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Werkprogramma vier Randstadprovincies 
 
 
1.  Inleiding  
 
Voor u ligt het EU-werkprogramma 2010 van de 4 Randstadprovincies. Het werkprogramma prioriteert 
de inzet van onze 4 provincies op gezamenlijke dossiers, geselecteerd in de Strategische 
Randstadagenda 2007-2011. In navolging van de aanpak in 2008 en 2009 is de inzet beperkt tot een 
select aantal prioriteiten die de Randstadprovincies samenbindt in Brussel. Daar waar mogelijk zijn de 
verwachte resultaten zo concreet mogelijk beschreven.  
 
Het werkprogramma 2009 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de vertegenwoordigers 
van de provincies in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (HNP), de Europa-
coördinatoren van de vier provincies, de afdelingshoofden EU, inhoudelijke deskundigen en de 
Randstadcoördinator. Over de prioriteiten is gesproken met stakeholders van onder andere de G4, het 
IPO, het HNP en de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Brussel. 
Het Bestuurlijk overleg P4 EU heeft het werkprogramma op 27 november 2009 vastgesteld.  
 
2.  Terugblik P4-samenwerking EU in 2009 
 
In 2009 is de Randstadsamenwerking nieuwe stijl op stoom gekomen. Op diverse manieren hebben we 
als Randstadprovincies het afgelopen jaar van ons doen laten spreken. Inhoudelijk hebben we een 
stevige positie ingenomen op dossiers territoriale cohesie, klimaatadaptatie en de toekomst van 
duurzaam transport. Samen met onze netwerkpartners van Purple en het Lisbon Regions Network 
hebben we de regionale dimensie van het plattelandsbeleid en het innovatiebeleid versterkt.  
 
Deze activiteiten heeft Europa weer een stukje dichter bij de regio’s gebracht. De Commissie erkent dat 
regio’s belangrijke partners zijn, niet alleen bij de uitvoering van beleid, maar ook bij de vormgeving 
ervan. Regio’s trekken de economie. Zij jagen innovatie en duurzaamheid aan. Daar komen de impulsen 
vandaan, waar heel Europa de vruchten van kan plukken. Op ons event van 09.09.09 hebben we met de 
4 grote steden de Commissie, de Raad en het EP, opgeroepen meer gebruik te maken van de 
praktijkervaring bij de toepassing van EU-regels die breed aanwezig is in onze regio. De Randstad is net 
Europa in het klein. Europa doet er verstandig aan deze ervaring te benutten. Deze boodschap zullen we 
in 2010 blijven herhalen.  
 

 
 
Een compleet overzicht van de activiteiten van de P4 EU en de geleverde resultaten is terug te vinden in 
de twee semesterverslagen P4 EU van 2009. Beide semesterverslagen, als ook andere informatie over de 
Randstad, staan beschreven op de website: http://www.regiorandstad.com/ 
 
3. De EU-agenda in 2009: voortvarende start met nieuwe uitdagingen  
 
Het jaar 2010 wordt in velerlei opzichten een bijzonder jaar. Vanaf januari zal de nieuwe Commissie 
zijn werkzaamheden opstarten en daarbij naar verwachting voortvarend te werk gaan. De externe 
omgeving vraagt van de Europese Commissie om stevige maatregelen:  
 

Mijlpalen 2009 
 De peri-urbane dimensie is verankerd in de tussentijdse herziening Europees landbouwbeleid.  
 Expliciete erkenning van de Europese Commissie van het P4 belang van transnationale territoriale 

samenwerking bij de toekomstige inrichting Cohesiebeleid.  
 Directe steun van de Europese Commissie voor de natuurinclusieve ontwikkeling, zoals die in de 

ontwikkeling van het Markermeer-IJmeer. 
 Op 090909 de Randstad als duurzame regio op de kaart gezet, en succesvolle follow-up met de heer Rifkin  
 Intensieve kennismaking van de 4 Randstedelijke Provinciale Staten met de nieuwe EU-agenda en spelers, 

zoals mevrouw Hubner en diverse Nederlandse en Vlaamse Europarlementariërs.  
 Interne communicatiestrategie ontwikkelt en een start gemaakt met uitrol.  
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1. Op het terrein van de economie: De EU zal naar verwachting in 2010 nog altijd in een recessie 
zitten. Barroso heeft het EP beloofd zo snel als mogelijk na het aantreden van het nieuwe 
college een nieuwe economische strategie te willen vaststellen. Hij heeft deze strategie de naam 
EU2020 meegegeven. Met deze strategie wil Barroso Europa uit de crisis halen en de Europese 
economie duurzaam maken. Innovatie wordt het nieuwe toverwoord. De Commissie heeft al 
aangekondigd in april 2010 met een nieuwe Innovatiewet te komen die de positie van Europa in 
het wereldwijde concurrentiespel moet versterken.  

