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Voorwoord 
 
 
In 2006 werden Europees Parlement, Raad en Europese Commissie het eens over een grondige 
evaluatie van het EU budget. De Commissie startte een consultatieronde, waarbij het de bedoeling was 
om ook te kijken naar politiek gevoelige onderwerpen en taboes, zoals het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) en de Britse rebate. De Commissie kondigde aan op basis van deze 
consultatie, in 2009 met een mededeling te komen.  
 
EU-voorzitter Zweden heeft de zittende Commissie opgeroepen daarmee haast te maken. Vermoedelijk 
komt er, zoals voorzien, voor het eind van dit jaar een mededeling met aanbevelingen, maar zonder 
concrete cijfers. De publicatie zal nagenoeg samenvallen met het aantreden van de nieuwe Europese 
Commissie.  
 
De evaluatie van de EU-begroting moet het debat op gang brengen over de inkomsten en uitgaven van 
de EU. De lidstaat Nederland vindt bv. dat het afdrachtensysteem simpeler en eerlijker moet. Elk land 
moet naar draagkracht bijdragen. De lidstaten, de ‘nettobetalers’ op kop, willen ook kritisch kijken naar 
de uitgaven en de voorwaarden die daaraan zijn gekoppeld. De EU, zo bleek uit de consultatieronde die 
in 2008 werd gehouden, moet meer rekening houden met de uitdagingen van de toekomst. 
 
Wat zijn die uitdagingen? Op basis van de raadpleging is gebleken dat Europeanen willen dat de EU 
middelen reserveert om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken en tegen te gaan. Andere 
onderwerpen die werden vermeld, zijn vergrijzing, energie, externe betrekkingen van de EU, migratie 
en asielbeleid. Ook economische groei en de ambitie om van Europa de best presterende economie ter 
wereld te maken (Lissabonproces) worden van harte ondersteund.  
 
De impact van de financiële en economische crisis was in het voorjaar van 2008, toen de lidstaten, 
regio’s, belangengroepen en burgers konden reageren, nog niet bekend. De vraag is hoe de EU hier 
mee om zal gaan en of herstelmaatregelen meegenomen worden in de discussie over de 
meerjarenbegroting? Lidstaten hebben immers (met instemming van Europa) hun begrotingen laten 
ontsporen om banken en financiële instellingen, bedrijfstakken e.d. op de rails te houden. Het zal 
vermoedelijk nog jaren duren voordat zij hun huishoudboekjes weer Europaproof hebben.  
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Inleiding 
 
 
Europese regio’s – ook onze Nederlandse provincies – zijn nadrukkelijk aanwezig in Brussel. Het is 
logisch dat zij met meer dan normale nieuwsgierigheid de ontwikkelingen in de Europese Unie volgen, 
die in het bijzonder voor hen van belang zijn. Gemeenten en regio’s hebben immers direct te maken 
met de uitvoering van Europees beleid.  
Nu Europa in de aanloop naar de nieuwe meerjarenbegroting later dit jaar een tipje van de sluier zal 
oplichten over de te maken keuzes voor de komende jaren, is het belangrijk dat de regio’s in een vroeg 
stadium kennis nemen van deze ‘trends’ en de mogelijkheid aangrijpen om deze zonodig te 
beïnvloeden.  
Met deze notitie wil het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) de bestuurders en experts in de 
provinciehuizen meenemen in een traject, dat hopelijk aan het eind positief uitpakt voor de decentrale 
overheden. De HNP-medewerkers  hebben zich geconcentreerd op zaken die regio’s niet alleen kunnen 
en waarvan het HNP denkt dat Europese inmenging een meerwaarde heeft of zelfs essentieel is. 
Zodoende zijn niet alle trends in dit document opgenomen, maar de ontwikkelingen die relevant (maar 
niet noodzakelijk positief) zijn. Het HNP voegt daar geen waardeoordeel aan toe, het is aan politici en 
experts om zich hierover uit te laten en een strategie uit te werken. 
 
