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Met dit bericht wordt u geïnformeerd over Europese Zaken die in Randstadverband spelen.   
Het Bericht geeft een terugkoppeling van de onderwerpen die tijdens het bestuurlijk 

Regio Randstad  
02-12-2010 

overleg P4 Europa zijn besproken. Daarnaast gaat het in op de actualiteit in Brussel. Het 
bericht verschijnt vier keer per jaar.  
 
 1. Geslaagd  P4 event 9-11 november 2011 
 
Het bestuurlijk overleg kijkt terug op een geslaagd Randstadevenement in het Europees Parlement. 
Op 9 november 2010 opende Danuta Hübner, Pools lid van het Europees Parlement en voorzitter van 
de commissie regionale ontwikkeling van het EP, de expositie “Randstad Region @ Work”. 
Commissaris van de Koningin van Flevoland, de heer Verbeek, gaf in zijn introductie aan  dat de 
expositie laat zien hoe de Randstadprovincies  werken aan een innovatieve, duurzame en 
economisch sterke regio die kan voldoen aan de doelstellingen van de nieuwe Europe2020-strategie. 
Projecten die in de tentoonstelling werden uitgelicht waren: het windpark Noordoostpolder in 
Flevoland, de kustversterking aan de Hollandse kust, natuurinclusieve ontwikkeling in het IJmeer- 
Markermeer, de ontwikkeling Bio-Based economies in de Rotterdamse haven, het klimaatbestendige 
bouwen in de provincie Utrecht en het duurzame telen in de Greenports. Deze projecten laten zien 
hoe de Randstad zijn economische beleid afstemt op een betere zorg voor milieu en leefklimaat. 
Eerder op de dag presenteerde de Randstad Regio zich samen met het PURPLE-netwerk tijdens  een 
hoorzitting van de Urban Intergroup in het Europees Parlement. Het belang van de peri-urbane 
regio’s voor het bevorderen van groei in grootstedelijke Europese regio’s werd onder de aandacht 
gebracht. Namens de Randstad stelde de heer Van Dijk, gedeputeerde voor economie in Zuid-
Holland, dat innovatieve projecten de regionale economie een impuls geven en tegelijkertijd rekening 
houden met de kenmerken van het landschap in de directe omgeving. 
 
2. Stand van Zaken EU begroting en herziening cohesiebeleid 
 
Het bestuurlijk overleg stond stil bij de nieuwe EU begroting en de herziening van het 
cohesiebeleid. Op 19 oktober 2010 publiceerde de Europese Commissie de contouren voor 
hervorming van de Europese begroting na 2013, de zogenaamde budget review. De Commissie pleit 
in deze nota voor een begroting met een duidelijke focus op een beperkt aantal thema’s: investeren 
in kennis en innovatie en in duurzame en inclusieve groei, de doelstellingen die voorop staan in de 
nieuwe Europe2020 strategie. Het cohesiebeleid en het landbouwbeleid, samen goed voor zo’n 80 
procent van de EU-uitgaven, moeten hervormd worden. Het landbouwbeleid zal een grote bijdrage 
moeten leveren aan Europese doelstellingen op het terrein van milieu en klimaat, zo blijkt ook uit 
de Mededeling over de toekomst van het GLB die 18 november is verschenen. De cohesiefondsen 
moeten efficiënter benut worden door een koppeling aan het realiseren van Europe2020 
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doelstellingen. De Europese Commissie benadrukt dat het cohesiebeleid van toepassing moet blijven 
op de hele Unie en niet alleen beschikbaar moet zijn voor achtergestelde regio’s. De Commissie wil 
met elke lidstaat afzonderlijk resultaatverplichtingen aangaan, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de bijdrage van decentrale overheden aan de nationale actieplannen.  
Vanuit de P4 wordt op beide dossiers actief input geleverd de komende periode . Zo wordt er in IPO-
verband een gezamenlijke reactie voorbereid op het cohesieverslag met het Rijk, het VNG, de G4 en 
G32. Ter informatie is over de inhoud en het proces rondom het cohesieverslag een  notitie 
bijgevoegd. 
 
3. De Randstad in gesprek met rapporteur Europees Parlement over Innovatie Unie 
 
Tijdens het bestuurlijk overleg is ingegaan op de hoorzitting over de EC mededeling Innovatie Unie 
die op 3 december op verzoek van de regio Randstad in Den Haag georganiseerd wordt.  
De hoorzitting zal plaatsvinden onder voorzitterschap van de rapporteur van het Europees 
Parlement mevrouw J. Merkies. Zij ontvangt tijdens de bijeenkomst van de stakeholders input voor 
haar advies. De Europese Commissie heeft op 6 oktober 2010 de ’Innovatie Unie’ voorgesteld. Het 
initiatief, een van de zeven 'vlaggenschepen', moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen 
uiteengezet in de Europa2020-strategie. De publieke sector wordt ingeschakeld om de particuliere 
sector te ondersteunen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve ideeën. Dit 
gebeurt in de vorm van 'Innovatiepartnerschappen' waarin regionale overheden een expliciete rol 
toegedicht krijgen. De Innovatie Unie heeft voor decentrale overheden verder onder andere 
gevolgen ten aanzien van innovatief aanbesteden, het verlenen van staatssteun en het benutten van 
de structuurfondsen. 
 