2. Op het terrein van klimaat: Het Spaanse Voorzitterschap heeft het klimaat als hoogste prioriteit 
benoemd in zijn agenda voor de EU in het semester 2010. Het zal een start maken met de 
implementatie van de afspraken uit Kopenhagen om uitstoot van CO2 te reduceren en 
energiegebruik te verminderen. Voor 30 juni 2010 wordt bekend hoe de CO2 emissierechten 
verdeeld gaan worden over de industrie. Verder wil het Voorzitterschap inspelen op het 
Internationale jaar van de Biodiversiteit, waartoe 2010 is uitgeroepen. De Commissie zal in 
januari een voorstel doen voor een brede EU-strategie.    

3. Over de toekomst van de begroting na 2013: Het jaar 2010 zal het eerste jaar worden waarin het 
Verdrag van Lissabon in werking treedt. Dit Verdrag geeft de EU op diverse terreinen meer 
bevoegd- en verantwoordelijkheden. De extra activiteiten roepen ook op tot bezinning over de 
Europese begroting. In een nonpaper dat eind oktober is uitgelekt doet de Commissie 
ingrijpende voorstellen voor een wijziging van de begroting. De Commissie wil meer middelen 
besteden aan de aanpak van nieuwe uitdagingen, en wil de uitgaven voor landbouwbeleid en 
structuurfondsenbeleid daarvoor terugdringen.  

 
Deze ontwikkelingen vragen om alerte reacties vanuit de regio, en in het bijzonder vanuit onze 4 
provincies. Daar waar onze belangen samenvallen met die van de andere 8 Nederlandse provincies (via 
het IPO) of steden en gemeenten (via de VNG) doen we dat gezamenlijk.1 Dit werkprogramma 
beschrijft uitsluitend de EU-activiteiten van de 4 provincies in Randstadverband.    
 
4. De agenda voor de Randstad 2009: De Randstad is Europa in het klein! 
 
Als 4 provincies vertegenwoordigen we een sterke economische regio, die veel te winnen heeft bij een 
Europa dat de belangen van onze regio inziet en borgt. Als vijfde economische regio’s van Europa 
leveren wij dagelijks een belangrijke bijdrage aan de aanpak van nieuwe Europese uitdagingen:   
 

 Op het terrein van economische groei; met een Bruto Regionaal Product van gemiddeld 259 
miljard euro per jaar is de Randstad op 4 na de sterkste regio van Europa. Op de terreinen 
life&health, duurzaamheid, water&deltatechnologie, creatieve industrie en greenports hebben 
onze provincies veel te bieden, en leveren zij nu al prestaties van wereldformaat. In onze regio 
werkt veel toptalent. Mensen die we graag voor onze regio behouden.  

 Op het terrein van klimaatverbetering: in onze provincies wordt momenteel stevig gewerkt aan 
het beter en efficiënter benutten van (duurzame) energie. De eerste klimaatneutrale wijken zijn 
onlangs opgeleverd. Nieuwe wijken en projecten staan gepland. Op diverse plaatsen wordt 
geëxperimenteerd met het gebruik van nieuwe energie in het verkeer& vervoer. De Randstad  
heeft vanwege zijn bijzondere ligging (onder zeeniveau) een lange traditie in het beschermen 
van ons gebied tegen water en tegen de stijging van de zeespiegel. 

 Op het terrein van ontwikkeling van groene ruimten en het landelijke gebied. De Randstad kent 
ondanks het stedelijke karakter een unieke groene omgeving, het Groene Hart. De regio  
herbergt vele bijzondere, waardevolle landschappen en natuurgebieden, waarvan vele ook een 
beschermde status hebben in het kader van Natura 2000.  