Overgangsperiode 
 
De dossierhouders van het Huis van de Nederlandse Provincies hebben tijdens een brainstorm de 
hoofdlijnen van toekomstige beleidskeuzes in de EU en het belang daarvan voor de thuisbases trachten 
te bundelen.  
Zij zien de komende begrotingsperiode 2014-2020 als een overgangsperiode. Europa evolueert naar 
een ander soort begroting, waarbij traditionele doelen – landbouw en regionaal beleid – moeten 
inleveren ten gunste van nieuwe ambities die op wereldvlak spelen: gevolgen klimaatverandering, 
energie(zekerheid), demografische ontwikkelingen, externe veiligheid, onderzoek en innovatie.  
 
Leeswijzer 
 
Deze notitie betreft een ‘trendnotitie’ en is daarmee nadrukkelijk geen position paper en geen ambtelijk 
advies. De HNP-trendnotitie is bedoeld als basisdocument voor de bestuurlijke BPE&HNP-masterclass 
‘Toekomstdossiers Europa’ op 24 september aanstaande. Aan de hand van de HNP-trendnotitie en 
richtinggevende bestuurlijke uitspraken uit de masterclass, zal een ambtelijke werkgroep ‘Future 
Challenges’ een concept geïntegreerde visie voorbereiden voor de BPE&HNP-bestuursvergadering in 
maart 2010. 
  
Op de volgende pagina’s worden in blokken per dossier de belangrijkste ontwikkelingen, trends en 
achtergronden geschetst. Aan het eind van elk blok worden steeds twee vragen gesteld en is een stelling 
opgenomen. Hiervoor is gekozen met het oog op de masterclass van 24 september en de discussie die 
daaruit moet volgen. Het eerste blok gaat over het budget, het financiële kader van de EU. Op de 
pagina’s daarna worden de uitdagingen en te maken keuzes verder uitgewerkt.  
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2013 en verder – de trends in het Europese beleid 
 
 
1. Budget 
 
De Europese begroting bedraagt ongeveer 1 procent van het bruto nationaal product. Dat blijft ook na 
2013 zo. Europa heeft op basis van het huidige financiële kader per jaar maximaal 137 miljard euro te 
besteden. Ter vergelijking, de Nederlandse overheidsuitgaven voor 2009 bedragen ongeveer 179 
miljard euro.  
Ongeveer 80 procent van de EU-uitgaven bestaat uit subsidies die de nationale overheden van de 
lidstaten voor de EU verdelen. Het meeste hiervan gaat traditioneel naar landbouw en investeringen in 
de armere regio’s. Wat de uitgaven van de EU betreft, is het duidelijk dat het geld straks anders zal 
worden besteed. De meerjarenbegroting 2014-2020 is een overgangsbegroting. Er komt naar het zich 
laat aanzien een uitfasering van de directe inkomenssteun in de landbouw (eerste pijler), terwijl 
plattelandsontwikkeling (tweede pijler) één van de belangrijkste discussiepunten op weg naar de 
begroting 2014-2020 zal zijn. Co-financiering wordt bv. voorgesteld als middel om de eerste pijler van 
het GLB overeind te houden, terwijl plattelandsontwikkeling straks mogelijk valt onder cohesiebeleid.  
 
Los daarvan vinden rijke landen en nettobetalers zoals Zweden en Nederland dat het  
cohesiebeleid – het wegwerken van verschillen tussen lidstaten - zich met name moet richten op de 
arme(re) lidstaten, zij het met een veel betere controle op de uitgaven.  
 
De afgelopen tien jaar heeft reeds een verschuiving plaatsgevonden in de uitgaven van de EU, een 
ontwikkeling die wordt voortgezet. Zo zal bv.directe inkomenssteun geleidelijk worden afgebouwd van 
36 miljard euro in 2013 naar mogelijk 0 in 2020. Wat de structuurfondsen betreft, is de trend om 
daarmee vooral armere Europese regio’s te helpen. Met het geld voor de rijkere landen (11 miljard in 
2013), kunnen andere doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
Waar moet het geld naar toe? 
 
