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Bijlage  
 
Voortgangsverslag samenwerking P4 Europa,  
Terugblik 1e semester 2010 ten behoeve van Provinciale 
Staten 
d.d. 10-9-2010 

 

1.  Inleiding 
 
Deze rapportage geeft een overzicht van de samenwerking tussen vier Randstadprovincies op het 
terrein van Europees beleid. De rapportage bestrijkt het eerste semester 2010 en volgt de 
prioriteitstelling zoals deze heeft plaatsgevonden in het werkprogramma P4 EU dat in november 
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 het voorjaar zijn diverse lobbygesprekken gevoerd met leden van het Europees Parlement 

(MEP’s; Esther de Lange en Bas Eickhout). Tijdens de gesprekken zijn openingen gecreëerd voor 
het leveren van input in het adviesrapport biodiversiteit dat De Lange schrijft. De P4 heeft 
aangegeven, dat er gewaakt moet worden dat er geen stortvloed aan nieuwe en beperkende 
ruimtelijke regelgeving uit Brussel en Den Haag komt. De recente aandacht voor biodiversiteit 
biedt provincies daarnaast kansen op verduidelijking van bestaande regelgeving en aanvullende 
financiering. Dit is verwerkt in het rapport van De Lange.  

• Op 1 juli vond een P4/G-4 expertbijeenkomst plaats, waarin de Randstadpositie werd 
geformuleerd als input voor de mededeling biodiversiteit (verwacht in najaar 2010). Vanuit de 
vier provincies vragen we aandacht voor haalbare en betaalbare doelen. Daarnaast roepen we 
op tot meer (juridische) duidelijkheid over de toepassing van Europese regels in 
natuurgebieden. Deze punten zullen dit najaar actief worden opgepakt in overleg met het 
IPO/Rijk, waar het gaat om het opstellen van een nationale positie over de 
Commissievoorstellen.   

• In het voorjaar heeft een eerste verkenning plaatsgevonden tussen diverse grootstedelijke 
regio’s (Nordrhein Westfalen, Ile-de-Frances, Silezie en Lombardije). Zij hebben gekeken of er 
belangstelling is om samen een platform te vormen op het terrein van milieubeleid. Nogal wat 
voorstellen van de Europese Commissie hebben effecten op de ruimtelijke ordening, denk aan 
normstelling voor geluid en luchtkwaliteit. Deze effecten zijn vaak het meest zichtbaar in 
grootstedelijke regio’s, omdat daar sprake is van beperkte fysieke ruimte, en er veel interactie 
is tussen wonen, werken en recreatie. Deze effecten zijn bij de Europese Commissie niet altijd 
(voldoende) bekend. Een platform tussen regio’s, waarbij tussen de regiokantoren in Brussel, als 
tussen de uitvoeringsorganisaties wordt samengewerkt, maakt het mogelijk deze effecten 
duidelijk te maken en bij de Europese Commissie (terug)neer te leggen. De verkenning heeft 
een positief resultaat opgeleverd. Dit najaar zullen verdere stappen worden gezet richting 
operationalisering. 
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Op de beleidsprioriteit economie, innovatie en Lissabonstrategie:

• Op 24/25 februari 2010 vond in Amsterdam de jaarconferentie plaats van het Lisbon Regions 
Network. De conferentie is benut om met 15 grootstedelijke regio’s een visie vast te stellen 
over de nieuwe economische strategie van Europa en de rol van regio’s. De conferentie is 
bestuurlijk goed bezocht, en vanuit de Europese Commissie waren diverse vertegenwoordigers 
aanwezig om de boodschap mee terug te nemen. Op de conferentie is de naam van het netwerk 
veranderd in EU2020 Regions Netwerk. De samenwerking heeft op deze manier een 
toekomstbestendig karakter gekregen.  

