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1. Inleiding

2008 is het eerste volle kalenderjaar dat de nieuwe Strategische Randstadagenda 2007-2011 tot 
uitvoering is gekomen. De eerste maanden van dit jaar zijn besteed aan het opnieuw 
organisatorisch inrichten van de P4-samenwerking. Het semesterverslag van november 2008 
heeft daarover bericht. In het najaar zijn op de diverse strategische dossiers inspanningen 
gepleegd en resultaten bereikt. Deze notitie geeft hiervan een overzicht.  

2. Resultaten op de prioritaire Randstad-dossiers in de EU

Prioritaire Randstaddossiers 2008 
 
Klimaatadaptatie 
Nadat het groenboek in 2007 is uitgebracht, volgt het witboek (of mededeling), waarin de 
Europese Commissie maatregelen zal aankondigen op het gebied van klimaatadaptatie. 
Verwachting is geen wetgevende voorstellen en is te karakteriseren als een mededeling. Op dit 
moment zet de EC in op het klimaat bestendig maken van haar eigen beleid. Dit betekent dat men 
het witboek vooral ziet als een document voor de algemene inzet op klimaatadaptatie en minder 
als een document met specifieke eisen voor de lidstaten. De focus ligt dan ook niet op aanpassing 
van EU richtlijnen; ook zal er vooralsnog geen verplichting komen voor lidstaten om een 
nationale adaptatiestrategie op te stellen. (Nederland heeft in 2007 al de nationale 
Adaptatiestrategie Ruimte en Klimaat (ARK) vastgesteld). 
 
De EC maakt zich op voor publicatie (verwachte datum: maart 2009?) Dit wordt getrokken door 
de nieuw ingestelde taskforce adaptatie bij DG milieu. Het EP speelt nog geen actieve rol, dit zal 
pas gebeuren na publicatie van het witboek. Vanwege de verkiezingen in 2009 van EP en de 
nieuwe EC is de verwachting dat de discussie over het witboek pas in 2010 echt wordt opgepakt. 
Gezien de veranderde opstelling van EC (geen wetgevende voorstellen en karakter van 
mededeling) lijkt het niet zinvol om nu een zwaar lobbytraject op te zetten. Mocht er na de 
publicatie reden zijn om deze strategie te wijzigen, dan kan alsnog worden overgeschakeld op 
intensivering van de lobbyactiviteiten. De activiteit loopt door in 2009.  
 
Luchtkwaliteit/duurzame mobiliteit 
In het najaar is via IPO/VNG en VROM op ambtelijk niveau gevolgd of een goedkeuring komt 
van de wijze waarop Nederland de richtlijn luchtkwaliteit wil implementeren (programma 
Nationale Strategieprogramma Luchtkwaliteit). Via een ambtelijke expertgroep is in kaart 
gebracht welke belangen wij als P4 hebben om luchtvervuiling via verkeer&vervoer tegen te 
gaan. De invoering van (zoveel mogelijk) bronbeleid heeft hierbij de sterke voorkeur. In het 
werkprogramma van 2009 zal deze activiteit worden uitgewerkt, en ook tot een lobby leiden in 



Brussel. Een voorziene publicatie van de herziening van de NEC-richtlijn (National Emission 
Ceiling) uit 2001 (2001/81/EC) is uitgesteld. De herziening is nodig om deze in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe aangescherpte klimaatdoelen voor het jaar 2020 (zie 
ook klimaat&energie-akkoord in december 2008). Publicatie van het Commissie voorstel wordt 
nu verwacht in 2009, óf in het begin van het jaar óf in het najaar.  
 
Natuur in relatie tot ruimtelijke ordening  
Het in 2008 gestelde lobbydoel zal hoogstwaarschijnlijk begin 2009 worden behaald. Daarmee 
stellen we voor dit dossier af te sluiten. Voor activiteiten zie ook bijlage 1. 
 