Het benoemen van prioriteiten impliceert dat, zo blijkt uit de raadpleging van de Commissie, de EU 
meer dan in het verleden geld moet vastleggen voor innovatie, concurrentievermogen, onderzoek 
(Lissabondoelstellingen), voor maatregelen op gebied van milieu, klimaat en energie.   
 
Ervan uitgaande dat de totale omvang van de begroting in euro’s even groot blijft, zal het geld voor 
nieuwe uitdagingen weggehaald worden bij de meer traditionele beleidsvelden, landbouw en 
structuurfondsen. 
Het HNP is  echter benieuwd in hoeverre actuele ontwikkelingen een rol spelen bij het maken van 
keuzes en afwegingen. Met andere woorden: hoe zwaar weegt de economische crisis? In hoeverre is de 
blijvende onzekerheid over het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon van invloed op de 
budget review. En hoe zit het met de klimaatverandering? Hoe erg is het? Wat levert de VN-
klimaatconferentie in Kopenhagen aan het eind van dit jaar op? Wat komt er feitelijk terecht van betere 
regelgeving?  
 
De directe afdracht van lidstaten, als bijdrage aan de EU-begroting, is de afgelopen tien jaar steeds 
belangrijker geworden. In principe is dat een percentage van het bruto binnenlands product. Rijkere 
landen betalen zodoende meer.  
Een fundamentele discussie over alle uitzonderingen en correcties die sommige lidstaten nu genieten, 
dringt zich ongetwijfeld op. De wijze waarop de EU de inkomsten regelt is erg ondoorzichtig. Om twee 
voorbeelden te geven: Nederland bedong tot en met 2013 een jaarlijkse korting van 1 miljard euro. De 
Britse rebate – de korting die oud-premier Margareth Thatcher in 1984 onderhandelde - is al jaren een 
doorn in het oog van een aantal EU-landen. 
 
Proces   
 
De tijd ontbreekt wellicht om al tijdens het Zweedse voorzitterschap in de verschillende 
raadswerkgroepen het document van de Commissie over de ‘budgetreview’ te analyseren en eerste 
verkennende gesprekken te houden tijdens de EU-top in december. Veel werk komt zodoende op de 
schouders van het Spaanse voorzitterschap, in de eerste helft van 2010, gevolgd door België in de 
tweede helft van volgend jaar. De Raad zal samen met de nieuwe Commissie en het Europees 
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Parlement het jaar 2010 benutten om te praten over de hoofdlijnen van de nieuwe EU-begroting. Een 
voorstel voor de meerjarenbegroting 2014-2020 wordt in 2011 verwacht. Zoals bekend zit het venijn 
meestal in de staart van dat (politieke) debat, als eind 2012 de EU-leiders knopen moeten doorhakken.  
 

Vragen: 
1. Vindt u dat de EU de goede keuze maakt door – volgens het principe oud-voor-nieuw – te 
bezuinigen op landbouw en structuurbeleid?  
2. Welke programma’s moet de EU zeker schrappen om te komen tot een financieel kader dat 
beter inspeelt op de toekomstige ontwikkelingen?  
 
Stelling:  
Alleen door meer geld te reserveren voor de armere lidstaten kunnen we cohesie bereiken en 
welvaartsverschillen versneld wegwerken. Dat dit beleid ten koste gaat van investeringen in onze 
eigen rijke provincies met EU-geld moeten we accepteren.  

 
 
 
2. Lissabonstrategie 
 
Europa moet de best draaiende economie ter wereld worden. De wereldwijde economische crisis mag 
dan misschien roet in het eten gooien, het voornemen staat nog als een huis. De doelstellingen van de 
agenda blijven geldig. Inhoudelijk zal de nieuwe Commissie gedwongen zijn nieuwe accenten toe te 
voegen. Op dit moment verliezen veel Europeanen hun baan. Europa kan zijn meerwaarde tonen door 
niet alleen structuurhervormingen te bepleiten, maar ook direct geld te stoppen in het behouden van 
deze mensen voor de arbeidsmarkt. Het nieuwe Europees Parlement zal van de Commissie vragen de 
strategie socialer te maken. Tegelijk stelt een beter klimaat eisen aan onze technologie (schoner, en 
minder energie-intensief). Meer aandacht voor kennis, onderzoek en ontwikkeling in de 
Lissabonstrategie betekent een stevige steun voor innovatie, ook om duurzaamheid te bevorderen. 
 