• Op 11 maart 2010 zijn in een bestuurlijk overleg tussen IPO/VNG en de Minister van 
Economische Zaken, afspraken gemaakt over de betrokkenheid van provincies en gemeenten in 
Nederland bij de uitwerking van de nieuwe Europe2020 strategie. De Minister heef toegezegd 
dat in het najaar van 2010 een kick off Europe2020 wordt georganiseerd. Ook krijgen provincies 
en gemeenten weer ruimte om over hun bijdrage aan de implementatie van de Euroep2020 
doelstellingen te rapporteren in het Nationaal Hervormings Programma 2010. De P4 was zowel 
ambtelijke als bestuurlijk (Gedeputeerde Kruisinga nam deel) goed vertegenwoordigd bij dit 
overleg. 

• In de zomer van 2010 is samen met de netwerkpartners een reactie opgesteld op het groenboek 
Culturele & Creatieve Industrie van de Europese Commissie. In de reactie is aandacht gevraagd 
voor de rol die overheden hebben, om ondernemers in de creatieve industrie te ondersteunen, 
bij het verder opzetten van hun activiteiten. Creatieve ondernemers hebben veel potentie om 
voor groei in de toekomst te zorgen. De reactie is breed voorbereid, ook met betrokkenheid van 
de G-4 en de Amsterdamse Innovatie motor.  

• Op 25 mei 2010 organiseerde het HNP (op voorstel van Regio Randstad) een seminar over het 
Innovatieplan van de EC dat begin september verschijnt. Gedeputeerde Asje van Dijk heeft hier 
– in aanwezigheid van veel experts in het Brusselse netwerk - namens de Randstad een stevig 
pleidooi gehouden voor meer betrokkenheid van regio’s (provincies) bij de uitwerking van de 
Europe2020 strategie. 

• Op 10 juni dit jaar organiseerde het EU2020 Regions Network een bestuurlijke conferentie voor 
ca. 100 deelnemers met als titel “Europe 2020: the Regional Dimension?” Doel: input leveren 
richting Barroso voor verdere uitwerking Europe2020. Gedeputeerde Kruisinga heeft hier 
namens de Randstad opgeroepen de kennisagenda meer te richten op valorisatie van kennis. 
Vanuit de EU moet meer aandacht zijn voor inbedding van het innovatiebeleid in een regionale 
context (bijv. toegang MKB tot kredieten).  

 
Op de beleidsprioriteit groene ruimte en landelijk gebied:  
• Op 26 mei jl. vond de PURPLE conferentie plaats in het Kurhaus in Den Haag over de peri urbane 

dimensie in het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De dag erna, 27 mei, 
vond een PURPLE General Assembly plaats in Haarlem, waar afspraken zijn gemaakt over de 
lobbyagenda in het najaar.  

• Intussen is in Brussel de lobby voortgezet op het dossier GLB, met aandacht voor het belang van 
de peri urbane dimensie. Er hebben diverse lobbygesprekken plaatsgevonden tussen 
gedeputeerde Dwarshuis en Europarlementariërs, medewerkers en 
rapporteurs/schaduwrapporteurs in het Europees Parlement (EP). Er is input geleverd voor het 
opstellen van een initiatiefrapport vanuit het EP over de toekomst van het GLB.  Dankzij deze 
inspanningen heeft de peri urbane dimensie zijn plaats gekregen in het initiatiefrapport dat 
medio juli is aangenomen. 

• Gedeputeerde Dwarshuis- Van de Beek is tot rapporteur verkozen op het dossier “Local food 
systems” in het Comité van de Regio’s.  

• Voorbereidingen zijn gestart voor een gezamenlijk inhoudelijk seminar van de Urban Intergroup 
tussen het Europees Parlement, PURPLE en de P4. Dit zal worden gehouden op 9 november (in 
de week van het Randstad-event in het EP).  

