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Versie 2 februari 2010 
 

2010BEM43 Bijlage  
 
Terugblik 2e semester 2009,  
Voortgangsverslag samenwerking P4 Europa  
 
1.  Inleiding

Deze rapportage geeft een overzicht van de samenwerking tussen de vier Randstadprovincies 
op het terrein van Europees beleid. De rapportage bestrijkt het tweede semester van 2009 en 
volgt de prioriteitstelling zoals deze heeft plaatsgevonden in het Werkprogramma P4 EU 2009 
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:   
• In september is een standpunt afgerond van het IPO op het Witboek klimaatadaptatie. Dit 

standpunt, waarin de positie van de P4 met name op het terrein van bescherming tegen 
water stevig verankerd is, heeft zijn weg gevonden in het standpunt van het Rijk dat 
medio september bij de Europese Commissie is aangeleverd.  

• De klimaatagenda van de Randstadregio stond centraal op een grootschalig bestuurlijk 
netwerkevent op 090909 in Concert Noble in Brussel. De vier Randstadprovincies hebben 
zich op deze dag samen met de vier grote steden (G-4) in Brussel gepresenteerd als een 
duurzame regio die graag als proeftuin wil opereren voor nieuw EU-beleid. De opkomst 
was met ruim 325 bezoekers hoog. De Amerikaanse professor, Jeremy Rifkin, hield een 
key note speech via een live verbinding met de Verenigde Staten. Een paneldebat had 
plaats, waarin diverse bestuurders van de Randstad, vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie, andere partnerregio’s en het Europees Parlement eigen prioriteiten op 
klimaatterrein hebben toegelicht. Voorafgaand aan en na afloop van het officiële deel 
vond een informatiemarkt plaats, waarop 12 klimaatprojecten van de Randstad in de 
etalage zijn gezet.  

• Medio oktober, tijdens een diner met Randstadbestuurders in Amsterdam, is de basis 
gelegd voor een meer intensieve samenwerking tussen de provincie Utrecht en de heer 
Rifkin om de provincie klimaatbestendig te maken. Onder de deelnemers is een DVD van 
Rifkin verspreid.   

• In december 2009 heeft de Randstad zich bestuurlijk laten zien tijdens de 
klimaatconferentie in Kopenhagen. In de delegatie die namens het IPO aan de conferentie 
deelnamen zaten twee bestuurders van de P4: De heer De Jong, milieugedeputeerde uit de 
Provincie Utrecht en de heer Van Heijningen, milieugedeputeerde uit de provincie Zuid-
Holland. Tijdens diverse bijeenkomst hebben zij de ambities van het Randstad op het 
terrein van klimaatadaptatie en –mitigatie toegelicht, zoals de afvang en opslag van CO2 
in de regio Rotterdam, de maatregelen ter promotie van klimaatadaptatie (zandmotor) en 
de verdroging van het Groene Hart.  

• Op 18 december werd bekend dat het consortium waaraan diverse partijen uit de Randstad 
deelnemen, zoals de Universiteit en provincie van Utrecht, TNO, Deltares, Universiteit 
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van Delft en van Wageningen, is gekozen tot 1 van de 3 zogenaamde Knowledge and 
Innovation Communities (KIC), opgericht onder auspiciën van het Europees Technologie 
Instituut. Dit consortium zal actief zijn op het terrein klimaat. 

 
Op de beleidsprioriteit economie, innovatie en Lissabonstrategie:
• Op 3 juli jl. heeft mevrouw Kruisinga, EU-gedeputeerde van Noord-Holland, namens de 

P4 de voorzittershamer van het Lisbon Regions Network (LRN) overgenomen van de 
vice-president van de Italiaanse regio Emilia-Romagna, Flavio Delbono, tijdens een 
General Assembly in Amsterdam. De overdracht vond plaats in aanwezigheid van diverse 
bestuurders van partnerregio’s die allen tijdens hun bezoek ook kennis hebben gemaakt 
met het beleid van de regio Amsterdam om creatieve ondernemers te ondersteunen in hun 
ontwikkeling (o.a. broedplaatsen beleid).  