Er speelt wel een discussie over het ‘ownership’ van de Lissabonstrategie. Wie gaat er eigenlijk over? 
De Europese Commissie (waarbinnen alle DG’s ook nog eens in onderlinge strijd met elkaar 
verwikkeld zijn), het Rijk, de decentrale overheden, het bedrijfsleven of de kennisinstellingen? 
Duidelijk is dat regio’s binnen deze strijd een steeds grotere rol krijgen, aangezien de Lissabonstrategie 
uiteindelijk op regionaal niveau moet worden uitgevoerd. 
Als provincies staan we voor de vraag wat de accentverschuiving naar een meer sociale en groene 
strategie betekent voor onze eigen Lissabonagenda. Gelet op onze verantwoordelijkheid voor de 
ruimtelijke-economische agenda, is het zaak dat de eigen regio innovatief is, en in staat te concurreren 
op de wereldmarkt, juist ook op terrein van duurzaamheid.  
De Europese Commissie stimuleert de vorming van excellente kennisclusters. Onze eigen provincies 
werken hier ook stevig aan. Niet iedere regio kan overigens alleen overexcellent zijn . Samenwerking, 
binnen en over de grenzen is nodig. Ecologie en duurzaamheid blijken op dit moment belangrijke 
thema's om onze eigen kracht in breder Europees verband te organiseren.  
 
 
 

Vragen: 
1.    Is het noodzakelijk dat innovatiebeleid Europees wordt gefinancierd? 
2. Wat is de rol van provincies in excellent (grensoverschrijdend) clusterbeleid? 
 
Stelling:  
Meer sociale doelstellingen in de Lissabonstrategie is geen prioriteit voor provincies. Sociaal 
beleid is maatwerk en vindt het beste plaats op locaal niveau of binnen sectoren.  
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3. Klimaat 
 
Er zijn op het gebied van klimaat en energie drie trends te onderscheiden. Op de eerste plaats meer en 
blijvende aandacht in Europa voor klimaatbeleid. Dit heeft een verandering van mindset tot gevolg en 
geldt voor alle sectoren.  
Ten tweede worden er vanuit Europa meer innovatiegelden beschikbaar gesteld voor nieuwe 
technologieën en ontwikkelingen op het gebied van verbetering van het klimaat.    
Op de derde plaats krijgen de regio’s in Europa een steeds belangrijkere rol bij het halen van de 
klimaatdoelstellingen.  
 
De tijdgeest was in 2008 rijp om een ambitieus Klimaat- en Energiepakket vast te stellen door de 
Europese Unie. Dat was echter al tegen de achtergrond van de financiële crisis. Een crisis die daarna 
alleen nog maar is verergerd. Op dit moment is het onduidelijk wat dat betekent voor de ambitieuze 
klimaatdoelstellingen die Europa zich heeft gesteld. Blijft dit voor de toekomst nog één van de 
prioriteiten? Onduidelijk is echter ook op welke wijze de budgetlijnen na 2013 gaan lopen en of er 
meer geld ter beschikking wordt gesteld om het klimaat te verbeteren.  
 
Voor alle duidelijkheid, in deze trendnotitie wordt uitgegaan van het feit dat klimaatadaptatie 
nationaal- cq regionaal beleid is. Klimaatadaptatie is het zodanig inrichten van de maatschappij en haar 
infrastructuur dat ze zijn aangepast aan klimaatveranderingen. Klimaatmitigatie bestaat uit de 
maatregelen die genomen kunnen worden om de concentratie aan broeikasgassen tot een bepaald 
niveau te beperken. Mitigatie speelt een rol bij overheidsbeleid maar ook bij ondernemingen die 
moeten voldoen aan internationale afspraken. Europese energiepolitiek als zodanig wordt in deze 
notitie niet besproken omdat daar geen rol voor de provincies is weggelegd. 
 
