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P4 EU informatie voor Provinciale Staten,  
zoals vastgesteld in het  
Bestuurlijk Overleg P4 EU 27 januari 2011 
 
 

 
 
 
 
 
Voortgangsverslag samenwerking P4 Europa  
Terugblik 2e semester 2010  
Informatie t.b.v. Provinciale Staten  
 
 
1.  Inleiding 
 
Deze rapportage geeft een overzicht van de samenwerking tussen vier Randstadprovincies op het 
terrein van Europees beleid. De rapportage bestrijkt het tweede semester 2010 en volgt de 
prioriteitstelling zoals deze heeft plaatsgevonden in het werkprogramma P4 EU dat in maart 2010 
door het Bestuurlijk Overleg P4 EU is vastgesteld.  
 
In de bijlage zijn de bereikte resultaten schematisch weergegeven.  
 
2.  Resultaten op de prioritaire Randstaddossiers in de EU 
 
Op de beleidsprioriteit klimaatadaptatie:  
• CIE werkprogramma kondigt mededeling aan over mitigatie en adaptatie (verwacht begin 2011). 

Op 26 mei heeft EC (Commissaris Hedegaard) actieplan gepresenteerd met contouren nieuw 
klimaatbeleid (richting 30% uitstoot reductie). Aanvullend is in het najaar het energie-
infrastructuur pakket gepresenteerd. Afstemming op deze dossiers via IPO-lobby.  

• Deelname Greenweek (1 t/m 4 juni) met een Presentatie van Randstad Urgent project TMIJ 
(Markermeer IImeer Project). Veel belangstelling. DG Milieu, Kurt Falkenberg, verantwoordelijk 
voor het Europese milieubeleid heeft daar kennis genomen van de aanpak die op diverse 
plaatsen in de Randstad wordt gekozen om biodiversiteit te behouden.  

•  
• De banden met een aantal  grootstedelijke partnerregio’s (onder andere Noordrijn Westfalen, 

Silezië, Lombardije, Londen) zijn aangehaald om informatie te delen over het behouden van 
een economisch gelijk speelveld bij de handhaving van milieu- en klimaatregels. Met deze 
partners is de behoefte gesignaleerd om  voor komend jaar een concrete lobbyagenda te 
ontwikkelen  (7e milieu-actieplan, uitstootemissies en fitness check bestaande wetgeving). 
Uitwerking van deze agenda’s i.s.m. Randstadmilieu-overleg (P4/G-4) en P4 
milieugedeputeerden (resultaat 3 in het werkprogramma P4 EU 2011). 

 
 
Op de beleidsprioriteit economie, innovatie en Europa 2020 Strategie:  
• Regio Randstad heeft deze zomer samen met o.a. de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 

Arnhem, een door de Amsterdamse Innovatie Motor gecoördineerde reactie ingediend op het 
groenboek Culturele & Creatieve Industrie (CCI). De Europese in de mededeling Innovatie_Unie 
een vervolg gegeven aan stimuleringsmaatregelen om de creatieve industrie te versterken. Over 
eventuele vervolgacties vindt overleg met de gemeente Amsterdam plaats. 

• Namens het EU2020 Regions Network werd eveneens op het groenboek CCI gereageerd. Aan 
deze reactie werd een aanzienlijke bijdrage geleverd door Prof. Lisa de Propris van de 
Universiteit van Birmingham. 

• In oktober hebben de 4 provincies samen met 6 andere regio.s, waaronder Stockholm, een 
seminar georganiseerd over het belang van regionale indicatoren voor economische 
ontwikkeling, die niet alleen groei meten, maar ook de kwaliteit van de omgeving meenemen (“ 
Bringing Europe2020 beyond GDP’ ) vanuit Nederland heeft Walter Manshanden, onderzoeker bij 
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TNO, de ervaringen van de Randstad ingebracht. Manshanden is samensteller van de jaarlijkse 
Randstad monitor die TNO uitbrengt in opdracht van de 4 provincies  

• In september verscheen het flagship initiative Innovation Union. De PvdA-Europarlementariër 
Judith Merkies is rapporteur voor deze mededeling. In de maanden oktober en november 
hebben diverse GS-leden (van Zuid-Holland, Utrecht) met haar gesproken over het verkrijgen 
van steun vanuit de EU voor de rol van provincies in het stimuleren van innovatie. In overleg 
met haar hebben we  een hoorzitting  georganiseerd in het Provinciehuis van Zuid-Holland, waar 
zij van meer dan 100 stakeholders input heeft gekregen  voor haar rapport. Het rapport wordt 
op 10 februari 2011voor het eerst besproken in de Industrie Commissie van het Europees 
Parlement.    

