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Werkprogramma Randstadprovincies 2011 
 
 
 
0.  Executive summary   
 
 
Voor u ligt het EU-werkprogramma 2011 van de Randstadprovincies. In het werkprogramma zijn de 
prioriteiten benoemd van de inzet van onze vier provincies op gezamenlijke dossiers, geselecteerd in 
de Strategische Randstadagenda 2007-2011.  
 
Het werkprogramma 2011 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 Europa, de inhoudelijke deskundigen en 
het Randstad team in Brussel.  
 
Het werkprogramma is besproken en vastgesteld door de Colleges van Gedeputeerde Staten  van de 
vier provincies, en is tevens besproken in de werkgroepen Europa van de Provinciale Staten. 
Opmerkingen uit die besprekingen zijn verwerkt in het werkprogramma.  
 
Het werkprogramma stelt voor de samenwerking in Randstadverband op 3 themagebieden te richten:  
 

1. Kennis &innovatie   
2. De vergroening van de economie 
3. Stad/land 

 
Op deze 3 gebieden stelt het programma voor 4 resultaten te realiseren.  
 
• Resultaat 1: De ontwikkeling van een aanzet tot een smart specialisatie strategie voor de 

Randstad, als onderdeel van de lobby voor de beschikbaarheid van structuurfondsmiddelen voor 
het landsdeel West.  

• Resultaat 2: Voor de zomer 2011 de Randstadprovincies strategisch positioneren in de Brusselse 
netwerken die zich richten op het versterken van het innovatievermogen van regio’s (o.a. 
Europe2020, ERRIN en K4I). 

• Resultaat 3:  een samenwerkingstructuur opzetten met 4/5 andere grootstedelijke regio’s 
gericht op het leveren van input richting Europese Commissie voor het beoordeling van het 
effect van nieuwe en bestaande regels op milieu- en klimaatterrein in de context van het 
actieplan Resource Efficiency en implementatie van het EU milieubeleid (het belang van gelijk 
speelveld bij de handhaving van milieunormen en regels).  

• Resultaat 4: De peri-urbane dimensie is verankerd in het wetgevend kader van het 
plattelandsfonds. 

 
 
Om deze resultaten te bereiken beschrijft het werkprogramma diverse activiteiten. De bestuurders 
van de vier provincies, zowel de Europagedeputeerden als de vakinhoudelijke gedeputeerden, zullen 
deze activiteiten op zich nemen en de leden van de Provinciale Staten actief betrekken. 
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1.  Inleiding  
 
Voor u ligt het EU-werkprogramma 2011 van de Randstadprovincies. Het werkprogramma prioriteert 
de inzet van onze vier provincies op gezamenlijke dossiers, geselecteerd in de Strategische 
Randstadagenda 2007-2011.  
 
Het werkprogramma 2011 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, de inhoudelijke deskundigen en het 
Randstadteam in Brussel.  
 
2.  Terugblik P4-samenwerking EU in 2010 
 
De Europese Commissie heeft in 2010 de piketpalen geslagen voor een slimme, groene en duurzame 
economische groei in Europa in 2010. Een nieuwe strategie, de Europe2020-strategie, is neergelegd. 
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. Vanuit de vier provincies hebben we in 2010 actief op deze 
agenda ingespeeld. Op diverse momenten hebben we actieve lobby ingezet. Onderstaande box geeft 
de belangrijkste mijlpalen van 2010 weer. Het Bestuurlijk Overleg P4 EU heeft bij de vormgeving van 
zijn aansturing rekening gehouden met de aanbevelingen van de evaluatie naar de 
Randstadsamenwerking op Europees terrein. Het werkprogramma 2011 zet deze lijn voort.  
 

 
 
 
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 2010. Beide semesterverslagen, als ook andere 
informatie over de Randstad, staan beschreven op de nieuwe website: www.randstadregion.eu en op 
Projectplace. 
 
3. De EU-agenda in 2011: volop in beweging 
 
Het jaar 2011 wordt een druk Europees jaar. In deze periode wordt de vertaalslag gemaakt van 
beleidsintenties naar concrete nieuwe programma’s die gaan lopen 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 19 oktober 2010 publiceerde de Europese Commissie de contouren voor hervorming van de 
Europese begroting van 2014 en daarna, 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 ongeveer 80 procent van de EU-uitgaven, 
moeten hervormd worden. Het landbouwbeleid zal een grote bijdrage leveren aan Europese 
doelstellingen op terrein van het milieu en het klimaat. De cohesiefondsen moeten efficiënter benut 
worden door een stevigere koppeling aan het realiseren van de Europe2020 doelstellingen. De 
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.  
 