Momenteel is er bij alle overheidslagen een algemeen bewustzijn met betrekking tot 
klimaatverandering. Dat leidt er toe dat we als regionale overheid onze plaats aan de 
onderhandelingstafel opeisen, zoals bijvoorbeeld ook de Europese burgemeesters hebben gedaan met 
hun klimaatconvenant. De vraag is echter hoe we nu het mitigatievraagstuk concreet gaan oppakken, 
zowel vanuit de EU als vanuit de decentrale overheden.  
 
Vragen: 
1. Welke concrete rol zouden de provincies op zich moeten nemen als het gaat om 
mitigatiemaatregelen? 
2. Zijn de provincies bereid om mitigatiemaatregelen te prioriteren binnen de fondsen die we 
ontvangen voor regionaal beleid? 
 
Stelling: 
In deze tijden van economische crisis hebben investeringen in klimaatmaatregelen geen prioriteit. We 
kunnen ons geld wel beter gebruiken. 
 
 
 
 
4. Milieu en Water 
 
De hieronder beschreven trends zijn niet álle Europese ontwikkelingen op milieu- en water gebied, 
maar gedestilleerd uit regelmatig terugkerende politieke discussies, informatie vanuit de Europese 
instellingen waaronder ook het Europees Milieuagentschap en publicaties in de media.  
 
Het bewustzijn dat onze natuurlijke omgeving de basis is van onze samenleving, is sterk gegroeid. De 
Europese Unie wordt algemeen geaccepteerd als schaalniveau om milieumaatregelen te nemen. In de 
praktijk echter vinden sommige landen dat die maatregelen niet altijd ver genoeg gaan. Nederland is 
een voorbeeld van een lidstaat die graag eigen accenten legt bovenop Europese regelgeving, met alle 
gevolgen van dien voor regio’s en steden die belast zijn met de uitvoering van Europese regelgeving.  
 
Wat het milieu aangaat, kan in het algemeen worden gezegd dat de opgave is om te streven naar een 
evenwicht tussen onze manier van leven, groei, productie en consumptie. De huidige Europese 
discussie maakt duidelijk dat de schaal waarop de actuele milieuproblemen zich manifesteren, ons niet 
mag weerhouden om verdere maatregelen te nemen en nieuwe duurzame patronen te ontwikkelen.  
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De VN-bijeenkomst over klimaatverandering die in december 2009 in Kopenhagen wordt gehouden, is 
dan ook een historische mijlpaal op milieugebied. De conferentie moet een vervolg op het Protocol van 
Kyoto opleveren. 
Een aantal milieutrends op een rijtje: 
 
Mitigatiemaatregelen op water- en milieugebied  
 
- Realisatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De basiswetgeving voor water in Europa, verplicht 
lidstaten om een effectief systeem voor watermanagement in te voeren en consumptiepatronen te 
beïnvloeden. Geld in rekening brengen voor waterdiensten en efficiënt gebruikmaken en managen van 
waterbronnen door nationale en regionale autoriteiten wordt gezien als effectief instrumentarium; 
- Structureel terugkerende (rivier)overstromingen in Europa vragen om een verstevigde aandacht voor 
de internationale stroomgebieden. Ook is er aandacht nodig voor gezamenlijke maatregelen in 
kustgebieden van Noord- en West Europa voor bescherming tegen extreme gebeurtenissen;  
- Verdroging moet verder worden aangepakt om te verzekeren dat mensen over water kunnen blijven 
beschikken. Waterschaarste blijft niet beperkt tot Zuid-Europa, maar strekt zich ook uit in de rest van 
Europa. Meer inzet wordt verwacht op de aanpak van verdroging door verbeterde watertechnologie en 
een efficiënter beheer van waterbronnen op Europees, nationaal en regionaal niveau; 
- Om de Kyoto-doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te halen zal een consistente evaluatie 
en prognose voor toekomstige broeikasgasemissies tot na 2020 nodig zijn. Deze aandacht voor de 
toekomstige stand van zaken van de emissies is noodzakelijk om de omvang van het probleem en het 
definiëren van (wereldwijde) maatregelen juist te kunnen inschatten. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
maatregelen binnen de transportsector, maar ook om maatregelen om effecten van andere menselijke 
activiteiten te verminderen , zoals alternatieve energievoorzieningen te ontwikkelingen waarbij uitstoot 
van broeikasgassen worden teruggedrongen. 
 