• Op 16 en 17 september werden de Randstedelijke provinciesecretarissen tijdens een 
werkbezoek aan Brussel geïnformeerd over de prioritaire plaats die innovatie inneemt in de 
Europese beleidsontwikkeling. De 4 secretarissen hebben gesproken met CDA-
Europarlementariër, Wim van de Camp, met Derk Oldenburg (plaatsvervangend ambassadeur 
van Nederland bij de Europese Unie) en diverse vertegenwoordigers van de Europese Commissie 
en het kabinet Kroes. Ook hebben ze kennis gemomen van ervaringen in de regio Eindhoven 
(Brainport) in net stimuleren van regionale innovatie.   

• In oktober verscheen de mededeling van de Europese Commissie “Regional policy contributing 
to smart growth in Europe 2020”. Onderdeel van de mededeling is de oproep aan lregio’s om 
eigen zogenaamde ‘smart specialsition strategieen’ te maken. Het ontwikkelen van een 
dergelijke strategie voor de Randstad is  in het P4 EU werkprogramma 2011 opgenomen als één 
van de in 2011 te bereiken resultaten. Inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor in overleg 
met de G-4 gestart. 

• In IPO-verband is met het ministerie van EZ (EL&I) gewerkt aan het Nationaal 
Hervormingsprogramma2010 (HNP). Dit programma is in november 2010 door het kabinet 
afgerond. De decentrale overheden hebben in een bijlage bij dit plan hun eigen ambities 
kunnen toevoegen. De goede samenwerking vloeit voort uit afspraken die mevrouw Kruisinga, 
Eu-gedeputeerde van Noord-Holland, heeft gemaakt met de vorige Minister van Economische 
Zaken, Minister Van der Hoeven. In de hoofdtekst worden aanpassingen aangebracht en komen 
voorbeelden uit de Regio Randstad aan bod (zoals het KIC Climate in de regio Utrecht en de bio-
based economy in de Zuidvleugel).  

• Eveneens in IPO-verband werd input geleverd voor het Kabinetsstandpunt over de Innovation 
Union. 

 
 
Op de beleidsprioriteit groene ruimte en landelijk gebied:  
 
• Aparte paragrafen specifiek over het belang van o.a. peri-urbane gebieden in de 

inititiatiefrapporten van zowel het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s. Deze 
Europese erkenning na een gerichte lobby is het referentiepunt en de basis voor verdere 
uitwerking van lobbystrategie voor 2011. 

• In PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe)-verband is input geleverd via de lobbygroep en 
werkgroep voor  verschillende consultaties van de Europese Commissie over de invulling van het 
toekomstige Europese landbouwbeleid. Mevrouw Dwarshuis, EU-gedeputeerde van Zuid-Holland, 
heeft hierover diverse contacten gehad met de Europees Commissaris vor landbouw, de heer 
Ciolos. De PURPLE bijdrage werd uit de vele bijdragen door de Europese Commissie vermeld en 
geplaatste naast o.a. de Vereniging van Regio’s in Europa, de Council of European Municipalities 
and Cities etc.  

• Behandeling en unaniem goedkeuren van het rapport “lokale voedselsystemen” van EU-
gedeputeerde Dwarshuis door de leden van  de NAT-commissie (Natuurlijke Hulpbronnen) in het 
Comité van de Regio’s. Aanname door het voltallige Comité is voorzien op 27 januari 2011. 

• Tijdens een inhoudelijk seminar van de Urban Intergroup op 10 november 2010 (in de week van 
het Randstad-event in Europees Parlement), heeft EZ-gedeptueerde, Asje van Dijk, diverse 
lobbyboodschappen overgebracht aan diverse leden van het Europees Parlement. Voorafgaande, 
tijdens en na afloop van bijeenkomst, verder contacten uitgebreid om Urban Intergroup 
(platform van het Europees Parlement) als vehikel te kunnen gebruiken (breed bereik in het 
Europees Parlement). Gesproken is met de het Poolse lid Jan Olbrycht (voorzitter Urban 
|Intergroup), CDA-Europarlementariers Lambert van Nistelrooij, Corien Wortmann en Wim van 
de Camp en PvdA-Europarlemenatrier, Thijs Berman.    
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• Ter voorbereiding van de lobbyinzet op de mededeling van de Europese Commissie en het 
verwachte wetgevingskader dat wordt besproken  in het Europees Parlement en het Comité van 
de Regio’s is een lobbytijdslijn voorbereid. Oriënterende gesprekken in het Europees Parlement 
gevoerd met onder andere CDA-Europarlementariër Esther de Lange, over de inzet, positie van 
de rapporteur in het Europees Parlement, dhr Dess (EVP-EP); ook mogelijkheden voor gerichte 
amendering besproken.  