Territoriale cohesie 
Territoriale cohesie behelst impliciet de duurzame, harmonieuze ontwikkeling van Europa. Het is 
de extra dimensie, naast al bestaand beleid voor economische en sociale cohesie dat zich 
operationaliseert in de structuurfondsen en het Europees regionaal beleid. Het op 6 oktober 2008  
gepubliceerde groenboek van de Europese Commissie heeft als doel om invulling te geven aan 
het begrip Territoriale Cohesie. In Randstedelijk verband is gedeputeerde Greiner aangewezen als 
portefeuillehouder voor dit onderwerp en is een concept P4 standpunt opgesteld.  
 
PURPLE + stad/land  
In de voorstellen die in december 2008 bekrachtigd zijn door de Raad wordt gesproken over het 
inzetten van onbenutte middelen en extra modulatiegelden. Deze gelden kunnen ingezet worden 
voor plattelandsontwikkeling en dan met name voor vier nieuwe uitdagingen. Concreet moeten 
de plattelandsstrategieën hierop nog worden aangepast. In P4 verband én in PURPLE verband 
onderzoekt het netwerk wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering 
van PURPLE zich positief uitgesproken over het Workplan 2008-2010, waarin de onderwerpen 
en de strategie voor de lobby genoemd staan (GB territoriale cohesie, GB kwaliteitsproducten). 
Ook is er afgesproken dat PURPLE zich breder oriënteert en contacten aanboort met DG Regio, 
Eurocity en andere netwerken. In september 2008 heeft het netwerk een statement ingebracht in 
de Informele Landbouw Raad in Annecy. Bovendien werkt PURPLE, samen met Arc Latin en 
Terres en Villes, aan een seminar over territoriale cohesie in 2009. Dit, om naast een eigen 
standpunt, ook een gezamenlijk standpunt op dit begrip te formuleren. 
 
LRN + economie en innovatie  
Onder het voorzitterschap van de regio Emilia-Romagna heeft het Lisbon Regions Network in 
oktober hun politieke agenda en het werkprogramma 2008/2009 vastgesteld. De activiteiten in de 
tweede helft van 2008 speelden zich vooral op ambtelijk niveau af, bijvoorbeeld in de vorm van 
informatiebijeenkomsten over Europese subsidieprogramma’s. Op voorstel van de Randstad werd 
in het HNP een “ronde tafel” met een veertigtal ambtelijke deelnemers georganiseerd over de 
wijze waarop regionale overheden door hun nationale regeringen worden betrokken bij de 
totstandkoming van de Nationale Hervormingsprogramma’s. Deze procesinformatie werd door 
veel deelnemers als zeer nuttig ervaren. Randstad werkt in de periode 2008/2009 nauw samen 
met Emilia-Romagna met het oog op het overnemen van het voorzitterschap in juni 2009.  
Het BO-P4 Europa stemde er op 20 november in beginsel mee in om in het verband van het 
Lisbon Regions Network deel te nemen aan de Open Days 2009, die als thema zullen hebben 
“Global challenges, regional solutions”. 

Op economisch gebied stond de tweede helft van 2008 uiteraard in het teken van de wereldwijde 
economische teruggang. In december besloot de Europese Raad tot een financiële injectie van 
ruim 200 miljard euro om de reële economie op gang te brengen.  
 



3. 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.nl-prov.be/nl-prov/). De vertegenwoordigers 
van de Randstadprovincies in Brussel hebben op diverse dossiers hun dossiers bijdrage aan deze 
digitale nieuwsbrief. Aanvullend op deze berichtgeving is deze zomer een website van de vier 
Randstadprovincies van start gegaan (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.  
 
Hieronder is de voortgang schematisch weergegeven.  



Bijlage: Stand van zaken prioritaire dossiers

Prioritaire thema’s en
relevant EU
(beleids)dossier

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

Klimaatadaptatie

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 .

- In vervolg op rapport CvdR van Mw
Dwarshuis verkenning plaatsgehad
bondgenoten andere EU regio’s (ReACCT
netwerk in oprichting).

