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Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  
Bestuurlijk Overleg P4 Europa  
van 27 januari 2011  

 
   
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 
overleg P4 Europa zijn besproken. Daarnaast gaat het in op de actualiteit in Brussel. Het 
bericht verschijnt vier keer per jaar.  
 
 1. Opening HNP aan de Trierstraat 26 januari 2011  
 
Het bestuurlijk overleg kijkt terug op een geslaagde opening van de nieuwe huisvesting van het Huis van de 
Nederlandse Provincies (HNP) aan de Trierstraat 59-61 in het hartje van de Europese wijk in Brussel. Het pand 
bevindt zich op loopafstand van de Europese instellingen. De opening  werd verricht door de voorzitter van het 
HNP-bestuur Karla Peijs en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.   
 

 
 
Donner benadrukte tijdens de opening dat multi-level-governance, een goede samenwerking tussen de 
verschillende bestuurslagen, het uitgangspunt moet zijn bij de totstandkoming van Europese regelgeving. 
“Decentrale overheden moeten blijven meepraten over wat wel en niet nodig is en wat wel en niet werkt”, 
aldus Donner (tekst speech minister Donner). Onder de circa 350 gasten bevonden zich vele relaties van de 
Regio Randstad. 
 
2. Inbreng Randstad op consultatie cohesiebeleid 
 
Het bestuurlijk overleg staat stil bij de herziening van het cohesiebeleid. Er is een gezamenlijke reactie op de 
consultatie over het cohesiebeleid in IPO verband met het rijk, de VNG, de G4 en de G32 voorbereid. Het 
voorstel van de Europese Commissie bepleit dat cohesiefondsen efficiënter benut moeten worden door een 
koppeling met het realiseren van Europe2020 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.  
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In het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Bleker op 27 januari was overeenstemming over de inhoudelijke 
inzet en het belang van de regio’s als uitvoerders van het Europese beleid. De staatsecretaris gaf echter aan 
dat de rijksinzet vermindering van de afdracht aan de Europese Unie en daarmee verbetering van de 
nettobetalerspositie is. In het licht van deze financiële discussie bleek het niet mogelijk om voor de deadline 
van 31 januari een gezamenlijke reactie vast te stellen. Er is dan ook besloten om een IPO-VNG inbreng met 
medewerking van de G4 en G32 in te dienen.  
 
3. Terugblik Vijfde Randstedelijk Forum 18 januari 2011  
 
Tijdens het bestuurlijk overleg wordt teruggeblikt op het vijfde Europese Randstedelijk Forum dat op 18 
januari door de vier statenwerkgroepen Europa is georganiseerd. De bijeenkomst stond in het teken van de 
herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de verhouding stad-land. Tijdens deze drukbezochte 
bijeenkomst in Den Haag is door de statenleden het gesprek aangegaan met de verschillende 
belangenorganisaties, agrariërs en Tweede Kamerleden. Gedeputeerde Dwarshuis en gedeputeerde Greiner 
namen deel aan de bijeenkomst en geven aan dat dit een goed voorbeeld is van een forum waarbij ook de 
maatschappelijke achterban actief op een Europees dossier geconsulteerd wordt. Dit toont de meerwaarde van 
deze bijeenkomsten. De gemaakte sfeerimpressie over deze bijeenkomst is reeds aan alle werkgroepen 
toegezonden.  
4. Werkprogramma P4 EU 2011 vastgesteld 
 
Het bestuurlijk overleg bespreekt de aangepaste versie van het werkprogramma P4 EU 2011 en stelt deze vast. 
Het werkprogramma is in de vier colleges van GS besproken. De opmerkingen die geplaatst zijn, zijn 
meegenomen in de nieuwe versie van het werkprogramma (o.a. opname duurzame mobiliteit als mogelijk 
aandachtspunt onder de prioriteit ‘Vergroening van de economie’). Daarna zijn de P4 PS werkgroepen Europa 
geconsulteerd tijdens individuele werkgroepvergaderingen en een gezamenlijke bespreking op 18 januari. De 
bestuurders geven aan dat hiermee actief invulling is gegeven aan de kaderstellende rol van de staten. 
Gedeeld wordt de meerwaarde van deze behandelwijze voor het draagvlak op Europa binnen de staten. Het 
definitieve werkprogramma is bijgevoegd.  
 
5. EU Termijnkalender eerste helft 2011 en terugblik tweede helft 2011   
 
Twee keer per jaar worden de termijnkalender Prioritaire thema’s P4 EU en een voortgangsverslag van de 
samenwerking aan PS gezonden. Beide documenten zijn besproken en bijgevoegd. In de termijnkalender wordt 
met de kolom P4 inzicht gegeven in de wijze waarop ingezet wordt op de prioritaire thema’s. In de kolom PS 
wordt de mogelijke betrokkenheid van PS geschetst.  
 
 6. Overdrachtsdossier voor nieuwe Colleges 
 
Ter voorbereiding op de nieuwe Colleges heeft het bestuurlijk overleg P4 EU een overdrachtsdossier opgesteld. 
Hierin opgenomen is een overzicht van de wijze waarop de afgelopen periode in P4-verband is samengewerkt, 
alsook de meerwaarde die deze samenwerking in Europa biedt. De Regio Randstad vormt statistisch gezien de 
vierde regio van Europa. Hierdoor neemt de regio een belangrijke positie in in het Europese krachtenveld. Het 
bestuurlijk overleg adviseert de nieuwe staten dan ook deze samenwerking voortvarend voort te zetten. De 
komende periode staat veel op de Europese agenda. Onder andere beslissingen over de herziening van het 
cohesiebeleid, de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en een nieuwe meerjarenbegroting na 
2013 worden verwacht. Allemaal zaken die de Randstad raken en waar proactief op ingezet moet worden.  
 
7. Agenda  
 
4 maart 2011    Bestuurlijk Overleg P4 EU  
maart 2011    Startbijeenkomst RISE/ESPON 
najaar 2011    werkbezoek Brussel/ inwerkprogramma Europa P4 Provinciale 

Staten 
 