 
Op het beleidsterrein duurzame mobiliteit en Natuur/Ruimtelijke Ordening 
• Er zijn in het voorjaar lobbygesprekken gevoerd met MEP de Lange: in deze gesprekken zijn 

openingen gecreëerd voor een gezamenlijke actie richting de Europese Commissie om op te 
roepen bronbeleid nieuw leven in te blazen. Uitwerking van initiatief wordt dit najaar ter hand 
genomen in overleg met het Randstadmilieu-overleg (i.h.b. DCMR) 
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• Gedeputeerde Van Lunteren heeft in Brussel diverse gesprekken gevoerd om aandacht te 
vestigen op het belang van multimodale transport. Gesproken is onder andere over het Witboek 
Toekomst Transport, TEN-T en over de Deltalijn. Uit deze gesprekken is voortgekomen dat een 
lobby op dit dossier nog te vroeg komt. Eerst zal een duidelijker beeld gevormd moeten worden 
over de nieuwe EU begroting.  

• Ambtelijke notitie over bronbeleid: lobbydoel (IPO?): formuleren lobbydoelen en onderzoeken 
met welke partners het beste een lobby kan worden opgezet.  

• Verkenning naar samenwerking met andere grootstedelijke regio’s (zie onderdeel Klimaat). 
 
Op de beleidsprioriteit Ruimte voor de Regio 
• 23 juni: bestuurlijk overleg met Minister EZ met provincies en gemeenten over toekomst 

structuurfondsen: bespreking en vaststelling gezamenlijk position paper Rijk/decentrale 
overheden als inbreng op vijfde Cohesieverslag. Het paper zal als leidraad fungeren voor de 
inbreng v.h. Rijk in de Brusselse discussie over de toekomst van het EU Cohesiebeleid. Stevige 
P4-betrokkenheid, zowel bij de ambtelijke voorbereiding als bij het bestuurlijk overleg 
(Gedeputeerde Binnekamp was aanwezig).  

• ESPON heeft een consortium geselecteerd, waarin we als Randstad deelnemen, om een 
onderzoek uit te voeren naar regionale innovatiestrategieën. Naast de Randstad regio nemen 
West Midland (VK), Zealand (Denemarken) en Vasterbotten (Zweden) deel. Tot de zomer kunnen 
geïnteresseerde marktpartijen meedingen naar uitvoering van het onderzoek. Het project start 
in het najaar van 2010 en loopt door tot 2012.  

• Tijdens het Randstedelijk forum over Europe2020 op 18 mei is de Randstadmonitor opnieuw 
gepresenteerd door TNO en verspreid onder de P4 PS leden. Aanvullend zijn er mini versies van 
de Randstadmonitor in het Nederlands en in het Engels uitgebracht, voor verdere verspreiding 
bij achterban en partners.  

• Deelname aan de Greenweek (1 t/m 4 juni) met een presentatie van het Randstad Urgent 
project Toekomstperspectief Markermeer IJmeer. Meer dan 3000 bezoekers. DG Milieu, Kurt 
Falkenberg persoonlijk geïnformeerd tijdens zijn bezoek aan de TMIJ stand. 

• Open dagen (4 t/m 7 okt. 2010): deelname met consortium “Bringing Europe 2020 beyond GDP”, 
o.a. via de Randstad aandacht voor regionale economische indicatoren (in aansluiting op de 
Randstadmonitor). Daarnaast deelname met een local event “Floating Life” in Almere en 
opening van de stand “Mini Europe” door gedeputeerde Greiner tijdens The Meeting 
Place/openingsreceptie van de Open Days op 4 oktober. 

 

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 hebben op diverse dossiers hun bijdrage aan deze digitale nieuwsbrief 
geleverd. Aanvullend op deze berichtgeving, verschijnen specifiek berichten op de website van de 
vier Randstadprovincies van start gegaan.  
 
In het najaar 2010 gaat de nieuwe website de lucht in (www.randstadregion.eu). 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.  
 