Natuur en biodiversiteit 
 
Aandacht voor natuur en biodiversiteit is per definitie een internationaal thema. Initiatieven zoals 
Natura 2000 zijn ingegeven om verstoringen van het natuurlijk systeem te signaleren en tegen te gaan. 
Daarnaast is aandacht nodig voor natuur en biodiversiteit om de opmars van uitheemse (plaag)soorten 
tegen te gaan. Globalisatie en klimaatverandering betekenen dat we steeds meer in contact zullen 
komen met deze soorten. Het gaat om middelen om aanvoerwegen te controleren, risicogebieden te 
monitoren en vroegtijdige opsporing van ongewenste soorten te realiseren. 
  
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
 
Steeds meer nadruk ligt op een duurzame manier van leven en dus ook een duurzaam energieverbruik. 
Het stimuleren van ontwikkelingen van nieuwe energievormen die worden afgeleid van onder andere 
de wind, de zee, de zon, bio-energie en watertechnologie staat centraal. De landelijke gebieden worden 
daarnaast niet alleen gezien als bron van voedsel, grondstoffen en recreatiemogelijkheden, maar ook 
voor brandstoffen. 
 
Gezondheid 
 
De nieuwe Europese trend is dat de gezondheid van de mens steeds meer leidend wordt voor 
uitwerkingen van milieuregelgeving. Luchtkwaliteit is daarvan een sprekend voorbeeld, maar nieuwe 
ontwikkelingen voor wat betreft drinkwatervoorziening e.d. zullen ook steeds meer vanuit dat 
perspectief worden benaderd. 
 
Afval 
 
In Europa is het streven dat iedere lidstaat zijn eigen afval vernietigt. Maar het is niet evident dat in 
iedere lidstaat al adequate oplossingen zijn voor de vernietiging van gevaarlijk en problematisch afval. 
Daardoor is er nog steeds sprake van afvaltransporten, waarbij ook Europees (gevaarlijk) afval naar 
Afrika wordt afgevoerd. Een Europees overzicht is nodig om milieueffecten en de economische 
gevolgen daarvan in te kunnen schatten. Tevens zullen daar dan ook op Europees niveau afspraken 
over worden gemaakt.   
  

 



 8 

Vragen:  
1. Vinden provincies de Europese milieu/water wet- en regelgeving voldoende om te komen tot 

een duurzame samenleving en waarom? 
2. Zijn de hierboven beschreven trends aanleiding om de rol van de provincies bij het 

implementatieproces te versterken door een plaats te claimen in de Nederlandse 
Raadswerkgroep milieu, ná 2013? 

 
Stelling: 
Nederlandse ‘goldplating’ * is een noodzakelijk kwaad om maatwerk te leveren. 
 
*) Goldplating wil zeggen dat de Nederlandse overheid, bovenop de Europese wet- en regelgeving, nog extra eisen of 
voorwaarden stelt, omdat ze vindt dat het nóg beter kan. 

 
 
 
5. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een van de twee grote uitgavenposten van de 
Europese begroting. De grondige herziening van de EU-begroting, die een gevolg is van de noodzaak 
tot aanpassing aan de mondiale uitdagingen van deze tijd, leidt ertoe, dat ook het GLB budget ter 
discussie staat. Ook omdat de maatregelen die met het GLB worden gefinancierd aan steeds meer 
kritiek onderhevig zijn. Niet alleen in Nederland en Europa maar ook in het kader van de WTO 
onderhandelingen.  
In 2013 staat het GLB voor 50 miljard euro op de begroting, verdeeld over marktondersteuning (3 
miljard), directe betalingen aan de rechthebbende boeren (36 miljard ) en plattelandsontwikkeling (11 
miljard euro). De breed gedragen gedachte is dat het allemaal een stuk minder kan. Vooral de directe 
betalingen staan onder druk en vele lidstaten zetten in op een geleidelijke afbouw tot 0 in 2020.  
 