 
In 2010 zetten we ons in om de nieuwe vertegenwoordigers in de Europese instellingen te informeren 
over deze rijkheid en kracht van de Randstad. In een periode waarin de Europese Commissie samen met 
het nieuwe Parlement en de Raad van Ministers nieuw beleid ontwikkelt, is het van wederzijds belang 

                                                 
1 In IPO-verband is afgesproken dat iedere provincie in het kader van de samenwerking 0,35 FTE levert aan gezamenlijke lobby-activiteiten 
vanuit het HNP. 
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dat onze regio in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken is en blijft. We zullen de EU-ontwikkelingen 
op de voet volgen.  
 
Onze gezamenlijke boodschap/missie zal daarbij zijn:  
 
De Randstad is net Europa in het klein. Binnen een straal van minder dan 100 kilometer kom je in de 
Randstad vrijwel alle vraagstukken en opgaven tegen, die je elders in Europa los van elkaar kunt 
ontmoeten. Door deze omstandigheid hebben we veel praktijkervaring met EU-wetgeving en de 
toepassing ervan op een integrale manier op regionaal niveau. Commissie, Raad en EP, benut die 
ervaring bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Het brengt het realiseren van EU-doelen dichterbij.  
 
5. Concrete activiteiten op prioritaire dossiers: concrete deliverables !   
 
Effectief zijn in deze missie betekent:   

1. Een stevige focus hebben op een beperkt aantal prioritaire dossiers.  
2. Een goede inhoudelijke voorbereiding. 
3. Slimme manieren vinden van samenwerking met bondgenoten in Brussel en in Nederland. 

 
In 2010 zullen we op deze manier ons werk inrichten op de volgende dossiers die direct gekoppeld zijn 
aan onze gezamenlijke aanpak van de uitdagingen: 
 
1. Op het terrein van klimaatverbetering 
 
De effecten van veranderingen van het klimaat zullen de Randstad (mogelijk) zwaar treffen. Met name 
de stijging van de zeespiegel in combinatie met extra aanvoer van (smelt)water via rivieren zetten zware 
druk op het gebied. De Europese Commissie heeft in het voorjaar 2009 een actieplan neergelegd om 
gezamenlijk in Europa op deze gevolgen in te spelen. Er wordt een speciale Europese Commissaris voor 
klimaat benoemd in de ploeg van Barroso II. Deze zal in 2010 zo snel als mogelijk kennis moeten 
maken met de uitdagingen in de Randstad.  
 
P4-lobby doel:  
- Openingen krijgen voor (directe) steun vanuit de EU voor initiatieven en beleid van regio’s op 
klimaatterrein 
Gezamenlijke P4 (lobby-) ‘deliverables’ in 2010 zijn:  

a. Samen met andere regio’s een concrete EU-lobbyagenda klimaat voor grootstedelijke 
gebieden ontwikkelen die we in de voorfase van de EU beleidsvorming onder de aandacht 
kunnen brengen van de Europese Commissie.  

b. Daaraan gekoppeld, diverse bijeenkomsten met experts en evt bestuurders 
(milieugedeputeerden) over de belangrijkste klimaatuitdagingen van de Randstad: 
presentatie klimaatagenda voor grootstedelijke gebieden. 

c. Bestuurlijke kennismaking met de nieuwe Commissaris voor klimaat, Connie Hedegaard. 
 

2. Op het terrein van economie/werk/innovatie  
In het voorjaar van 2010 zullen de regeringsleiders een nieuwe economische strategie voor Europa 
vaststellen, de EU 2020 strategie. Eind november 2009 verscheen een eerste mededeling van de 
Commissie hierover. De Commissie focust op een groenere economie, kennis en innovatie en de 
inzetbaarheid van iedereen op de arbeidsmarkt. De rol van de regio’s bij de uitvoering van de nieuwe 
strategie blijft in de mededeling onderbelicht. Europa verwacht een belangrijke impuls van het 
bevorderen van innovatie. Medio 2010 zal de Commissie een nieuw Innovatieplan vaststellen met 
aanbevelingen om excellentie van Europa op een gericht aantal sleuteltechnologieën te bevorderen.  
 