Mijlpalen 2010 
 De peri-urbane dimensie is verankerd in het initiatiefrapport van het Europees Parlement en het Comité van 

de Regio’s op het toekomstige landbouwbeleid;  
 In de nieuwe plannen voor een Innovatie Unie is een duidelijke rol geformuleerd voor regio’s in het 

organiseren van de kennisvalorisatie (via triple helix); 
 Behoud structuurfondsen voor steden en stedelijke regio’s een stap dichterbij; 
 Succesvolle netwerkbijeenkomst in het Europees Parlement op 9 november 2010; 
 Ingebruikname van het virtuele kantoor Projectplace, waardoor een grotere betrokkenheid gegarandeerd is 

P4 breed. Hiermee zijn vakexperts beter aangehaakt op de actuele stand van zaken. 
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Op 27 oktober 2010 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 bijlage van de kaderrichtlijn water (nl. de richtlijn over prioritaire stoffen); 
- 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 de culturele en creatieve industrie.  

 
Al deze ontwikkelingen vragen om alerte reacties vanuit de regio en in het bijzonder vanuit onze vier 
provincies. Daar waar onze Randstedelijke belangen samenvallen met die van de andere acht 
Nederlandse provincies (via het IPO) of steden en gemeenten (via de VNG) doen we dat gezamenlijk.1    
 
4. De agenda voor de Randstad 2011: De Randstad is Europa in het klein! 
 
Als vier 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 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 vier na de sterkste regio van Europa. Op de terreinen 
life & health, duurzaamheid, water- & deltatechnologie, creatieve industrie en green Ports 
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 2011 zetten we ons in om de 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 Parlement en de Raad van Ministers het beleid concreet gaat vormgeven, is het van wederzijds 
belang dat onze regio in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken is en blijft. Provincies willen als 
gebiedsregisseurs de aanpak op regionaal niveau coördineren. Op deze manier kan maatwerk 
geleverd worden en samenwerking met partners en belanghebbenden gestalte krijgen. Het nieuwe 
regeerakkoord geeft de provincies ook de bevoegdheid en regie op het ruimtelijk economische 
beleid. Vanuit deze algemene context zullen we de EU-ontwikkelingen op de voet volgen.  

                                                 
1 In IPO-verband is afgesproken dat iedere provincie in het kader van de samenwerking 0,35 FTE 
levert aan gezamenlijke lobbyactiviteiten vanuit het HNP. 
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5. Concrete resultaten op prioritaire dossiers: de deliverables!   
 
Kijkend naar de actuele informatie over de nieuwe EU begroting en het Commissie werkplan zullen 
we als vier provincies stevig inzetten op het krijgen van middelen voor ondersteuning van de 
Randstedelijke opgaven in de nieuwe programmaperiode 2013-2020. In de lobby voor behoud van 
fondsen zullen we dit voorjaar als Randstadprovincies samen optrekken met de acht andere 
provincies en de steden/gemeenten. Het HNP/IPO werkplan 2011 plaatst in dit kader de drie 
volgende prioritaire dossiers centraal: Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, de EU 2020 strategie en 
cohesiebeleid. Alle drie de dossiers in het kader van de budget review (besloten op 2 december 2010 
in het BPE).  
 

1. Structuurfondsen: P12-belang/lobbyresultaat: het integraal beschikbaar krijgen van 
financiële middelen uit EFRO voor de versterking van ruimtelijke-economische structuur in 
de eigen regio 
2. Milieu: P12 belang/lobbyresultaat: aanpak van vervuiling/uitstoot en het bevorderen van 
klimaatneutraliteit zoveel mogelijk bij de bron, en ruimte voor maatwerk in de uitvoering.  
3. Plattelandsbeleid: P12 belang/lobbyresultaat: het verkrijgen van compensatie voor 
groenblauwe diensten vanuit middelen plattelandsfonds 

 
Aanvullend op deze actielijnen zullen we in P4-verband ons voorbereiden op welke wijze we deze 
middelen willen/gaan inzetten vanaf 2014, afgezet tegen onze ambities. De activiteiten die dit 
werkprogramma centraal staan beogen de lobbyinfrastructuur die daarvoor in Nederland en Brussel 
nodig is (netwerken, lobbykanalen, EU monitoring) zo goed mogelijk op orde te hebben. Nieuwe 
inhoudelijke prioriteitstelling zullen in de loop van 2011 plaatshebben door de nieuwe colleges.  
 