Over de ondersteuning van de markt zijn de meningen meer divers. Al te grote prijsschommelingen 
moeten volgens geldende opvattingen worden voorkomen, al dient zeer kritisch met dit instrument te 
worden omgegaan. Een recent voorbeeld is het uit de markt nemen van voorraden melk om te 
voorkomen dat melkveehouders massaal failliet gaan. Het strakker toepassen van dit instrument zal 
echter wel moeten leiden tot forse bezuinigen van enige miljarden op jaarbasis.  
            
Tenslotte is er het beleid m.b.t. tot plattelandsontwikkeling. Opvattingen daarover variëren van totale 
renationalisatie, zodat het budget tot 0 daalt en een gedeeltelijke inzet op het platteland ter 
ondersteuning van nieuwe uitdagingen op het gebied van milieumaatregelen en projecten in het kader 
van bestrijding van klimaatverandering. 
Tot slot wordt ook de suggestie opgeworpen economische ontwikkelingen op het platteland een plaats 
te geven binnen de structuurfondsen. 
 
Algemene trend is dat het GLB budget gedurende de periode 2013-2020 sterk zal dalen waardoor 
middelen vrijvallen voor de nieuwe uitdagingen. 
 
 

 
Vragen: 
1. Moeten de drie hoofdelementen van het GLB op het huidige niveau worden gehandhaafd? 
2. Zijn provincies in staat om ILG en POP middelen volledig te besteden?  
 
Stelling:  
Plattelandsbeleid kan grotendeels gerenationaliseerd worden; overblijvende middelen kunnen 
worden toegevoegd aan Europees regionaal beleid.                                                
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6. Regionaal beleid 
 
Cohesiebeleid is hét beleidsinstrument bij uitstek voor economische, sociale en territoriale samenhang 
in de EU. Het cohesiebeleid wordt gefinancierd vanuit de structuurfondsen. Voor Nederland zijn het 
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het ESF (Europees Sociaal Fonds) relevant.  
Voor de programmaperiode 2007-2013 is in totaal 308 miljard euro voor het cohesiebeleid in de EU 
beschikbaar (EFRO, ESF en Cohesiefondsen). Nederland krijgt daarvan in totaal ongeveerd 1,9 miljard 
euro. Voor de besteding van de EFRO-middelen in het kader van de doelstelling ‘Regionale 
concurrentiekracht en werkgelegenheid’ is 830 miljoen beschikbaar.  
Tevens is er voor territoriale samenwerking (Interreg) 250 miljoen euro voor Nederland gereserveerd. 
Voor de besteding van de ESF-middelen (830 miljoen euro) is een nationaal programma opgesteld, 
waarbij de provincies geen directe betrokkenheid hebben. 
 
In het debat over de nieuwe Europese begroting lijkt het voortzetten van het cohesiebeleid in zijn 
huidige vorm één van de belangrijkste discussiepunten te worden. Vooral de steun aan regio’s in rijke 
lidstaten ligt onder vuur. Dit is niet de eerste keer, maar de tegenwind begint uit steeds meer 
verschillende richtingen te komen, onder meer vanuit de Commissie zelf.  
De argumenten tegen steun aan rijke regio’s worden ook steeds scherper onderbouwd. Volgens critici 
is er weinig tot geen economische meerwaarde van het beleid te formuleren, maar ligt het belang van 
het beleid voornamelijk in het solidariteitsprincipe. Om die reden zouden rijkere lidstaten geen 
structuurfondsen meer moeten ontvangen.  
Verder worden kritische pijlen afgevuurd op het financiële beheer van de programma’s. De regels 
worden als te complex ervaren, met als gevolg dat de investeringen te weinig rendement opleveren. 
Ook zijn de administratieve kosten voor het beheer te hoog (15 procent van het totale budget). 
 