• Een extra General Assembly van het netwerk vond plaats op 3 december in Brussel. In 
deze vergadering hebben de bestuurders van het netwerk uitgebreid gesproken met de 
Europees Commissaris van Regionaal Beleid, de heer Samecki. De bestuurders hebben de 
boodschap afgegeven dat de beschikbaarheid van structuurfondsen voor alle regio’s 
noodzakelijk is voor een toekomstige inzet van regio’s bij de uitvoering van de (opvolger 
van de) Lissabonstrategie.  

• Vanuit het Lisbon Regions Network is in december een inbreng geleverd richting de 
ontwikkeling van een nieuwe economische strategie voor Europa. Eind november 
presenteerde de Europese Commissie haar ideeën over deze nieuwe strategie in een 
mededeling, door haarzelf EU2020 strategie genoemd. De Commissie erkent dat regio’s 
in deze strategie een rol moeten spelen, maar laat zich vooralsnog niet uit over de manier 
waarop. Samen met de partners in het LRN heeft de P4 een stevige reactie opgesteld en 
voor de kerst ingediend bij de Europese Commissie. In Nederland heeft de P4 er via de 
IPO-lobby voor gezorgd dat het Ministerie van Economische Zaken inmiddels in Brussel 
pleit voor een substantiële regionale dimensie in de nieuwe economische strategie 
EU2020. In februari/maart 2010 moet blijken of regeringsleiders zich gevoelig tonen voor 
deze oproep. Eind november heeft de Minister van EZ het nationaal 
hervormingsprogramma Nederland versie 2009 aan de Europese Commissie verstuurd. In 
de bijlage van dit programma is een onderzoek van Buck naar de inzet van Nederlandse 
regio’s in de implementatie integraal opgenomen.  

• De creatieve industrie stond centraal in een workshop tijdens de Open Days begin oktober 
2009. Samen met zeven andere partners (waaronder vijf LRN-regio’s) heeft de P4 de  
workshop ‘B-creative’ georganiseerd, waarbij de heer Walter Amerika, voorzitter van de 
Raad van Advies van het netwerk Creative Cities Amsterdam Area, het beleid van de 
grote steden in de Randstad heeft toegelicht. De workshop werd bijgewoond door ca. 75 
belangstellenden en bood veel momenten om contacten te leggen tussen ondernemers uit 
de verschillende regio’s en de Commissie. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven leverde interessante inzichten op: “Stop met subsidies, maar zorg voor 
financiële garanties voor startende ondernemers in de creatieve industrie”. “Durf als 
overheid risico’s te nemen, want niet elke start-up kan succesvol zijn.” In Nederland vond 
eind oktober een local event plaats in Almere waar over de creatieve industrie is 
gesproken. Ook de provincie Noord-Holland en de gemeente Delft organiseeerden onder 
de vlag van de Open Days en de P4 local events. De verdere stimulering van de creatieve 
industrie zal onderwerp zijn van een Commissiemededeling die gepland staat voor de 
eerste helft van 2010.  Het Lisbon Regions Network bereidt in samenwerking met 
professor Lisa de Propris van de Universiteit van Birmingham met het oog hierop een 
position paper voor over de creatieve industrie. 
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• Op 6 november organiseerde het LRN, samen met het ERRIN-netwerk, een briefing van 
de Europese Commissie over het Europese innovatiebeleid van de toekomst: nieuwe 
plannen worden verwacht in april 2010 (een zgn. Innovation Act). Ongeveer 50 mensen 
woonden de briefing, die plaatshad in het Huis van de Nederlandse Provincies, bij, 
waarbij ook het “Innovation Dossier” van LRN werd gepresenteerd. Samen met andere 
provincies is input geleverd voor de consultatie die de Europese Commissie dit najaar 
organiseerde over deze innovatieplannen.  