4. Contouren van werkprogramma P4 EU 2011 besproken 
 
Tijdens het bestuurlijk overleg is gesproken over de ambities voor 2011. De Europese Commissie 
heeft in 2010 de piketpalen geslagen voor een slimme, groene en duurzame economische groei in 
Europa in 2020. De nieuwe Europe2020-strategie is neergelegd en de eerste contouren van nieuw 
beleid zijn intussen gepresenteerd. De agenda van de nieuwe Europese Commissie speelt pro-actief 
in op de aanpak van nieuwe uitdagingen, klimaatverandering, vergrijzing en wereldwijde 
concurrentie. Het jaar 2011 wordt een druk Europees jaar. De vertaalslag wordt gemaakt van 
beleidsintenties naar concrete nieuwe programma’s in de begrotingsperiode 2013-2020. Deze 
voorstellen bepalen mede de mate en vorm waarin de EU met eigen beleid groei en banen wil 
bevorderen. Op 27 oktober presenteerde de Europese Commissie haar werkprogramma 2011. 
Aanvullend op de nieuwe begrotingsvoorstellen komt de Europese Commissie met diverse 
wetgevingsinitiatieven die het beleidsdomein van provincies raken (Evaluatie 6e milieu actieplan: 
mededeling over de implementatie van EU wetgeving, evaluatie van de kaderrichtlijn water, 
mededeling ter bevordering van bio-based economy, Voorstellen energie-efficiency, 
wetgevingskader voor implementatie van ondersteuning smart grids, mededeling over het benutten 
van het potentieel van culturele en creatieve industrie). 
Al deze ontwikkelingen vragen om alerte reacties vanuit de regio Randstad. Dit vertaalt zich in een 
werkprogramma P4 EU 2011. Om de Randstedelijke inzet op de verschillende dossiers te borgen is 
de wens om  de PS werkgroepen Europa te consulteren over dit werkprogramma. De werkgroepen 
zullen hierover vanuit de provinciale organisatie benaderd worden.  
 
5. Werkwijze bestuurlijk overleg en PS werkgroepen Europa  
 
Het bestuurlijk overleg heeft gesproken over de samenwerking met de werkgroepen Europa van de 
vier Provinciale Staten. Bij monde van de vier griffies hebben de werkgroepen te kennen gegeven 
het ‘Bericht Europa’ als informatievoorziening te waarderen. Besloten wordt gehoor te geven aan 
hun verzoek tot voortzetting van dit bericht. Naar aanleiding van de vragen over de cases stad-land 
en bedrijventerreinen die afgelopen zomer aan de Colleges van GS van Utrecht en Zuid-Holland is 
uitgesproken dat gezamenlijke beantwoording van gezamenlijke vragen uit de werkgroepen de inzet 
is. Het initiatief voor een Vijfde Randstedelijk Forum op 18 januari 2011 over het toekomstig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gewaardeerd. Vanuit de vier provincies zal hier dan ook 
ambtelijke ondersteuning ter voorbereiding aangeboden worden.  
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 6. Provinciale Structuurvisies en Randstad 2040 vergeleken met Europese innovatiestrategieën 
     project  RISE/ESPON  
 
Tijdens het bestuurlijk overleg werd stilgestaan bij het feit dat het RISE-project nu officieel van 
start gaat. De regio Randstad sloot aan bij het initiatief van de Engelse regio West-Midlands  voor 
het project ‘regionaal geïntegreerde strategieën in Europa’ (RISE). Anderhalf jaar lang wordt 
onderzoek gedaan naar de strategieën in West-Midlands (VK), Sjælland (Den), Västerbotten (Zwe) 
en de Randstad. Vanuit Nederland wordt dit verricht door Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. 
Het resultaat zal bestaan uit een rapport over de vorming van integrale innovatiestrategieën, een 
‘toolkit’ voor  strategieontwikkeling op regionaal niveau en een internationale conferentie over dit 
thema. Hiermee wordt het voor de regio Randstad mogelijk om in de toekomst scherper in te zetten 
op innovatie. Het onderzoek gaat in november van start; de eerste resultaten worden verwacht in 
het voorjaar van 2012. Het project RISE is onderdeel van ESPON (het Europese Observatie Netwerk 
van de Europese Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Territoriale Samenhang) dat voor het 
onderzoek 350.000 euro beschikbaar heeft gesteld.  
 
7. Agenda  
 
18 januari 2011    Vijfde Randstedelijk Forum  
26 januari 2011    Opening nieuwe HNP-huisvesting aan de Trierstraat 
26/27 januari  2011   Bestuurlijk Overleg P4 EU 
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