- In Nederland is een P4-expertgroep klimaat
opgezet, die voeding gaat/kan geven aan de
EU-lobby. Deze groep treft ambtelijke
voorbereidingen voor een inbreng op dit
witboek.

- De verwachtingen zijn dat het witboek gaat
voorzien in een algemene inzet op
klimaatadaptatie en minder als een document
met specifieke eisen voor de Lidstaten.

- Intussen neemt de CIE extra tijd voor de
publicatie (maart 2009?). Om deze reden is in
het najaar nog geen zware politieke lobby
ingezet.

- Voorbereiden
P4-input op
Witboek
klimaatadaptatie
zijn gestart op
ambtelijk niveau

- In vervolg op
verkenning met
regio’s is
besloten met
een aantal
regio’s meer
intensief op
specifieke
dossier
ervaringen uit te
wisselen.

- Gelet op de
vertraging van
de publicatie
witboek is nog
geen politieke
lobby gestart in
het najaar.
Activiteit loopt
door in 2009.

Luchtkwaliteit/duurzame
mobiliteit.

Dossiers:
Richtlijn luchtkwaliteit en

Het via zoveel mogelijk
bronbeleid structureel
verbeteren van de
luchtkwaliteit.

Gebruik kunnen maken van een
overgangsregeling van 2 jaar voor
het behalen van de
fijnstofnormen.
Aandacht vragen bij Raad/CIE

- Diverse contacten tussen P4 deskundigen
luchtkwaliteit en commissieambtenaren deze
zomer en het najaar over het belang van
derogatie.

- T.b.v. experts inventarisatie gemaakt van

- Goedkeuring
derogatie NSL
lijkt in zicht.

- Ambtelijke
verkenning



voorstel EC nieuwe NEC-
normen/IPPC-richtlijn.
Milieuaspecten diverse
verkeer&vervoersdossiers

Handhaven van een level-
playing-field bij de
implementatie van normen
en rekening houden met
dichtbevolkte gebieden.

voor de noodzaak van bronbeleid
Het verzamelen van informatie
over de implementatie van de
richtlijn luchtkwaliteit in andere
landen/regio’s.

ervaringen over de implementatie
luchtkwaliteitsrichtlijn in diverse regio’s
(Vlaanderen, Londen, Ruhrgebied)

- Expertmeeting (met Senter Novem) over
aanpak luchtvervuiling in doemin
verkeer/vervoer. Delen kennis en verkenning
samenwerking over alternatieve brandstoffen.

- Gesproken is met het secretariaat van het
netwerk Hyramp. Dit betwerk bevordert de
ontwikkeling van de techniek van
waterstof/brandstofcellen in verkeer/vervoer
en in de industrie. Samen met CIE en
industrie wordt gewerkt aan inrichting van
financiele programma’s van de CIE.
Deelname vereist actieve inzet van experts
uit de 4 provinciehuizen. Begin 2009 wordt
verkend of deze inzet/betrokkenheid bestaat,
en valt het besluit of deelname mogelijk is.

heeft
plaatsgehad
over de aanpak
van
luchtvervuiling
domein/verkeer
en vervoer.

- Belang van
bronbeleid
wordt P4 breed
gedeeld.

- Activiteit loopt
in deze opzet
door in
werkprogramma
2009.

- Begin 2009 valt
beslissing over
deelname P4
aan Hyramp-
netwerk.
Inzet/betrokken
heid experts is
vereiste.

Natuur/Ruimtelijke
Ordening

Dossiers:
Europese Vogelrichtlijn
(1979) en de Europese
Habitatrichtlijn (1992).
Waar mogelijk Groenboek
Territoriale Cohesie.

Verhelpen praktische
knelpunten bij inrichten
ecologische
beschermingszones natura
2000

Het verkrijgen van meer
transparantie/juridische zekerheid
over de implementatie-eisen die
de EC stelt aan lidstaten bij de
beschermingszones Natura 2000.
Toestemming vragen EC voor
verbetering van biodiversiteit van
een natuurlijk systeem, zodat
ruimtelijke ingrepen geen
significante effecten hebben op de
natuur.