Kijkend naar de Randstedelijke opgave en de agenda van Europa zetten we als vier provincies vooral 
in op resultaten op de drie volgende prioritaire thema’s:  
 
Prioriteit 1: Kennis en innovatie:  
 
De EU plaatst de nieuwe Europese begroting stevig in het teken van het investeren in onderzoek & 
ontwikkeling en in innovatie. In de Innovatie Unie roept de EU op meer te investeren in excellentie, 
wat kansen geeft voor economische sterke regio’s met kennisinstellingen van internationale naam en 
faam, zoals de Randstad. Brede toegang tot EFRO en het kaderprogramma’s Technologie & Onderzoek 
en Concurrentie & Innovatie Programma (CIP), vergemakkelijkt de aansluiting van onze eigen 
Randstedelijke clusters met brede EU-initiatieven (health sector, agri-food cluster, transport & 
logistics, creatieve sector, bio-based economy).    

 
Concreet lobbydoel:   

• Het beschikbaar krijgen van middelen vanuit de EFRO in de nieuwe planperiode voor de 
Randstad regio 

• Steun krijgen vanuit het EU beleid voor de versterking van de innovatiekracht van de 
Randstad regio  

 
De twee concrete resultaten:  

• Resultaat 1: De ontwikkeling van een aanzet tot een smart specialisatie strategie voor de 
Randstad, als onderdeel van de lobby voor de beschikbaarheid van structuurfondsmiddelen 
voor het landsdeel West.  

• Resultaat 2: Voor de zomer 2011 de Randstadprovincies strategisch positioneren in de 
Brusselse netwerken die zich richten op het versterken van het innovatievermogen van 
regio’s (o.a. Europe2020, ERRIN en K4I). 
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Concrete activiteiten die in deze context plaatshebben:  
- De vorming van een strategiegroep Smart Specialisation Randstad als trekker van een nieuwe 

strategie; 
- Het in kaart brengen van de strategische clusters van Randstadniveau: op een select aantal 

clusters een Europese lobby-agenda ontwikkelen (kansen en bedreigingen vanuit de EU);  
- Verkennen van diverse innovatienetwerken in Brussel en hun activiteiten; 
- Samenwerking met nadere grootstedelijke regio’s in Europe2020 netwerk 

 
Voor beide resultaten geldt dat we de volgende partners/netwerken in Nederland zullen betrekken:  

- De steden in de Randstad; 
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en uitvoeringsinstellingen 

en Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
- Vertegenwoordigers bedrijfsleven en kennisinstellingen; 
- Onderzoekers van OTB Delft voor het project van regionale innovatiestrategieën (RISE) van 

het European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON). 
 
In Brussel zal inzet gepleegd worden met volgende partners: 

- Netwerk Europe2020 i.s.m. ERRIN, Lisbon Council;  
- Diensten Europese Commissie (i.h.b. DG Onderzoek en DG Regio); 
- RISE project (i.h.k.v. ESPON-network).  

 
Prioriteit 2: Vergroening van de economie (‘resource efficiëntie”)  
 
EU roept tegelijk op economische groei meer te plaatsen in het licht van een duurzame benutting van 
hulpbronnen. Begin 2011 zal de Europese Commissaris voor milieu daartoe een actieplan ‘resource 
efficiency’ presenteren. In de Randstad hebben we, vanwege ons bijzondere karakter - een 
grootstedelijke regio met continue schaarste aan middelen - inmiddels veel initiatieven die deze 
vergroening beogen waarbij een goede balans economie/ecologie geborgd is. Bijvoorbeeld 
klimaatneutraal wonen, bescherming van gebieden tegen overstroming, watermanagement, 
natuurinclusief bouwen, bio-based economy en het stimuleren van duurzame energie in verkeer & 
vervoer via smart grids etc. De uitdaging in de brede zin van het woord (zowel wetgeving als 
financiële middelen) is steun te verzamelen voor initiatieven die de Randstad neemt.  
 
In deze prioriteit loopt ook het monitoren mee van nieuwe EU beleidsinitaiteven op het terrein van 
duurzame mobiliteit (o.a. Witboek Transport en nieuwe stimuleringsinitiatieven op het terrein van 
milieuvriendelijk vervoer).  