Naar aanleiding van het adviesrapport dat vorig jaar is geschreven over het verbeteren van de 
interne communicatie, is ambtelijk een start gemaakt met het werken met een digitale 
kantooromgeving Projectplace. Het P4 netwerk in zowel Brussel als in Nederland maken in deze 
omgeving duidelijk welke lobbydoelen er worden nagestreefd en wat de onderliggende activiteiten 
zijn op de dossiers. De lobbydoelen zijn gedestilleerd uit het Future Challenges traject.  
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Prioritaire thema’s en
relevant EU (beleids)dossier

P4 belang P4 lobbydoel/resultaat
2010

P4 lobbyactiviteiten op dossier Resultaat

Klimaatbeleid: Klimaat

Verantwoordelijke 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.

Openingen krijgen voor
(directe) steun vanuit de
EU voor initiatieven en
beleid van regio’s op
klimaatterrein

Neem de zorg voor klimaat
en biodiversiteit op als
integrale doelstelling in
alle relevante EU
sectorprogramma’s. Geen
aparte programma’s graag.

• Diverse lobbygesprekken gevoerd met
Europarlementariërs (De Lange en Eickhout)
waarin openingen zijn gecreëerd voor het
leveren van input voor advies biodiversiteit
van MEP Esther de Lange.

• Op 1 juli vond een P4/G4 expertbijeenkomst
plaats, waarin de Randstadpositie werd
geformuleerd als input voor de mededeling
biodiversiteit (verwacht najaar 2010). Deze
punten zullen dit najaar actief worden
opgepakt in overleg met het IPO/Rijk, waar
het gaat om het opstellen van een nationale
positie over de Commissievoorstellen.

• In het voorjaar heeft een eerste verkenning
plaatsgehad over de belangstelling bij
diverse grootstedelijke regio’s (Nordrhein
Westfalen, Ile-de-Frances, Silezie en
Lombardije) om samen een platform te
vormen op het terrein van milieubeleid. De
verkenning heeft een positief resultaat
opgeleverd. Dit najaar zullen verdere
stappen worden gezet richting
operationalisering.

• Met grootstedelijke partnerregio’s
(NorthRheinWestfalen, Ile-de-France, Silesië
en Lombardije) werken we een lobbyagenda
voor grootstedelijk regio’s op milieuterrein
uit (7e milieu-actieplan, uitstootemissies en
fitness check bestaande wetgeving).
Uitwerking van deze agenda’s i.s.m.
Randstadmilieu-overleg (P4/G-4) en P4
milieugedeputeerden, samenwerking tussen
gemeenten, provincies en milieudiensten.

• Op 1 juli vond een P4/G-4 expertbijeenkomst
plaats, waarin Randstadpositie is besproken
als input voor EU strategie biodiversiteit

Randstadpositie
biodiversiteit is geïntegreerd
in IPO- en rijksstandpunt
(BNC fiche)

Deelname Greenweek (1 t/m
4 juni) met een. Presentatie
van Randstad Urgent project
TMIJ (Markermeer IJmeer
Project). Veel belangstelling.
DG Milieu, Kurt Falkenberg
persoonlijk geïnformeerd.
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2020 (publicatie: najaar 2010).

Prioritaire thema’s en relevant
EU (beleids)dossier

P4 belang P4 lobbydoel/resultaat
2010

P4 lobbyactiviteiten op dossier Resultaat

Economie & innovatie/ Lisbon
Regions Network

Verantwoordelijk bestuurder:
Rinske Kruisinga

Dossiers:
Lissabonstrategie
EU Innovatie- en clusterbeleid

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

Ervoor zorgen dat
regio’s actief
betrokken worden bij
de vaststelling en
uitvoering van de
nieuwe economische
strategie van Europa,
EU2020.

Het verkrijgen van
bekendheid en
erkenning voor de
kracht van de
economische clusters
in de Randstad in de
verdere uitwerking van
het EU innovatiebeleid.