 
Op de beleidsprioriteit stad/land:  
• Op 12 november 2009 heeft het strategische netwerk PURPLE een conferentie 

georganiseerd in het Comité van de Regio’s met de titel ‘Europe’s peri-urban potential: 
beyond urban-rural links’. Er waren ruim 150 deelnemers, van regio’s, nationale 
overheden en onderzoekers met een actieve rol in het panel voor deelnemers van de 
Europese Commissie en het Europees Parlement (MEP de heer Olbrycht). De voorzitter 
van het Comité van de Regio’s, de heer Van den Brande, hield de openingsspeech. De 
conclusie van de bijeenkomst, waaraan ook mevrouw Dwarshuis, EU-gedeputeerde van 
Zuid-Holland, als voorzitter van het Purple-netwerk een actieve bijdrage leverde, was dat 
meer onderzoek en data nodig zijn over de gevolgen van de veranderingen voor peri-
urbane gebieden, want zij kunnen als ‘transition’ of ‘interaction’ zones, juist in positieve 
zin bijdragen aan de aanpak van hedendaagse uitdagingen. 

• De dag erna, op 13 november, vond de General Assembly van het PURPLE netwerk 
plaats in Zaventem, gecombineerd met een studiebezoek aan het Woluwedal, het peri-
urbane gebied rond Brussel. In juni 2010 (waarschijnlijk 24/25 juni) organiseert de 
Randstad de General Assembly van PURPLE. De voorbereidingen zijn gestart in de 
expertgroep stad-land en zullen op korte termijn ook aan de P4 Groen gedeputeerden 
worden voorgelegd. 

• In het najaar is verder gewerkt aan een eerste zgn. ‘topic paper’ over klimaatverandering 
in peri-urbane regio’s. Dit paper zal mogelijk in 2010 nieuwe lobby mogelijkheden 
opleveren. 

 
Op de beleidsprioriteit duurzame mobiliteit 
• De heer Binnekamp, EU-gedeputeerde van Utrecht is namens de P4 de portefeuillehouder 

voor dit dossier. Op 17 juni jl. heeft de Europese Commissie een discussiepaper 
gepubliceerd over de toekomst van transport. De vier mobiliteitsafdelingen van de 
Randstadprovincies hebben er voor gekozen te participeren in de reactie die in IPO-
verband wordt opgesteld. De P4 heeft daartoe een aantal inhoudelijke punten ingebracht, 
die in de IPO-reactie zijn opgenomen. De IPO-reactie is september jl. bij de Commissie 
ingeleverd in het kader van de georganiseerde consultatie.  

• Op 20 november jl. vond er in Brussel een High Level conferentie plaats over de 
uitkomsten van de consultatie. De uitkomsten van de consultatie vormen de opmaat naar 
een nieuw Witboek EU-transportbeleid in 2010. De Raad van Transport heeft in de 
vergadering van december nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de 
toekomstvisie. Onenigheid bestaat vooral over het belang van een zogenaamde ‘modal 
shift’, dat wil zeggen het belang om naast de wegvervoer ook transport per spoor en water 
in Europa te stimuleren. Oost-Europese lidstaten voelen hier weinig voor. Zij geven meer 
prioriteit aan de verbetering van de weginfrastructuur.  

• Via samenwerking met het Ministerie van VROM en de milieu-afdelingen van de vier 
provincies is input geleverd bij de evaluatie van de richtlijn omgevingslawaai. De nieuwe 
Commissaris voor milieuzaken zal in de loop van 2010 bepalen hoe met dit dossier verder 
te gaan. Vanuit het Randstad Milieu Overleg zal nauw vinger aan de pols worden 



4

gehouden. 
 

Op 9 november jl. heeft de Randstad EU-coördinator namens de Randstadbestuurders 
deelgenomen aan een paneldebat op de international beurs over de toekomst van het 
spoorvervoer in Dortmund, Rail 2009. In het debat stond de vraag centraal of grootstedelijke 
Europese regio’s elkaars partners of juist elkaar concurrenten zijn in het vergroten van de 
bereikbaarheid.   
 