 
Concreet lobbydoel:   

• het verkrijgen van steun en erkenning vanuit het EU beleid voor de opgave in grootstedelijke 
regio’s, waaronder de Randstad, om duurzaamheidaspecten mee te nemen in economische 
ontwikkeling van de regio’s.  
 

Het concrete resultaat dat we in 2011 nastreven is:  
• Resultaat 3: een samenwerkingstructuur opzetten met 4/5 andere grootstedelijke regio’s 

gericht op het leveren van input richting Europese Commissie voor de beoordeling van het 
effect van nieuwe en bestaande regels op milieu- en klimaatterrein in de context van het 
actieplan Resource Efficiency en implementatie van het EU milieubeleid (het belang van 
gelijk speelveld bij de handhaving van milieunormen en regels).  

 
Concrete activiteiten die in deze context plaatshebben:  

- Proef draaien met 2/3 dossiers waarop een impact assessment wordt uitgewerkt: 
betrokkenheid van het Randstad Milieu Overleg (RMO) en milieudiensten  

- Op bestuurlijk/ambtelijk niveau bijeenkomsten met de Europese Commissie en EU-regio’s 
plannen, om een platform van grootstedelijke netwerken vorm te geven: opzetten van 
strategische samenwerkingsagenda;  
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In Nederland zullen we bij het verkrijgen van dit resultaat samenwerken met de volgende 
partners/netwerken:  

- Randstedelijk Milieu Overleg: betrokkenheid van steden in de Randstad en milieu- en 
omgevingsdiensten van de Randstad;  

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
 
In Brussel zal inzet gepleegd worden met volgende partners 

- Op te zetten netwerk van 4/5 grootstedelijke regio’s: Noordrijn westfalen, Lombardije, 
Silezië, Londen; 

- Diensten Europese Commissie (i.h.b. DG Milieu); 
- Subsidiariteit, platform van het Comité van de Regio’s; 

 
Prioriteit 3: Landelijk gebied onder stedelijke druk.  
 
Kenmerkend voor de Randstad is de continue interactie tussen de stedelijke agglomeraties en hun 
landelijke omgeving. Bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vraagt de 
vitaliteit van het platteland in stedelijke omgevingen, de peri-urbane gebieden, om speciale 
aandacht. 
 
Concreet lobbydoel:   

• Ondersteuning en erkenning krijgen vanuit het EU beleid voor het belang en de noodzaak van 
het  versterken van  de vitaliteit van het platteland in de Randstad 

 
Concreet resultaat dat we in 2011 nastreven is:  

• Resultaat 4: De peri-urbane dimensie is verankerd in het wetgevend kader van het 
plattelandsfonds. 

 
Concrete activiteiten die in deze context plaatshebben:  

- Samenwerking in Purple-verband: zie Purple werkprogramma 2011  
- Input leveren mede i.s.m. Randstedelijk Forum Provinciale Staten (januari 2011) 

 
In Nederland zullen we bij het verkrijgen van dit resultaat samenwerken met de volgende 
stakeholders/netwerken:   

- De steden in de Randstad, via de expert groep landelijk gebied; 
- LTO, natuurmomenten;  
- Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie. 

In Brussel zal inzet gepleegd worden met volgende partners 
- Purple-netwerk; 
- Diensten Europese Commissie (i.h.b. DG AGRI). 
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6. Organisatie en samenwerking algemeen 
 
Uitwerking concrete lobbyplannen: de organisatie 
 
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. 
 
Per resultaatterrein zijn tussen de 4 provincies werkafspraken gemaakt over de vorm waarin 
samenwerking plaatsheeft en de inzet die iedere provincie levert, zowel op bestuurlijk als ambtelijk 
niveau. Bijlage I bij dit werkprogramma bevat deze werkafspraken. 

 
Het jaar 2011 is een bijzonder jaar omdat in maart 2011 verkiezingen plaatshebben voor de 
Provinciale Staten. Begin 2011 zal het huidige Bestuur P4 Europa een overdrachtsdossier opstellen dat 
de  nieuwe colleges kunnen benutten voor het opstellen van nieuwe collegeprogramma’s. In het 
najaar 2011 zal er een nieuwe Randstedelijk Strategische Agenda voor de periode 2012-2015 worden 
opgesteld.  Als onderdeel van deze trajecten zullen de netwerken waarin de Randstadprovincies 
zowel samen of individueel participeren worden beoordeeld (inclusief vertegenwoordiging in het 
Comité van de Regio’s).  
 