• Op 24/25 februari 2010 vond in Amsterdam
de jaarconferentie plaats van het Lisbon
Regions Network. De conferentie is benut om
met 15 grootstedelijke regio’s een visie vast
te stellen over de nieuwe economische
strategie van Europa en de rol van regio’s.
Op de conferentie is de naam van het
netwerk ook veranderd in EU2020 Regions
Netwerk. De samenwerking heeft op deze
manier een toekomstbestendig karakter
gekregen.

• Op 11 maart zijn in een bestuurlijk overleg
IPO/VNG en Minister van Economische Zaken
afspraken gemaakt over de betrokkenheid
van provincies en gemeenten in Nederland
bij de uitwerking van de nieuwe Europe2020
strategie.

• In de zomer van 2010 is samen met de
netwerkpartners een reactie opgesteld op
het groenboek Culturele & Creatieve
Industrie van de Europese Commissie.

• Op 25 mei organiseerde het HNP (op voorstel
van Regio Randstad) een seminar over het
Innovatieplan van de EC dat begin september
verschijnt. Gedeputeerde Asje van Dijk heeft
hier – in aanwezigheid van veel experts in
het Brusselse netwerk - namens de Randstad
een stevig pleidooi gehouden voor meer
betrokkenheid van regio’s (provincies) bij de
uitwerking van de Europe2020 strategie.

• Op 10 juni organiseerde het EU2020 Regions
Network een bestuurlijke conferentie voor
ca. 100 deelnemers met als titel “Europe
2020: the Regional Dimension?”

Vaststelling visie
Europe2020 vanuit
grootstedelijke regio’s

Toezegging van de
Minister van EZ over
betrokkenheid
provincies/gemeenten
bij uitwerking
Europe2020 in NL

Expliciete aandacht voor
rol van regio’s bij
innovatiebevordering
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Prioritaire thema’s en relevant
EU (beleids)dossier

P4 belang P4 lobbydoel/resultaat
2010

P4 lobbyactiviteiten op dossier Resultaat

Groene ruimte en landelijk gebied

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 GLB-beleid post
2013.

Peri urbane dimensie
onderdeel van
diversiteit landbouw,
het geografische
voordeel van peri
urbane gebieden
overbrengen,
specifieke Europese
erkenning voor de
complexiteit van
landbouw dichtbij
verstedelijkte
gebieden zoals in de
Randstad.

Bekendheid van het
PURPLE netwerk in
Brussel en in de
regio’s.

• Op 26 mei jl. vond de PURPLE conferentie
plaats in Den Haag over de peri urbane
dimensie in het toekomstige GLB, daarnaast
op 27 mei General Assembly gevolgd door
een werkbezoek in de Randstad.

• Voorbereiden en opstellen van
amendementen aansluitend op PURPLE
lobbyprioriteiten en IPO doelen voor
initiatiefrapporten EP en CvdR over de
toekomst van het GLB na 2013.

• Voorbereiding gestart voor een gezamenlijk
inhoudelijk seminar van de Urban Intergroup
van het Europees Parlement, PURPLE en de
P4 op 10 november (in de week van het
Randstad-event in EP).

Expliciete erkenning voor
peri urbane dimensie in
de initiatiefrapporten
van het EP over toekomst
GLB.

Prioritaire thema’s en relevant
EU (beleids)dossier

P4 belang P4 lobbydoel/resultaat
2010

P4 lobbyactiviteiten op dossier Resultaat

Duurzame ontwikkeling &
mobiliteit: bronbeleid, TEN-T,
vervoer
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).
Versterk het Europese
kernnetwerk voor
(multimodaal) vervoer,
waarop de vijf grote
steden van de
Randstad zijn
aangesloten.

Erkenning krijgen voor
het belang van
bronbeleid in de
nieuwe plannen van de
Commissie voor een
duurzaam Transport in
Europa.