 
Op het beleidsterrein duurzame mobiliteit en Natuur/Ruimtelijke Ordening 
• In de zomer heeft EZ-gedeputeerde Van Lunteren een bezoek gebracht aan Brussel, en  

aandacht gevestigd op het belang van de Deltalijn als interessant traject voor Trans Europese 
Netwerken’s (TEN’s). In hetzelfde bezoek heeft de heer van Lunteren met het oog op invulling 
dossier „Mobiliteit� diverse gesprekken gevoerd, waaronder met Brusselse experts (o.a. met de 
Commisiediensten voor Tranpsort en de Permanente vertegenwoordiging. „Brussel� adviseert 
om Witboek (publicatie voorzien eind 2010/begin 2011) als provincies niet actief op te pakken. 
Herziening richtsnoeren TEN-V zouden interessanter zijn, in bijzonder prioritaire projecten 
(Deltalijn). Hiervoor dient echter in Den Haag gelobbyd te worden. Mobiliteitsafdelingen in 
provinciehuizen tonen echter weinig belangstelling dit in P4-verband op te pakken.  

• Er hebben diverse lobbygesprekken plaatsgehad met CDA-Europarlementariër Esther de lange, : 
opening gecreëerd voor een gezamenlijke actie richting de Europese Commissie om op te 
roepen bronbeleid nieuw leven in te blazen. Uitwerking van initiatief heeft plaatsgehad.  

• P4 ambtelijke verkenningsnotitie gemaakt over bronbeleid. Er zijn vijf lobbydoelen 
geformuleerd. Het Randstadmilieu overleg heeft gekozen voor het toevoegen van CO2 aan de 
Euro 5 en 6 normen. Hier zal een lobbyplan voor worden opgesteld in het kader van de 
uitwerking van het werkprogramma P4 EU in 2011.  

 
Op de beleidsprioriteit Ruimte voor de Regio 
• De Randstadprovincies hebben in de tweede helft actief geparticipeerd in de IPO/VNG-lobby op 

het dossier Toekomst cohesiebeleid. In november 2010 heeft de Europese Commissie het Vijfde 
Cohesieverslag gepresenteerd. In de conclusies van het rapport gaat zij in op de toekomst van 
het beleid. De Commissie stelt voor om ook na afloop van de huidige programmaperiode (2007-
2013) alle regio’s in de EU in aanmerking te laten komen voor het Europese cohesiebeleid. Over 
het Cohesieverslag organiseert de Commissie tot 31 januari 2011 een consultatie. De provincies 
hebben samen met het rijk, VNG, G4, G32 en de EFRO-managementautoriteiten een 
gezamenlijke reactie op de conclusies van het Vijfde Cohesieverslag opgesteld. Deze 
gezamenlijke reactie zal besproken worden in een bestuurlijk overleg met staatssecretaris 
Bleker op 27 januari 2011.  

• Het Europese Agentschap voor Ruimtelijk Ordening, ESPON, heeft de Randstad geselecteerd als 
een van de vier stakeholders in het project RISE. Het project gaat over het identificeren en het 
uitwisselen van best practices in het ontwikkelen van een regionale geïntegreerde strategie 
(2010-2012): tender opengesteld op 2 mei 2010 (deadline reactie voor externe onderzoekers 
eind juni 2010);. Het onderzoeksbureau OTB Delft, verbonden aan de Technische Universiteit 
Delft zal optreden als Nederlandse partner in het onderzoek.  

• In de zomermanden is hard gewerkt aan het creeëren van een nieuwe website voor de 
Randstadprovincies. De lancering van de nieuwe site, www.randstadregion.eu vond 
beginseptember 2010 plaats. 

• Open dagen (4 t/m 7 oktober 2010): deelname met consortium “Europe 2020 beyond GDP”, o.a. 
via de Randstad aandacht voor regionale economische indicatoren (in aansluiting op de 
Randstadmonitor). Daarnaast deelname met een local event “Floating Life” in Almere en 
opening van de stand “Mini Europe” door gedeputeerde Greiner tijdens The Meeting 
Place/openingsreceptie van de Open Days op 4 oktober 2010. 