P4-lobbydoel:  
- Ervoor zorgen dat regio’s actief betrokken worden bij de vaststelling en uitvoering van de nieuwe 
economische strategie van Europa, EU2020. 
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- Het verkrijgen van bekendheid en erkenning voor de kracht van de economische clusters in de 
Randstad in de verdere uitwerking van het EU innovatiebeleid.  
Gezamenlijke P4 (lobby-) ‘deliverables’ in 2010 zijn:  

d. Het opstellen van een concrete visie vanuit 15 grootstedelijke regio’s over de nieuwe 
economische strategie en de rol van regio’s tijdens de jaarconferentie van het Lisbon 
Regions Network in Nederland (februari 2010). In dit kader vindt samenwerking plaats met 
de G4.  

e. In het kader van de nieuw op te stellen Innovatieplan erkenning en waardering krijgen (in 
de vorm van een verruiming van de financiële steun) voor de vorming van clusters van 
kennisinstellingen, bedrijven en overheden op regionaal niveau (met natuurlijk bijzondere 
aandacht voor de Randstadclusters). 

f. Binnen het netwerk Lisbon Regions Network leren van verschillende EU-regio’s, en het 
sluiten van partnerschappen, bij het versterken van economische clusters op regionaal 
niveau (o.a. in samenwerking met andere regionale netwerken zoals ERRIN). 

g. Binnen het Lisbon Regions Network een standpunt bepalen over voortzetting van het 
netwerk, eventueel onder een andere naam, nu de Lissabon Strategie eindigt en wordt 
vervangen door de EU 2020 Strategie.    

 
3. Op het terrein van de ontwikkeling van de groene ruimte en het landelijke gebied (onder stedelijke 
druk) 
De toekomst van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid staat komend jaar hoog op de agenda. De 
directe betalingen aan boeren lopen terug. Agrariërs krijgen meer steun in hun aanpak van nieuwe 
uitdagingen. Plattelandsgebieden onder stedelijke druk hebben hierbij extra veel te winnen. 
 
P4-lobby doel 
- Erkenning van peri-urbane gebied in de follow-up van Health Check (en evt nieuwe) voorstellen van 
de EC 
- Bekendheid van het netwerk in Brussel en in de regio’s. 
Gezamenlijke P4 (lobby-) ‘deliverables’ in 2010 zijn:    

h. Het opstellen van een concrete visie vanuit diverse grootstedelijke regio’s over de peri-
urbane dimensie in de aanpak van nieuwe uitdagingen via het landbouw- en klimaatbeleid 
tijdens de jaarconferentie van het Purple-netwerk in Nederland (juni 2010). 

i. Herziening P4 position paper GLB 2013+ op het moment dat de mededeling van de 
Commissie over landbouw is verschenen.  

j. Bestuurlijke kennismaking met de nieuwe Commissaris landbouw, Dacian Ciolos, bij 
voorkeur tijdens een bezoek aan de Randstad (jaarlijks conferentie Purple).   

k. Actieve betrokkenheid bij de Urban Intergroup EP om belang peri-urbane dimensie voor het 
voetlicht te brengen.  

 
4. Thema duurzame ontwikkeling en mobiliteit 
Op basis van de consultatie over de toekomst van het duurzame transport in Europa zal de nieuwe 
Commissie in het voorjaar besluiten nemen over de inzet van diverse instrumenten. Een schoner 
transport betekent voor de Randstad bovenal de inzet van bronbeleid (pak de vervuiling aan bij de bron, 
in plaats van het stellen van normen die vervolgens gehandhaafd moeten worden). De nieuwe 
Commissaris milieu zal besluiten nemen over de nieuwe uitstootemissies en/of een herziening van de 
bestaande richtlijn omgevingslawaai.  
 
P4-lobbydoel 2010 
- 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 omgevingslawaai aan 
te scherpen met normstellingen voor geluidshinder.  
Gezamenlijke P4 (lobby-) ‘deliverables’ in 2010 zijn:  
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l. Samen met de G4 monitoren en een actieve inbreng leveren vanuit de Randstad in 
milieudossiers met grote effecten voor grootstedelijke regio’s, zoals de herziening van de 
richtlijn omgevingslawaai, het bronbeleid, IPPC, de NEC-richtlijn etc...    

m. Deelname P4 overwegen aan de Green Week, ter promotie van eigen 
duurzaamheidagenda’s van de 4 provincies. 

n. Actieve inzet vanuit de P4 richting de EC bij de ontwikkeling van een concreet pakket 
voorstellen TEN-T’s en het actieplan Urban Mobility.  