- Gesprekken hebben plaatsgehad met de
Europese Commissie op 29 augustus
(plv.secretaris-generaal), 20 oktober (dg
milieu) en december (dg milieu en jurist) in
goede afstemming met de Permanente
Vertegenwoordiging van Nederland bij de
EU (zie ook bijlage 1).

- Uit laatste gesprek bleek de Commissie
gevoelig voor onze argumenten. Wij zijn
hoopvol dat de Commissie in voorjaar 2009
met een positief advies komt hoe juridische
knelpunten in ons gebied, bijvoorbeeld voor
verdere ontwikkeling Markermeer-IJmeer,

- Kennisnemen
van voortgang

- Instemming om
resultaat te
communiceren
als toestemming
Brussel
verkregen is,
waarop het
dossier in 2009
kan sluiten.



opgelost kunnen worden.
- 3 november vond uitwisseling van ervaringen

plaats met regio’s uit diverse landen.
- Naar aanleiding daarvan heeft de

Nederlandse Europarlementarier De Lange
parlementaire vragen gesteld over betere
regelgeving, artikel 6 habitatrichtlijn en
mogelijke herziening VHR.

Stad-land/
PURPLE netwerk

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

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

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

- Rapport CvdR over Health Check is
vastgesteld. Rapport besproken met EP-CIE
rapporteur

- Actieve lobby op basis van rapport in Den
Haag: TK + Min LNV

- Vanuit PURPLE netwerk actieve bijdrage
aan discussie over de Health Check geleverd
aan de Raad (informele Raad Frankrijk).

- In Purple-verband is gestart een positie voor
te bereiden op het dossier territoriale cohesie.
Gezamenlijk standpunt voorbereiden met Arc
Latin en Terres en Villes

- Bekijken strategie GB Quality Products
- PURPLE op lijst EU netwerken
- Deelname aan aantal seminars DG Regio

over Urban-Rural Linkages
- Contacten aanknopen met andere netwerken

als Eurocity etc.

- Kennisnemen
van voortgang:
besluitvorming
over Health
Check in
december 2008.
In NL standpunt
innemen ri.
LNV (zie ook
separaat
verslag)

- Inbreng TC
opstellen en
indienen

- Strategieën en
lobbydoelen
vaststellen

- Deelnemen aan
2de seminar DG
regio

Economie & innovatie/
Lisbon Regions Network

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.

- Op 25/11 was P4/Brussel gastheer voor een
Ronde Tafel Conferentie met LRN-partners
en de Commissie (= SEC GEN. Ambtelijke
dienst van Barroso) over decentrale
betrokkenheid NHP’s.

- Actieve informatie-overdracht over EU
innovatie- en kennisbeleid tbv eigen
Randstadcluster in NL, via deelname aan
diverse netwerkactiviteiten.

- Belang van
decentrale
betrokkenheid
bij de Europese
economische
strategie is
succesvol onder
de aandacht
gebracht van de



- In NL is met actieve inbreng vanuit de
Randstad een extern onderzoek gestart naar
het kwantificeerbaar maken van de bijdrage
van decentrale overheden. Extern onderzoek
wordt gefinancierd door Ministeries
EZ/BZK. Publicatie van het onderzoek is
voorzien in mei 2009, en gaat samen met een
bestuurlijke conferentie (in IPO/VNG-
verband).

Commissie.
- Info gedeeld en

gewisseld over
het benutten van
EU-fondsen.

- Extern
onderzoek naar
best practices op
decentraal
niveau in NL is
gestart.

Groenboek Territoriale
Cohesie

Ruimte voor
gebiedsgericht,
geïntegreerd beleid.

- Practices uit Randstad
aandragen als voorbeeld
waarop ruimte maatwerk
mogelijk is, en cohesie op
territoriaal niveau ingevueld
kan worden.