Europese Commissie
overtuigen dat er geen
noodzaak is de
bestaande richtlijn

• Er zijn in het voorjaar lobbygesprekken
gevoerd met MEP de Lange: in deze
gesprekken zijn opening gecreëerd voor een
gezamenlijke actie richting EC om op te
roepen bronbeleid nieuw leven in te blazen.

• Bezoek Gedeputeerde Van Lunteren heeft in
Brussel diverse gesprekken gevoerd om
aandacht te vestigen op het belang van
multimodale transport. Gesproken is onder
andere over het Witboek Toekomst
Transport, TEN-T en over de Deltalijn.

• Ambtelijke notitie over bronbeleid:

Toezegging van EP-lid De
Lange meer aandacht te
gaan vragen voor
bronbeleid (o.a. bij
evaluatie geluidrichtlijn)
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omgevingslawaai aan
te scherpen met
normstellingen voor
geluidshinder.

Versterking bestaand
Trans Europees
vervoersnetwerk

lobbydoel (IPO?): formuleren lobbydoelen en
onderzoeken met welke partners het beste
een lobby kan worden opgezet.

• Verkenning naar samenwerking met andere
grootstedelijke regio’s (zie onderdeel
Klimaat).
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Prioritaire thema’s en relevant
EU (beleids)dossier

P4 belang P4 lobbydoel/resultaat
2010

P4 lobbyactiviteiten op dossier Resultaat

Ruimte voor de regio:
Structuurfondsen, EU
sectorprogramma’s, open dagen,
ESPON/RISE project,
Randstadmonitor

Verantwoordelijk bestuurder:
Andries Greiner, Flevoland

Voortzetting
Cohesiebeleid/structuu
rfondsen (EFRO en ESF)
na 2013 in regio’s en
rijke lidstaten.
Ruimte voor
gebiedsgericht,
geïntegreerd beleid.
Aandacht voor
economische sterke
regio’s en
transnationale
samenwerking.

Structuurfondsen voor
gebiedsontwikkeling in
de Randstad in periode
na 2013, en een
versimpeling van de
uitvoering van de
lopende programma’s.
Practices uit Randstad
aandragen als
voorbeeld waarop
ruimte maatwerk
mogelijk is, en cohesie
op territoriaal niveau
ingevuld kan worden.

• 23 juni: succesvol bestuurlijk overleg
provincies en gemeenten met Minister EZ
over toekomst structuurfondsen.
Gezamenlijk paper Rijk/decentrale
overheden vastgesteld als inbreng op vijfde
Cohesieverslag. Paper vormt de leidraad voor
verdere inbreng van het rijk in discussie over
toekomst structuurfondsen 2014-2020.
Ambtelijke voorbereiding. P4 stevig
betrokken.

• Randstad is geselecteerd als 1 v.d. 4
stakeholders in het project RISE,
identificeren en het uitwisselen van best
practices in het ontwikkelen van een
regionale geïntegreerde strategie (2010-
2012): tender opengesteld op 2 mei.

• Op 18 mei is de Randstadmonitor opnieuw
gepresenteerd door TNO en verspreid aan de
P4 PS leden tijdens het Randstedelijk forum
over Europe2020. Aanvullend zijn er mini
versies van de Randstadmonitor in het
Nederlands en Engels uitgebracht voor
verdere verspreiding bij achterban en
partners.

• Deelname aan de Greenweek (1 t/m 4 juni)
met een presentatie van het Randstad
Urgent project Toekomstperspectief
Markermeer IJmeer. Meer dan 3000
bezoekers. DG Milieu, Kurt Falkenberg
persoonlijk geïnformeerd tijdens zijn bezoek
aan de TMIJ stand.

Gezamenlijk positie Rijk,
provincies en gemeenten
over toekomst
Cohesiebeleid

De Randstadmonitor is
ook dit jaar gepubliceerd
en gereed gemaakt voor
het grote publiek.

ESPON project kan dit
najaar van start. OTB
Delft wordt partner in NL
Dit wordt in oktober
officieel bekend.