 
5. Ruimte voor de regio 
De nieuwe Commissie zal zich herbezinnen op de inzet van het EU-instrumentarium in de nieuwe 
programmaperiode (vanaf 2014). Een eerste aanzet hiertoe zal eind 2009 verschijnen. Tegen de zomer 
2010 komt de Europese Commissie met een voorstel om de uitvoering van de lopende regelingen te 
versimpelen. Als Randstad profiteren we op dit moment van diverse instrumenten.  
 
P4 lobbydoel 2010 
- 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, en een versimpeling 
van de uitvoering van de lopende programma’s. 
Gezamenlijke P4 (lobby-) ‘deliverables’ in 2010 zijn:    

o. Actieve inbreng vanuit de 4 provincies in de lobby van Nederlandse decentrale overheden 
richting de Europese instellingen en het Rijk voor een behoud van Structuurfondsen 
(Doelstelling 2 en 3, Interreg) voor rijke lidstaten en inzetten op nieuwe uitdagingen 
(werkgroep Future Challenges). 

p. Een meer intensieve samenwerking met EU-regio’s over de grens gericht op het leren van  
elkaar bij het opstellen van integrale structuurvisies voor de regio en/of integrale 
uitvoeringsprogramma’s structuurfondsen (o.a. via deelname ESPON-traject). 

q. Als Nederland in 2010 wordt aangewezen als Experimenteer Ruimte Gebieds Ontwikkeling 
(project ERGO) ervoor zorgen dat de Randstad en zijn ervaringen met implementatie van 
milieuwetgeving een prominente plaats krijgt in dit project.    

r. De presentatie van een nieuwe Randstadmonitor 2010 
 
6. Organisatie en samenwerking  
 
Het verrichten van deze activiteiten vraagt veel van onze provinciale organisatie: zowel in Nederland als 
vanuit de Randstadvertegenwoordiging in het HNP in Brussel. Essentieel voor een effectief optreden in 
Brussel is een soepele samenwerking tussen de P4-bestuurders, de lobbyisten in Brussel, de 
coördinatoren EU in de provinciehuizen en de experts van de vakafdelingen. 
 
Het Bestuurlijk overleg P4 Europa, onder Voorzitterschap van Mevrouw Dwarshuis-Van de Beek, 
fungeert ook in 2010 als spil van de samenwerking. In 2010 zal dit overleg minimaal 4 keer per jaar 
plaatshebben. Het overleg wordt voorbereid door afdelingshoofden en een gezamenlijk overleg van EU-
coördinatoren en lobbyisten. Op het niveau van afdelingshoofden is in 2009 gestart met aantal 
strategische sessies waarbij de samenwerking ook vanuit de Nederlandse provinciehuizen is verkend en 
geïntensiveerd. Deze sessies zullen ook in 2010 plaatshebben. Binnen de eigen organisaties zal extra 
geïnvesteerd worden in de samenwerking met vakafdelingen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. 
Zodra het werkplan van de nieuwe Commissie bekend is zal een bestuurlijke P4 conferentie plaats 
hebben over de consequenties hiervan voor de beleidsinhoudelijke sectoren van de provincies.  
 
Het Randstadmilieu-overleg blijft ook komend jaar weer actief om in P4/G4-verband de ontwikkelingen 
op de Europese milieu-en klimaatagenda te bespreken. Aan dit overleg nemen de inhoudelijk experts 
deel van de milieu-afdelingen van de 4 provincies, van de 4 grote steden en van de DCMR. Het overleg 
staat onder voorzitterschap van de Eu Randstadcoordinator en vindt minimaal 4 maal per jaar plaats.  
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Omdat het jaar 2010 het laatste volle kalenderjaar is voor de provinciale verkiezingen, zal in het najaar 
van 2010 gestart worden met de voorbereiding van een overdrachtsdossier ten behoeve van de EU-
bestuurders van de 4 provincies in een nieuwe mandaatperiode.   
 
Waar het gaat om de organisatie van de activiteiten en/of producten op bovenstaande dossiers zal op 
ambtelijk niveau samenwerking plaatsvinden in expertgroepen. Deze teams zullen bestuurlijk 
ondersteund en gedragen worden. Bijlage 1 geeft een uitgebreid overzicht van de samenstelling van de 
ambtelijke teams en de betrokkenheid van bestuurders. Samen met een brede P4 werkgroep future 
challenges, waarin vakafdelingen betrokken zijn, wordt een P4-inzet uitgewerkt richting de 
IPO/werkgroep future challenges.   
 