• Grootschalige expositie van projecten in de Randstad in het Europees Parlement van 9, 10 en 11 
november 2010 in samenwerking met Europarlementariër Wim van de Camp. Opening door 
Danuta Hübner. Aanwezigheid van vele Europarlementariërs en P4 bestuurders. Goed geslaagde 
netwerkreceptie. 
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3. Informatievoorziening over de EU  
 
Via de Europese Ster is wekelijks bericht over ontwikkelingen op Europese dossiers die van belang 
zijn voor decentrale overheden (http://www.europesester.eu). De vertegenwoordigers van de 
Randstadprovincies in Brussel hebben op diverse dossiers hun dossiers bijdrage aan deze digitale 
nieuwsbrief. Aanvullend op deze berichtgeving, verschijnen specifieke berichten op de website van 
de vier Randstadprovincies De nieuwe website (http://www.randstadregion.eu) biedt de 
mogelijkheid om nieuws items op de homepage te plaatsen. Daardoor kunnen de activiteiten beter 
weergegeven worden. Daarnaast zijn in het afgelopen halfjaar vorderingen gemaakt met het 
bijhouden van de virtuele kantooromgeving Projectplace. Op de dossiers wordt door de 
dossierhouders aangegeven wat de belangrijke momenten in het lobbyproces zijn en welke 
activiteiten en vergaderingen er gepland zijn.  
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Termijnkalender Prioritaire thema’s P4 EU  
1e semester 2011 
Informatie t.b.v. Provinciale Staten 
 
 
 

 
Prioritaire thema’s P4 EU 
en P4 belang 

Dossiers Tijdpad Rol PS Acties P4 

Kennis en innovatie: Smart 
specilisation strategy 
Randstad 
Investeren in excellentie 
geeft kansen voor 
economische sterke regio’s 
met kennisinstellingen van 
internationale naam en 
faam, zoals de Randstad-  

- vijfde 
cohesieverslag  
 
- wetgevend kader 
cohesiebeleid na 
2013  

31 januari: sluiting 
consultatie vijfde 
cohesieverslag 
 
In de zomer voorstel 
meerjarenbegroting 
2014-2020 en voorstel 
over budgettaire 
invulling toekomstig 
cohesiebeleid 

Uitdragen 
lobbyboodschappen aan het 
maatschappelijk middenveld 
en richting de 2e kamer en 
Europees Parlement. 

Samen met 
Rijk/IPO/G4/G32 reactie 
op vijfde cohesieverslag 
opgesteld.  
 
Er wordt onderzocht hoe 
in te zetten op 
excellentie in de 
Randstad. 

Kennis en innovatie:  
Kennis en innovatiekracht 
vergroten 

Het potentieel van 
culturele en 
creatieve 
industriën 
ontsluiten 

Het initiatief wordt 
door de EC overwogen. 
Tijdpad nog onbekend. 

Afhankelijk van de inhoud 
van de mededeling. 

In overleg met G4, 
middelgrote steden en 
bedrijfsleven 
onderzoeken en hoe de 
inhoud van de 
mededeling beïnvloed 
kan worden. 

 Mededeling 
“Partnerschappen 
in onderzoek en 
innovatie”  

Het initiatief wordt 
door de EC overwogen. 
Tijdpad nog onbekend. 

Afhankelijk van de inhoud 
van de mededeling. 

Vooralsnog volgen. 

Vergroening van de 
economie (resource 
efficiency) 

Roadmap on 
resource efficiency 
 
Witboek Transport 

Juni 2011 Afhankelijk van de inhoud 
van de mededeling. 

Er wordt onderzocht of 
het mogelijk is om op 
een aantal onderdelen 
van de Roadmap een 
reactie te geven. 

Landelijk gebied onder 
stedelijke druk  
 

-Mededeling 
toekomst GLB 
 

Behandeling in EP 
(rapport dhr Dess), CIE-
AGRI, voorzien in april 

Uitdragen 
lobbyboodschappen aan het 
maatschappelijk middenveld 
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-Wetgevend kader 
toekomst GLB (na 
de zomer, 
procedure nog niet 
bekend) 

Plenaire aanname 
voorzien in mei 
 
Behandeling CvdR 
(rapport dhr 
Durnwalder) 
CIE-NAT, voorzien in 
maart 
Plenaire aanname 
voorzien in april 2011 
 

en richting de 2e kamer. 

 
  
 