Op de beleidsprioriteit Ruimte voor de Regio 
• Medio oktober 2009 lekte een non-paper uit van de Europese Commissie met contouren 

voor een nieuwe EU-begroting na 2013. Het non-paper maakte duidelijk dat de ambtelijke 
dienst verantwoordelijk voor de EU-begroting, DG Budget, met steun van het 
Secretariaat-Generaal, graag een ingrijpende verschuiving ziet binnen het EU-budget, van 
uitgaven voor oud beleid naar nieuw beleid. In het non-paper werd een flinke korting 
opgenomen op het budget van structuurfondsen. De lagere uitgaven zouden ten koste 
kunnen gaan van de middelen voor doelstelling 2, concurrentiekracht en groei. Via diverse 
regionale netwerken, waaronder het Rotopi-netwerk, heeft de P4 opgeroepen, bij DG 
Regio en bij de vertegenwoordigers van het Europees Parlement (o.a. Mw Hübner)  deze 
verschuiving niet op prijs te stellen. EU-gedeputeerde van Utrecht, de heer Binnekamp, is 
IPO-portefeuillehouder voor de budget review. Hij heeft vanuit deze portefeuille bij de 
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bepleit om de P4/IPO lijn te gaan volgen.  
Inmiddels is dit non-paper van tafel verdwenen.   

• In het najaar heeft de P4 een actieve inbreng geleverd richting het opstellen van een up-
date van het IPO/VNG-standpunt over de toekomst van de structuurfondsen. Dit standpunt 
is actief uitgedragen in gesprekken met vertegenwoordigers van het Rijk.  

• Op 18 en 19 november 2009 vond een tweedaags werkbezoek plaats van de vier 
Provinciale Staten aan Brussel. In een netwerkdiner heeft EU gedeputeerde van 
Flevoland, de heer Greiner, de positie van de P4 op het dossier territoriale cohesie stevig 
verwoord in aanwezigheid van Mevrouw Hübner, voorzitter van het EP Commissie 
Regionaal Beleid.    

• In het najaar 2009 is gestart met de voorbereiding van een nieuwe Randstadmonitor 2010. 
Vanuit de vier provincies is input geleverd op een tussenversie. De nieuwe versie wordt 
uiterlijk in maart 2010 gepresenteerd.  

 

++++
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Prioritaire thema’s en
relevant EU
(beleids)dossier

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

Klimaatbeleid

Verantwoordelijke
bestuurder, Lenie
Dwarshuis (ZH)

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 IPO-standpunt is de P4 positie stevig
verankerd. Heeft zijn weg gevonden in
kabinetsstandpunt.

• Randstad gepresenteerd als duurzame
klimaatregio op een grootschalig
bestuurlijk netwerkevent op 090909 in
Concert Noble in Brussel. De opkomst
was met ruim 325 bezoekers erg hoog.

• DVD’s van Jeremy Rifkin over de Derde
Industriële Revolutie als follow-up onder de
deelnemers van het event 090909 verspreid.

• In december 2009 heeft de Randstad zich
bestuurlijk laten zien tijdens de
klimaatconferentie in Kopenhagen.

• Op 18 december werd bekend dat het
consortium waaraan diverse partijen uit
de Randstad deelnemen zijn gekozen tot
1 van de 3 zogenaamde Knowlegde and
Innovation Communities (KIC). Dit
consortium zal actief zijn op het terrein
klimaat.

• P4 positie stevig
verwoord in
reactie van het
Rijk

• Randstad staat
op de kaart in
het Brusselse
netwerk als
duurzame
kennisregio
dankzij
netwerk-
bijeenkomst op
090909

• EC gunt KIC
aan consortium
waaraan
Randstad
deelneemt

• Dankzij 090909
zijn contacten
tussen PU en
Rifkin gelegd

Duurzame mobiliteit.

Dossiers:
Richtlijn luchtkwaliteit en
voorstel EC nieuwe NEC-
normen/IPPC-richtlijn.

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

• P4 heeft input geleverd op de IPO-
standpuntvorming op het discussiepaper over
toekomst van transport gepubliceerd.

• Transport briefing met betrokken in het
Brusselse netwerk heeft plaatsgevonden (o.a.
met de PV)

• Exposure op Rail 2009 vakbeurs in
Dortmund. Vergelijking Ruhr/Vlaamse Ruit

• Belang van
grotere
bereikbaarheid
Randstad
bekend gemaakt
bij EC
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Milieuaspecten diverse
verkeer&vervoersdossiers

geluidshinder. en Randstad, belang van bereikbaarheid en
maatregelen daarvoor.