Bij veel activiteiten zal de samenwerking in deze expertgroepen niet beperkt (kunnen) blijven tot 
provincies alleen. Effectief inspelen op de uitdagingen van de Randstad betekent ook intensieve 
samenwerking met de 4 grote steden (de G4), de middelgrote steden en andere partners.  
 
Vertegenwoordigers van de Randstadprovincies in het HNP leveren een actieve bijdrage aan de 
organisatie van werkbezoeken van bestuurders, ambtelijke staf en uitvoerders uit de 
Randstadprovincies. Bezoeken die veelal in het teken staan van het kennismaken van Europese 
besluitvorming en het leggen van contacten.  
 
In 2010 zal in gezamenlijk overleg met de provincies en het IPO besluitvorming plaatshebben over 
nieuwe huivesting van het Huis van de Nederlandse Provincies. Nieuwe huisvesting zal idealiter 
gevonden moeten worden in de EU-wijk. De Randstadprovincies willen binnen een HNP nieuwe stijl 
een representatief onderkomen hebben, waarbij de mogelijkheid blijft bestaan dat de Randstad een eigen 
profiel toont. 
 
7.         Communicatie en informatievoorziening  
 
Om de ambtelijke samenwerking op alle niveaus goed te laten verlopen zal de interne communicatie in 
2010 verder geïntensiveerd worden. Er wordt een speciaal virtueel kantoor ontwikkeld waarin alle bij de 
P4 EU samenwerking betrokken partners toegang hebben tot de relevante informatie. Medio 2010 zal 
het kantoor van start gaan.   
 
Speciale aandacht krijgt in 2010 ook de informatievoorziening richting de Provinciale Staten. De 
bestaande praktijk van semesterverslagen wordt voorgezet. Verder wordt vanuit het Randstadteam 
Brussel bijgedragen aan de berichtgeving ten behoeve van de provinciale EU nieuwsbrieven, aan de 
Europese STER (HNP Brussel) en aan informatiedeling via de eigen website. 
(http://www.regiorandstad.com/ ).  
 
Desgevraagd zal ook in 2010 volop medewerking verleend worden aan de Randstedelijk fora van de 4 
Provinciale Staten over Europa. In maart 2010 zal de TNO-Randstadmonitor 2009 gepubliceerd 
worden. Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van de 4 provincies, de 4 grote steden en 
de 4 kaderwetgebieden. Deze versie zal de laatste versie zijn in opdracht van deze partijen. Het 
Ministerie van V&W is voornemens de publicatie na deze versie voort te zetten. 
 
Omdat in 2010 in de EU een grootscheepse bestuurlijke wisseling van de wacht plaatsheeft, zal vanuit 
de Randstadvertegenwoordiging in Brussel in ieder geval de volgende externe communicatieproducten 
worden ontwikkeld:  

- Een glossy versie jaarverslag P4 EU activiteiten 2009/2010 
- Pamfletten (A4-formaat) met P4 posities op de 5 prioritaire dossiers (zowel voor NLse als 

Brusselse markt) 
- Een doorontwikkeling van de website www.regiorandstad.com 

In een speciale bestuurlijke netwerkbijeenkomst zullen deze standpunten actief onder de aandacht 
worden gebracht van het Brusselse netwerk. 
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8.              P4 activiteitenkalender 
 
De onderstaande kalender geeft tot slot een overzicht van de oplevering van de geplande 
activiteiten/producten:  
Januari 2010:    Seminar over de toekomst van Europa (afscheid Regina S vd L.) 

    P4-positie gereed tbv werkgroep Future Challenges           
Februari 2010:  Jaarlijkse conferentie LRN in Nederland: vaststellen input nieuwe 

economische strategie van Europa 
Maart 2010:    Publicatie Randstadmonitor (op basis van TNO-onderzoek) 
April 2010:   (Evt) Start ESPON-traject Regional Innovation Strategies 
    LRN-activiteit nieuwe Innovatie Wet 
Mei 2010:    (uiterlijk) Virtueel kantoor P4 samenwerking van start. 

Bestuurlijk overleg P4 EU + P4 bestuurlijke conferentie 
portefeuillehouders over nieuwe Europese agenda. 