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.  
 
Eind januari 2011 is de nieuwe huisvesting van het Huis van de Nederlandse Provincies gereed. In 
deze nieuwe huisvesting krijgen de 4 Randstadprovincies hun eigen profiel. De opening van het 
nieuwe HNP vond plaats op woensdag 26 januari 2011. 
 
 
7.         Communicatie en informatievoorziening  
 
Om de ambtelijke samenwerking op alle niveaus goed te laten verlopen is de interne communicatie in 
2010 geïntensiveerd. Er functioneert een speciaal virtueel kantoor, Project Place, waarin alle bij de 
P4 EU samenwerking betrokken partners toegang hebben tot de relevante informatie. Project Place 
zal de voortgang bij het bereiken van lobbyresultaten ondersteunen.  
 
Na ieder Bestuurlijk Overleg P4 EU zal de Provinciale Staten geïnformeerd worden over de inhoud van 
de bespreking. Hiertoe is een speciaal nieuwsbericht ontwikkeld. Op 18 januari 2011 vond een vijfde 
Europees Randstedelijk forum plaats van de Provinciale Staten over resultaatsgebied 4, het 
stad/land-dossier. In het najaar 2011 wordt ondersteuning geboden, vanuit het HNP/P4, aan een 
kennismakingsbezoek van de 4 Provinciale Staten aan Brussel. Voor het brede publiek, zowel in 
Nederland als Brussel, vindt informatievoorziening over P4 EU samenwerking plaats via de nieuwe 
website: www.regiorandstad.eu 
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8.              P4 activiteitenkalender 
 
De onderstaande kalender geeft tot slot een overzicht van de oplevering van de geplande 
activiteiten/producten: 
 
Januari 2011:    5e Randstedelijk Forum PS in Den Haag  

Opening nieuwe huisvesting HNP (26 januari 2011)    
    General Assemblee Europe2020 netwerk  
Februari 2011:    Overdrachtsdossier gereed t.b.v. nieuwe colleges 

Seminar Lisbon Council en EU2020 Regions Network over human 
capital index  

Maart 2011:    Provinciale Staten verkiezingen 
April 2011:   Kick-off ESPON-traject RISE 
Juni 2011:   Presentatie EU Commissie nieuwe EU meerjaren begroting 2014 +  
Juli 2011:    Presentatie EU Commissie verordeningsvoorstellen EFRO, KP8  

en plattelandsfonds  
September 2011:  Bezoek 4 provinciesecretarissen aan Brussel 
Oktober 2011 of later:  Bezoek Provinciale Staten vier provincies aan Brussel 
 



 10

9.  Financiële paragraaf 
 

Hieronder staat beschreven welke uitgaven de provincies gezamnelijk zullen hebben in 2011 om 
activiteiten te financieren. Het totaalbedrag aan uitgaven ligt hoger dan de uitgaven in 2009 en 2010. 
De verhoging wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven aan huisvesting in Brussel en valt 
binnen de budgettaire kaders waarmee de vier Gedeputeerde Staten in het voorjaar 2010 hebben 
ingestemd.2  
 

Lasten 2011  
   
Personeels-,  reis- en verblijfkosten P4  198.9903 
Huisvesting HNP   310.550  
Totaal kosten activiteiten  
(incl. uitvoering EU Randstadagenda)   60.000 
Communicatie en drukwerk  20.000 
   
   
    
TOTAAL  589.540 
   
 

                                                 
2 Het BO P4 EU heeft op 16 juni instemming gegeven aan de omvang van het nieuwe budget voor P4 EU 
samenwerking, te weten 630.968 euro. In deze som was begroot een contributie aan het HNP van 320.566 euro. 
In de derde voortgangsrapportage HNP huisvesting geeft de stuurgroep HNP huisvesting aan dat de totale 
structurele kosten lager zullen uitvallen. Voor de Randstadprovincies is deze contributie bepaald op 309.138 
euro. Dit bedrag ligt 11.428 euro lager dan voorzien. In de P4 EU begroting die in dit werkprogramma is 
opgenomen is deze korting in mindering gebracht op het bedrag waarmee het BO P4 EU in juni 2010 heeft 
ingestemd.         
3 Dit betreft kosten die direct door de P4 gemaakt worden. De overige personeels-, reis- en verblijfkosten 
worden door de vier provincies uit hun eigen begroting bekostigd.    