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.

• Actieve lobby gevoerd om de voorstellen van
het non-paper, waarin EC pleit voor minder
middelen voor doelstelling 2 EFRO, te keren.
Non-paper is inmiddels van tafel.

• Lobby richting de toekomst structuurfondsen,
is voortgezet in IPO/HNP verband.

• Tijdens het P4 bezoek van de Provinciale
Staten aan Brussel op 18-19 november is de
P4 positie op het dossier territoriale cohesie
stevig verwoord in aanwezigheid van Mw.
Hübner.

• Voorbereiding gestart van nieuwe versie
Randstadmonitor 2010

• Non-paper van
de EC over
budgetreview is
(voorlopig) van
tafel.
Dhr. Binnekamp
is IPO
dossierhouder
voor budget
review.
Vooralsnog
volgt de P4 de
IPO lijn.

Stad-land/
PURPLE netwerk

Verantwoordelijk
bestuurder: Lenie
Dwarshuis

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 follow-up van Health Check
voorstellen van de EC.
Bekendheid van het netwerk in
Brussel en in de regio’s.

• Op 12 november 2009 heeft het netwerk een
conferentie georganiseerd in het Comité van
de Regio’s met de titel ‘Europe’s peri-urban
potential: beyond urban-rural links’.

• De dag erna heeft de General Assembly van
PURPLE plaatsgevonden in Zaventem,
gecombineerd met een studiebezoek aan het
Woluwedal, het peri-urbane gebied rond
Brussel. In juni 2010 (waarschijnlijk 24/25
juni) organiseert de Randstad de General
Assembly van PURPLE. De voorbereidingen
zijn gestart in de expertgroep stad-land en
zullen op korte termijn ook aan de P4 Groen
gedeputeerden worden voorgelegd.

• In Randstadverband is gewerkt aan een eerste
zgn ‘topic paper’ over klimaatverandering in
peri-urbane regio’s. Dit kan misschien

• Peri-urbane
dimensie wordt
nader
onderzocht en
uitgewerkt. Om
actief in te
brengen in
nieuwe
toekomstvisie
GLB.
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nieuwe lobby mogelijkheden opleveren, het
zal aan de orde komen in de Executive
Board.

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.

Via het Vz.schap van het LRN
strategische partners vinden voor
het versterken v.d. economische
clusters in de Randstad.
De rol van regio’s zichtbaar
maken in het Nationaal
Hervormingsprogramma 2008-
2010 i.h.k.v. de Lissabonstrategie.
Kennis vergroten over ervaringen
in andere EU regio’s met
regionaal economisch beleid en
clustervorming.

• Op 3 juli werd Mw Kruisinga gekozen tot
voorzitter van het LRN.

•
• De door de Randstad met zeven partners

georganiseerde Open Days workshop “B-
creative” (7 oktober) werd bijgewoond door
ca. 75 belangstellenden, die actief met de
sprekers en met elkaar in debat gingen. De
aanwezigheid van vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven leverde interessante
inzichten op.

• Op 6 november organiseerde LRN een
briefing door de EC over het toekomstige
Europese innovatiebeleid (Innovation Act)
Ca. 50 mensen woonden de bijeenkomst bij,
waarbij ook het “Innovation Dossier” van
LRN werd gepresenteerd.

• Op 3 december sprak het LRN met Europees
Commissaris voor Regionaal Beleid Samecki
over de toekomst van het regionaal beleid en
de inzet van de structuurfondsen.
In november presenteerde de EC haar nieuwe
visie op de toekomstige economische
strategie van de EU, EU2020. Op 24
december zond het LRN een reactie in op de
consultatie van de Europese Commissie over
de EU2020 Strategie, de opvolger van de
Lissabon Strategie. P4 inzet verder via
inbreng bij Ministerie EZ (met IPO, VNG,
G32 en G4).

• Rol van regio’s
zichtbaar
gemaakt in het
Nationaal
Hervormings
plan NL 2009

• Belang van de
sector creatieve
industrie in de
Randstad op de
kaart gezet door
deelname Open
Days.
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