoorziening te verbeteren door middel van 
kwartaalrapportages via de EU-afdelingen van provincies. Vanuit het Randstadteam in Brussel wordt 
verder een bijdrage geleverd aan de Europese STER (HNP Brussel) en aan informatiedeling via de 
eigen website. (http://www.regiorandstad.com/ ). Ieder semester verschijnt een terugblik op 
ontwikkelingen in Brussel, en de resultaten van onze inspanningen. 
 
In het voorjaar 2009 wordt bezien in hoeverre aanvullend op deze soorten van informatievoorziening 
nog meer gerichte berichtgeving, toegesneden op de gezamenlijke Randstaddossiers, vanuit het HNP 
in Brussel noodzakelijk is. Desgevraagd zal ook in 2009 volop medewerking verleend worden aan de 
Randstedelijk fora van de 4 Provinciale Staten over Europa. In maart 2009 zal de TNO-
Randstadmonitor 2008 gepubliceerd worden. Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van 
de 4 provincies, de 4 grote steden en de 4 kaderwetgebieden. 
 
Omdat in 2009 in de EU een grootscheepse bestuurlijke wisseling van de wacht plaatsheeft, zal vanuit 
de Randstadvertegenwoordiging in Brussel een actieve communicatie richting het EU-netwerk worden 
opgepakt. In het voorjaar zal in Nederland een actieve bijdrage geleverd worden aan de Europese 
verkiezingscampagne. Aanvullend op de bestaande producten zullen ten behoeve van het P4/G4-event, 
de Open Days en de Lisbon Regions Network-activiteiten speciale producten ontwikkeld worden. In 
juni 2009 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Ook ten behoeve hiervan zullen 
speciale informatieproducten ontwikkeld worden.  
 
8.              P4 activiteitenkalender 
 
De onderstaande kalender geeft tot slot een overzicht van de oplevering van de geplande 
activiteiten/producten:  
Januari 2009:    Afronding input P4 territoriale cohesie                  
Februari 2009:  input P4 in bijeenkomsten met Europese Commissie en LRN en 

Purple over territoriale cohesie 
Maart 2009:    publicatie Randstadmonitor (op basis van TNO-onderzoek) 
Mei 2009:    P4-input Conferentie IPO/VNG: decentrale bijdrage Nationaal  

Hervormingsprogramma (NHP)  
Workshop Klimaatadaptatie in NL  
Bezoek Coreper 1 leden en partners aan Randstad  

Juni 2009:    Start Vzschap LRN: General Assembly/workshop  
Oplevering interne communicatiestrategie 

Juli 2009: P4/G-4- inhoudelijke speerpunten CIE/EP 2009-2013  
September 2009:  P4/G-4-event in Concert Noble: inbreng op 3 thema’s 
 P4 visie op toekomst transport 2020-2040 
Oktober 2009:   Deelname Open Days 2009: seminar innovatie en creatieve industrie 

Lokale events in NL over innovatie en creativiteit: in de regio  
 (Delft/Leiden en Noordvleugel) 

November 2009:   Diverse events ikv LRN (toegespitst op economische clusters)   
December 2009:   Besluitvorming over toekomstige huisvesting HNP/P4. 
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9.  Financiële paragraaf 
 

In november 2007 heeft het Bestuurlijk Overleg Europa P4 de begroting goedgekeurd voor de 
financiering van het gezamenlijk Europees optreden. In 2008 was een bedrag van 586.902 euro 
beschikbaar. Een bedrag dat gelijk was aan de uitgaven in de jaren daarvoor. In 2008 is gebleken dat 
we niet alle kosten gemaakt hebben. 2009 zal een duurder jaar worden, gelet op de diverse activiteiten 
die op stapel staan. Het voorstel is daarom het bedrag van 2008 opnieuw als uitgangspunt te nemen en 
indien nodig een beroep te doen op een extra reserve uit 2008. De tabel hieronder brengt in beeld op 
welke manier deze middelen worden ingezet. De bedragen zijn uitgedrukt in euro’s. 
 