- Structuurfondsen voor
gebiedsontwikkeling in de
randstad in periode na 2013.

- Specificeren van kansrijke,
gebiedsinherente troeven.

- Aanwijzen bestuurlijk trekker.
- Uitwerken concept standpunt in januari 2009

- Inbreng
portefeuillehoud
er bij IPO/VNG
werkconferentie
9 januari

- Randstedelijke
netwerkbijeenko
mst statenleden.

- P4 reactie op
publieke
consultatie
uiterlijk 28
februari.



Bijlage 1: Onderwerp: stand van zaken dossier natuur in relatie tot ruimtelijke ordening 
 
Gesprekken Europese Commissie
Op 29 augustus vond een gesprek plaats met de plv. secretaris-generaal van de Europese 
Commissie over de uitvoeringservaringen met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hierop nodigde 
de Europese Commissie ons uit voor een vervolggesprek op 20 oktober. Inzet hierbij was het 
verkrijgen van toestemming van de Europese Commissie om de biodiversiteit van een 
natuurlijk systeem zodanig te verbeteren dat ruimtelijke ingrepen geen significante effecten 
hebben op de natuur en kan worden afgeweken van de habitattoets. In de gesprekken toonde 
de Europese Commissie zich gevoelig voor onze argumenten. Wij zijn dan ook hoopvol 
gestemd dat zij in gezamenlijk overleg met een advies komen hoe knelpunten in ons gebied, 
bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van het Markermeer-IJmeer, opgelost kunnen 
worden. 
 
Contacten Europese regio’s 
Op 3 november vond een informele uitwisseling van ervaringen plaats met regio’s uit 
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Opvallend was dat het oppervlakte aandeel van 
beschermingsgebieden onder de EU richtlijn ten opzichte van de totale oppervlakte aan land 
en water op ongeveer 50% komt in de Randstad, terwijl in andere gebieden dit percentage fors 
lager ligt. Diverse praktijkvoorbeelden toonden het detailniveau waarin de regels waren 
doorgeschoten. Hessen gaf aan dat een kerk niet meer belicht mocht worden omdat daar een 
vleermuis nestelde en dit volgens de Commissie als een “project” gedefinieerd kon worden in 
het kader van de Habitatrichtlijn. Door onzekerheden over de definitie van “project” kunnen 
ook conventionele landbouwmethoden in gevaar komen (Neder-Saksen). Momenteel komen 
veel onzekerheden voor de nationale Gerechtshoven, waar bepalingen strikt worden uitgelegd. 
De Nederlandse Raad van State bepaalde bijvoorbeeld dat een lidstaat bij controle van 
buurgebieden tot 200 km kan gaan. Velen riepen op tot administratieve vereenvoudiging en 
meer flexibiliteit mede met het oog op klimaatverandering.  
 
Actiepunten:

- Voorbereiding open position paper van regio’s met de volgende aspecten: meer ruimte 
voor dynamische benadering, positieve insteek (biodiversiteit is goed, evolutie geen 
revolutie), economie en ecologie meer in balans brengen, administratieve lasten 
terugdringen en meer helderheid. 

- Europarlementariër Esther de Lange (CDA) zal drie parlementaire vragen stellen aan 
de Europese Commissie over: 1. betere wetgeving in relatie tot prejudiciële vragen die 
aan de Gerechtshoven in de lidstaten worden voorgelegd. 2. Wat is de betekenis van 
de artikelen 2.3 en 12.16 in relatie tot artikel 6? 3. Zal de Europese Commissie een 
herziening van de richtlijnen op de agenda zetten?  

- De Nederlandse Minister wil in 2009 een aantal thema’s inbrengen in Brussel m.b.t. 
een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens Tweede Kamer lid Rikus 
Jager is het uitgangspunt daarbij is dat natuur dynamisch is, terwijl de Nederlandse 
rechter natuurhandhavingsdoelen strikt en statisch uitlegt. 

 