Juni 2010:   Jaarlijkse conferentie van Purple in Nederland: vaststellen peri-urbane  
dimensie in de aanpak nieuwe uitdagingen 

  Bestuurlijk Overleg P4   
Juli 2010: General Assemblee LRN  
September 2010: Thematische bestuurlijke P4-netwerkbijeenkomst Brussel (vorm en 

tijdstip nog nader bepalen)  
 Bestuurlijk Overleg P4   
Oktober 2010:   Open Days 2010: onderwerp nader bepalen afhankelijk van de insteek           
November 2010:   Bestuurlijk Overleg P4 EU 
December 2010:   Verhuizing HNP /opening nieuw Randstad kantoor (PM  

besluitvorming) ? 
 
9.  Financiële paragraaf 

 
Hieronder staat beschreven welke uitgaven de provincies gezamnelijk zullen hebben in 2010 om 
activiteiten te financieren. Het totaalbedrag aan uitgaven is gelijk aan het bedrag in 2008 en 2009.  
 
Lasten 2010  
  
Personeels-,  reis- en verblijfkosten P4 198.990 
Huisvesting HNP, lidmaatschap en beheer              298.637 
Totaal kosten activiteiten  
(incl. uitvoering EU Randstadagenda)  67.275 
Communicatie en drukwerk 20.000 
  
  
    
TOTAAL 586.902 
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BIJLAGE 1.  Overzicht prioritaire dossiers: doelen, mijlpalen en taakverdeling 
 
Prioriteit 1: Klimaatbeleid  
 
P4-belang:  
- Erkenning en ondersteuning vanuit EU klimaatagenda voor het opvangen van de effecten die 
klimaatverandering zal hebben op de EU en zijn regio’s. 
P4-lobby doel:  
- Openingen krijgen voor (directe) steun vanuit de EU voor initiatieven en beleid van regio’s op 
klimaatterrein 
Mijlpalen 2010:  
- Samen met andere regio’s een concrete EU-lobbyagenda klimaat voor grootstedelijke gebieden 
ontwikkelen 
- Bestuurlijke kennismaking met de nieuwe Commissaris voor klimaat.  
- Diverse bestuurlijke en expert bijeenkomsten over de klimaataanpak in de Randstad in Brussel.  
  
Verantwoordelijkheden 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Erik de Haan  (Zuid-Holland) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:    Alexander van de Bosch/Joanne Swets  
Verantwoordelijk portefeuillehouder P4 EU:   Lenie Dwarshuis   
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen)  
 
 Noord-

Holland 
Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

     
Ambtelijk Carla Weber Erik de 

Haan/Wouter 
Groenen 

Linda Docter Geert-Jan ten 
Napel 

Bestuurlijk Bart Heller Erik van 
Heijningen 

Wouter de 
Jong 

Anne Bliek 

 
Prioriteit 2: economie, werk en innovatie  
 
P4-belang 
- Vergroten van de internationale concurrentiepositie van de Randstad binnen Europa en vergroten van 
de leefbaarheid van de Randstad. 
- Benutten van EU-fondsen. 
P4-lobbydoel 
- - 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.  
Mijlpalen 2010 
- Diverse nieuwe partnerschappen voor diverse economische clusters in het gebeid van de Randstad. 
- een actieve inbreng vanuit de Randstad in de discussie over de toekomst van de Lissabonstrategie.  
 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:  Coby Riensema (Noord-Holland)  
Dossiertrekker Randstad Brussel team:  Wim Stooker/Gido ten Dolle 
Verantwoordelijk portefeuillehouder P4 EU:  Rinske Kruisinga  
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen) 
 
 Noord- Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 
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Holland 
     