Lasten 2009 

Organisatie, reiskosten en 
personele lasten 

 198.990 

Huisvesting HNP  266.637 
Bureaukosten    25.000 
Kosten activiteiten    67.275 
Communicatie    20.000 

Totaal   586.902 
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BIJLAGE 1.  Overzicht prioritaire dossiers: doelen, mijlpalen en taakverdeling 
 
Prioriteit 1: Klimaatbeleid  
 
P4-belang:
- Erkenning en ondersteuning vanuit EU klimaatagenda voor het opvangen van de effecten die 
klimaatverandering zal hebben op de EU en zijn regio’s. 
P4-lobby doel 2009: 
- In het witboek klimaatadaptatie van de Commissie openingen krijgen voor (directe) steun vanuit de 
EU voor initiatieven en beleid van regio’s op klimaatterrein 
Mijlpalen 2009: 
-Op diverse bestuurlijke bijeenkomsten een actieve P4-inbreng hebben geleverd: erkenning, steun en 
partnerschap bij het volbrengen van de klimaatopgaven van de Randstad.  
- Het hebben van een goed functionerend informatiesysteem om per categorie alternatieve energiebron 
onze strategische Randstadpartners in de EU te kunnen selecteren.   
 
Verantwoordelijkheden
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Erik de Haan  (Zuid-Holland) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:    Regina Schim van der Loeff/Joanne Swets  
Verantwoordelijk portefeuillehouder P4 EU:   Lenie Dwarshuis   
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen)

Noord-
Holland 

Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

Ambtelijk John Arkes Erik de 
Haan/Wouter 
Groenen 

Linda Docter Geert-Jan ten 
Napel 

Bestuurlijk Bart Heller Erik van 
Heijningen 

Wouter de 
Jong 

Anne Bliek 

Prioriteit 2: Duurzame mobiliteit 
 
P4-belang
- het bevorderen van een meer duurzaam transport via promotie van bronbeleid (ipv normstellingen).  
P4-lobbydoel 2009
- erkenning krijgen voor het belang van bronbeleid in de toekomstvisie van de Commissie over 
Transport in Europa. 
- Commissie overtuigen dat er geen noodzaak is de bestaande richtlijn omgevingslawaai aan te 
scherpen met  normstellingen voor geluidshinder.  
Mijlpalen 2009
- diverse bestuurlijke interventies richting Rijk (Ministeries en Tweede Kamer) en de Europese 
Commissie.  
 
Verantwoordelijkheden
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Marieke Kuijer (Utrecht) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:    Bas van den Barg/Michael Braam  
Verantwoordelijk portefeuillehouder P4 EU:   Joop Binnekamp   
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Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen) 

1. op het terrein van verkeer&vervoer (ivm mededeling Toekomst Transport)  
Noord-
Holland 

Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

Ambtelijk Peter-Paul 
Horck 

Gerard 
Wesseling 

Judith 
Ruwette 

Frans 
Hasselaar 

Bestuurlijk Cornelis 
Mooij 

Asje van Dijk Jan Ekkers Harry Dijksma 

2. op het terrein van milieu, samen met G4 in Randstadmilieuoverleg:   
 

Noord-
Holland 

Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

Ambtelijk Michael Jonk Ronald 
Groen/Koen 
de Kruijf/ 
Henk Wolfert 

Laura Docter Marijke 
Beumer 

Bestuurlijk Bart Heller Erik van 
Heijningen 

Wouter de 
Jong 

Anne Bliek 

Prioriteit 3: economie, werk en innovatie  
 
P4-belang
- Vergroten van de internationale concurrentiepositie van de Randstad binnen Europa en vergroten van 
de leefbaarheid van de Randstad. 
- Benutten van EU-fondsen. 
P4-lobbydoel
- Via het Voorzitterschap van het Lisbon Regions Network strategische partners vinden voor het 
versterken van de economische clusters in de Randstad.  
- De rol van regio’s zichtbaar maken in het Nationaal Hervormingsprogramma 2008-2010 i.h.k.v. de 
Lissabonstrategie.  
Mijlpalen 2009
- Diverse nieuwe partnerschappen voor diverse economische clusters in het gebeid van de Randstad. 
- een actieve inbreng vanuit de Randstad in de discussie over de toekomst van de Lissabonstrategie.  
- Een gestructureerd overzicht van de kansen/mogelijkheden voor subsidieverlening en andere 
ondersteuning vanuit de EU onderzoeks- en technologieprogramma’s  
 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:  Coby Riensema (Noord-Holland)  
Dossiertrekker Randstad Brussel team:  Wim Stooker/Gido ten Dolle 
Verantwoordelijk portefeuillehouder P4 EU:  Rinske Kruisinga  
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen)

Noord-
Holland 

Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

Ambtelijk Jeanot van 
Belkom  

Jasper 
Dijkema/Marguerite 
de Jonge 

Yolanda 
Ledoux/Tomasz 
Jaroszek 

Otto Telkamp 

Bestuurlijk Jaap Bond Asje van Dijk Jan Ekkers Andries 
Greiner 
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Prioriteit 4:  Stad/land  
 
P4-belang
- Erkenning van peri-urbane dimensie (belang van groene ruimtes in gebieden onder stedelijke druk) 
in het EU-beleid. 
 