Toekomst regionaal beleid 
 
Het debat over de toekomst van het beleid na 2013 is al in 2007 door de Europese Commissie gestart 
met een discussiepaper. IPO en VNG hebben in hun reacties gewezen op de bijdrage die het Europese 
regionale beleid levert aan de economische en sociale ontwikkeling van regio’s. En ook op de bijdrage 
die regio’s met de structuurfondsen kunnen leveren aan de Europese doelstellingen, zoals verwoord in 
de Lissabon-strategie. De opzet van de programma’s (lange looptijd, budgetzekerheid voor zeven jaar, 
enz.) wordt door IPO en VNG eveneens als grote meerwaarde van het cohesiebeleid beschouwd. 
 
De Commissie lijkt conform de adviezen van de Italiaanse topeconoom Fabrizio Barca het 
cohesiebeleid verder te hervormen. Bij die hervorming zal de toegevoegde waarde van het beleid 
nadrukkelijk op de agenda staan.  
Willen de Nederlandse provincies ook ná 2013 nog voor structuurfondsen in aanmerking komen, dan 
zijn inhoudelijke argumenten noodzakelijk om aan te geven waarom deze middelen in rijke regio’s van 
meerwaarde kunnen zijn. Samenwerking met andere regio’s in rijke lidstaten én DG Regio is daarbij 
belangrijk.  
Ook dient de vraag beantwoord te worden op welke beleidsthema’s het regionale beleid zich dient te 
richten (bijv. innovatie, klimaat, energie, plattelandsontwikkeling) en waar het Europese regionale 
beleid additioneel kan zijn aan beleid van de lidstaten/regio’s zelf. 
 
Welke kant het debat uiteindelijk uitgaat, is op dit moment moeilijk voorspelbaar. De Europese 
Commissie publiceert in ieder geval in oktober 2010 in het vijfde Cohesierapport haar plannen voor het 
regionale beleid voor de periode 2014-2020. Het concept hiervan dient in de lente van 2010 te zijn 
afgerond. Willen de provincies daar invloed op uitoefenen, dan zal snel een mening over het beleid na 
2013 geformuleerd dienen te zijn. 
 
 

 
Vragen: 
1. Is het solidariteitsprincipe het enige argument voor het cohesiebeleid, of zijn er ook andere 

motieven te vinden voor het uitkeren van structuurfondsen aan regio’s? 



 10 

2. Welke thema’s zouden volgens de provincies door het cohesiebeleid gezekerd moeten worden 
om als regio’s uit rijke lidstaten ook ná 2013 nog in aanmerking te komen voor de 
structuurfondsen? 

 
 Stelling:  
Structuurfondsen zijn er om de economische, sociale en territoriale cohesie tussen regio’s en 
lidstaten in de Unie te bevorderen. Het cohesiebeleid – met uitzondering van territoriale 
samenwerking (Interreg) – dient zich daarom uitsluitend op de armere regio’s te concentreren. 
Rijke lidstaten moeten hun eigen regio’s financieren.  
 

 
 
 
Tot slot 
 
Zoals gezegd, deze trendnotitie dient als basis voor de masterclass van 24 september. We willen daarbij 
in de verdere uitwerking vooral kijken naar de samenhang van de verschillende Europese dossiers en 
de betekenis daarvan voor provincies en regio’s. De input van onze bestuurders en experts in de 
provinciehuizen is van groot belang om uiteindelijk te komen tot een geïntegreerde interprovinciale 
visie. Deze wordt in maart 2010 voorgelegd aan de BPE&HNP bestuursvergadering.  
De wereld staat ondertussen niet stil. Zoals u heeft kunnen lezen, worden dit najaar en komend voorjaar 
belangrijke voorstellen verwacht met het oog op de toekomst. De nieuwe Commissie treedt aan. Ierland 
stemt op 2 oktober mogelijk vóór het Verdrag van Lissabon, dat dan op 1 januari 2010 alsnog van 
kracht wordt, indien ook de presidenten van Polen en Tsjechië hun handtekening zetten. Europa zoekt 
verder mee naar een uitweg uit de economische crisis.  
Voor de provincies en regio’s is het belangrijk dat we scherp krijgen wat van ons verwacht wordt en 
hoe we de komende maanden en jaren kunnen bijdragen aan het realiseren van nieuwe ambities in een 
globale wereld. 
 