Ambtelijk Jeanot van 

Belkom  
Hans Spijker Yolanda 

Ledoux/Tomasz 
Jaroszek 

Sicco de Haan 

Bestuurlijk Jaap Bond Asje van Dijk Remco van 
Lunteren 

Andries 
Greiner 

 
Prioriteit 3:  Stad/land  
 
P4-belang 
- Erkenning van peri-urbane dimensie (belang van groene ruimtes in gebieden onder stedelijke druk) in 
het EU-beleid. 
P4-lobby doel 
- Erkenning van peri-urbane gebied in de follow-up van Health Check voorstellen van de EC 
- Bekendheid van het netwerk in Brussel en in de regio’s. 
Mijlpalen 2010 
- Het opstellen van een concrete visie vanuit diverse grootstedelijke regio’s over de peri-urbane 
dimensie in de aanpak van nieuwe uitdagingen via het landbouw- en klimaatbeleid tijdens de 
jaarconferentie van het Purple-netwerk in Nederland. 
- Bestuurlijke kennismaking met de nieuwe Commissaris landbouw, bij voorkeur tijdens een bezoek aan 
de Randstad.   
- Deelname aan Open Days 2010, ter promotie van de territoriale cohesie tussen stand en land.  
 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Hilde Donker (Noord-Holland) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:   Alexander van de Bosch 
Verantwoordelijk P4 portefeuillehouder:  Lenie Dwarshuis 
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen) 
 
 Noord-

Holland 
Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

     
Ambtelijk Stephan Melis Peter Verbon Jaap van Till Hans Koole 
Bestuurlijk Jaap Bond Joop Evertse Bart Krol Andries 

Greiner 
 
Prioriteit 4: Duurzame mobiliteit 
 
P4-belang 
- Het bevorderen van een meer duurzaam transport via promotie van bronbeleid (i.p.v. normstellingen).  
P4-lobbydoel 2010 
- 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 omgevingslawaai aan 
te scherpen met normstellingen voor geluidshinder.  
Mijlpalen 2010 
- Samen met de G4 zullen we een actieve inbreng hebben in de consultatie die momenteel loopt inzake 
de herziening van de richtlijn omgevingslawaai.    
- Deelname als P4 aan de Green Week overwegen, ter promotie van eigen duurzaamheidagenda’s van 
de 4 provincies. 
- Diverse bestuurlijke interventies richting Rijk (Ministeries en Tweede Kamer) en de Europese 
Commissie.  
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Verantwoordelijkheden 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Marieke Kuijer (Utrecht) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:    Bas van den Barg/Michael Braam  
Verantwoordelijk portefeuillehouder P4 EU:   Joop Binnekamp   
 
Betrokkenheid vakinhoudelijk afdelingen/bestuurders (zgn expertgroepen)  
 
1. op het terrein van verkeer&vervoer (ivm mededeling Toekomst Transport)  
 Noord-

Holland 
Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

     
Ambtelijk Peter-Paul 

Horck 
Gerard 
Wesseling 

Judith 
Ruwette 

Frans 
Hasselaar 

Bestuurlijk Elisabeth Post Asje van Dijk Remco van 
Lunteren 

Harry Dijksma 

 
2. op het terrein van milieu, samen met G4 in Randstadmilieuoverleg:   
 
 Noord-

Holland 
Zuid-Holland Utrecht  Flevoland 

     
Ambtelijk Michael Jonk Ronald 

Groen/Koen 
de Kruif/ 
Henk Wolfert 

Laura Docter Geert-Jan ten 
Napel 

Bestuurlijk Bart Heller Erik van 
Heijningen 

Wouter de 
Jong 

Anne Bliek 

 
 
Prioriteit 5: Ruimte voor regionaal beleid 
 
P4-belang 
- Ruimte voor gebiedsgericht, geïntegreerd beleid 
- Aandacht voor economische sterke regio’s en transnationale samenwerking 
P4 lobbydoel 2010 
- Practices uit Randstad aandragen als voorbeeld waarop ruimte maatwerk mogelijk is, en cohesie op 
territoriaal niveau ingevuld kan worden. 
- voor gebiedsontwikkeling in de Randstad in periode na 2013, en een versimpeling van de uitvoering 
van de lopende programma’s. 
Mijlpalen 2010 
- Actieve inbreng vanuit de 4 provincies op de interprovinciale lobby bij de Europese 
instellingen en het Rijk voor een behoud van cohesiebeleid voor rijke lidstaten, alsmede over de 
toekomst van EU-beleid (future challenges). 
- Een meer intensieve samenwerking met EU-regio’s over de grens gericht op het leren van  
elkaar bij het opstellen van integrale structuurvisies voor de regio (oa. via ESPON-traject) 
. 
Ambtelijk dossiertrekker P4 NL:   Regine Doornbos (Flevoland) 
Dossiertrekker Randstad Brussel team:   Sidony Venema/Bas vd Barg 
Verantwoordelijk P4 portefeuillehouder:  Andries Greiner 
 
 