P4-lobby doel
- Erkenning van peri-urbane gebied in de follow-up van Health Check voorstellen van de EC 
- Bekendheid van het netwerk in Brussel en in de regio’s. 
Mijlpalen 2009
- zichtbare erkenning van de peri-urbane dimensie in de voorstellen die volgen als follow-up van de 
Health Check discussie. 
 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Hilde Donker (Noord-Holland) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:   Regina Schim van der Loeff 
Verantwoordelijk P4 portefeuillehouder:  Lenie Dwarshuis 
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen)

Noord-
Holland 

Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

Ambtelijk Stephan Melis Peter Verbon Jaap van Till Hans Koole 
Bestuurlijk Jaap Bond Joop Evertse Bart Krol Andries 

Greiner 

Prioriteit 5: Ruimte voor regionaal beleid 
 
P4-belang
- Ruimte voor gebiedsgericht, geïntegreerd beleid 
- Aandacht voor economische sterke regio’s en transnationale samenwerking 
P4 lobbydoel 2009
- 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, gebiedsinherente troeven. 
Mijlpalen 2009
- een eigen positie inzenden richting de EC inzake consultatie Groenboek 
- bij de follow-up van de Groenboek zichtbare steun voor inhoudelijke suggesties P4. 
 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Regine Doornbos (Flevoland) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:   Sidony Venema/Bas vd Barg 
Verantwoordelijk P4 portefeuillehouder:  Andries Greiner 

Bij dit dossiers zijn geen specifieke vakinhoudelijke afdelingen betrokken.  
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BIJLAGE II: Inzet P4 op de IPO/VNG prioritaire dossiers 
 
Beleidsontwikkeldossiers  2009/ catg 1 
Dossierteam Cohesie;  Technisch voorzitter; Rob van Eijkeren. Secretaris voor 
agendapunteninventarisatie en verslaglegging; Emmy Ruiter.  
5 dossierhouders; 
Herziening EU-begroting; Bert Schampers 
Toekomst Regionaal beleid &  
Groenboek territoriale cohesie; Bas van den Barg 
Lissabonstrategie; Gido ten Dolle  
Herziening EU landbouwbeleid; Dick Michel 
Milieu/klimaat&energie; Jacqueline de Groot 
Agendaleden Oost-NL-collega en Zeeland-collega  

Klimaat&Energiebeleid 
- Algemeen; Sigrid Sengers  
- Klimaat conferentie in Kopenhagen; Rutger Haandrikman 
- Witboek Klimaatadaptatie; Regina Schim van der Loeff 
- Zie voor ETS en CCS; categorie 2  
 en hernieuwbare energie en energie-efficiëntie categorie 3 

Betere regelgeving; Wim Stooker 

Wetgevingsdossiers  2009 / catg 2 
Luchtkwaliteit IPPC; Paul Engelen + Oost-NL collega   
Luchtkwaliteit NEC; Michael Braam  
Emissiehandel ETS; Paul Engelen + Zeeland-collega 
Carbon Capture Storage richtlijn CCS; Sigrid Sengers 
Bodemrichtlijn; Sidony Venema 
Biodiversiteit; Sidony Venema 

Monitoringdossiers 2009 /cat.3 Emmy Ruiter ism: 
Hernieuwbare energie; Rutger Haandrikman 
Energie-efficiëntie; Sidony Venema 
Staatssteun; Sigrid Sengers 
European Research Area ERA; Wim Stooker 
Richtlijn Humane vallen; Zeeland-collega 
Afval; Arjan Stoffels 
SEIS; Paul Engelen 
Evaluatie richtlijn omgevingslawaai; Michael Braam  

HNP-werkgroepen: 
HNP-seminar; Rob van Eijkeren (vz) Sigrid Sengers, Oost-NL collega, Rutger 
Haandrikman, Zeeuwse collega, RR-collega 
HNP-werkgroep Milieu; Jacqueline de Groot (vz), Sigrid Sengers, Oost-NL collega, 
Zeeuwse collega, Rutger Haandrikman, Regina Schim, Sidony Venema, Rob van 
Eijkeren 
HNP-werkgroep MAR;  Bas van den Barg (vz), Sigrid Sengers, Oost-NL collega, 
Zeeuwse collega, Paul Engelen 
HNP-werkgroep Communicatie; Rob van Eijkeren (vz), Sigrid Sengers, Oost-NL 
collega, Bert Schampers, Joanne Swets, Emmy Ruiter 


