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Interprovinciale visie op toekomst EU na 2013 
De huidige begroting van de Europese Unie loopt t/m 2013. Deze begroting wordt gedomineerd door 
de begrotingsposten landbouw (incl. plattelandsontwikkeling) en cohesiebeleid (structuurfondsen). Bij 
de onderhandelingen in 2005 over de huidige meerjarenbegroting (2007-2013) stonden deze ‘oude’ 
beleidssectoren flink ter discussie, maar uiteindelijk bleef veel bij het oude. De vraag is of dat ook 
voor de nieuwe begroting zal gelden? De Europese Commissie zal in 2010 gaan werken aan een 
voorstel voor de begroting na 2013. Het voorstel staat geagendeerd voor het eerste kwartaal van 2011. 
 
Voor de Nederlandse provincies is de discussie over de nieuwe begroting aanleiding om op 
hoofdlijnen een eigen integrale beleidsvisie over het Europa na 2013 op te stellen. De EU beïnvloedt 
ons provinciale beleid via wet- en regelgeving (bijv. milieu- en waterrichtlijnen), maar de provincies 
krijgen via de structuurfondsen (cohesiebeleid) en het plattelandsontwikkelingsfonds ook middelen uit 
Brussel voor de structuurversterking van de regio. Vanuit die link met ‘Brussel’ willen de provincies 
een visie opstellen over de toekomst van de EU. Deze visie zal aangeboden worden aan de nieuwe 
Europese Commissie en zal tevens dienen als leidraad voor de deelname van de provincies aan 
debatten in Brussel én Den Haag over de nieuwe begroting. 
 
‘Future challenges’ EU 
Voor het opstellen van de integrale beleidsvisie is een ambtelijke werkgroep ‘Future challenges EU’ 
opgericht. Deze werkgroep zal in januari 2010 de betrokken ambtelijke adviesgroepen (BOAG’s) van 
het IPO (RO, milieu, water, economie en landelijk gebied) vragen om op hun beleidsterrein deelvisies 
op te stellen. Samen met input van individuele provincies en landsdelen worden de sectorale visies 
begin maart 2010 geïntegreerd tot een integrale blik op de toekomst. Dit moet leiden tot een notitie die 
op 25 maart 2010 in het Bestuurlijk Platform Europa (BPE) van het IPO wordt vastgesteld. In april 
2010 wordt de visie in het IPO-bestuur geagendeerd. 
 
In de bijgevoegde ‘trendnotitie’ 2013 en verder wordt ingegaan op een aantal trends, dat met 
betrekking tot de Europese begroting waarneembaar is. Met het van kracht worden van het Verdrag 
van Lissabon op 1 december 2009 is het aantal bevoegdheden van de EU verder uitgebreid. De 
economische en financiële crisis zal de lidstaten de komende jaren nog parten spelen, waardoor 
niemand in Brussel ervan uitgaat dat het budget van de EU verhoogd zal worden (nu ongeveer 1% van 
het BNP van de hele Unie). Dat betekent meer doen met dezelfde hoeveelheid geld. En dat in een tijd 
waarin Europa met een aantal grote uitdagingen wordt geconfronteerd: de economische crisis, de 
klimaatverandering (en afname biodiversiteit), de energievoorziening (afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen) en demografische veranderingen (vergrijzing, krimp, instroom migranten). In Brussel 
wordt daarom gekeken naar de mogelijkheden om geld te vinden om deze nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Hierbij liggen vooral de landbouwgelden en de Europese structuurfondsen in het vizier. Fondsen 
waaruit geld naar de Nederlandse regio’s stroomt. Er is veel druk om de directe inkomenssteun aan 
boeren af te bouwen en om structuurfondsen niet meer voor rijke(re) lidstaten beschikbaar te stellen. 
Met de vrijgekomen middelen zouden zaken als R&D, innovatie en klimaatmaatregelen bekostigd 
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kunnen worden. Overigens heeft de EU ook extra geld nodig voor haar nieuwe buitenlandpolitiek, die 
met de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag van kracht is geworden. 
 
Utrecht en het Europa na 2013 
De provincie Utrecht zal via haar leden in de verschillende ambtelijke en bestuurlijke 
adviescommissies van het IPO een bijdrage leveren aan de integrale beleidsvisie over de EU na 2013. 
Het is belangrijk om ook op het niveau van Provinciale Staten te kijken naar de toekomst van Europa. 
De EU raakt ons dagelijkse beleid op diverse fronten dermate (van milieu tot aan economie), dat u bij 
het stellen van kaders en beoordelen van provinciaal beleid niet om de link met Europa heen kunt. De 
discussie over de toekomst van Pieken in de Delta staat op dit moment niet los van de nieuwe 
Europese strategie voor groei en werkgelegenheid (EU2020). De veranderingen in het Europese 
landbouwbeleid zullen ons eigen toekomstige plattelandsbeleid in het kader van het ILG beïnvloeden. 
Het verlies aan biodiversiteit in Europa zal ook in ons natuurbeleid moeten worden meegenomen. 
 
Als gedeputeerde Europese Zaken nodig ik u uit om als Statencommissie aan de hand van bijgevoegde 
trendnotitie 2013 en verder te debatteren over waar de EU in de toekomst haar gelden aan dient te 
besteden en hoe wij dat kunnen vertalen in ons eigen provinciale beleid. In IPO-verband wordt 
vooralsnog ingezet op het behoud van de structuurfondsen (EFRO) en het fonds voor plattelands-
ontwikkeling, omdat deze Europese middelen de provincies in staat stelt de eigen regio te versterken 
en een bijdrage te leveren aan de EU-doelstellingen en het Europese integratieproces. Dit heb ik als 
IPO-dossierhouder destijds in 2008 ook gemeld aan staatssecretaris Timmermans van Europese zaken 
in het kader van de eerste discussieronde over de toekomst van de Europese begroting. Het jaar 2010 
vormt de tweede en finale ronde op weg naar de voorstellen van de Europese Commissie voor de 
periode na 2013. 
 


