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  Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  
Bestuurlijk Overleg P4 Europa  
van 23 november 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 en wordt aangevuld met inhoudelijke fiches op de vier  
prioriteiten van de Randstad.  

 
 1. De Randstad Strategie Europa 2012 - 2015 
 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg werd stil gestaan bij de Randstad Strategie Europa, die akkoord werd bevonden om 

voor te leggen aan de vier colleges van Gedeputeerde en Provinciale Staten. In de vier provincies zal de strategie 

medio december/januari worden behandeld. De Randstad Strategie Europa, genaamd “De Krachten Gebundeld” werd 

in de afgelopen periode voorgelegd aan diverse stakeholders in de regio om te bezien op welke punten er 

samengewerkt kan worden. Op hoofdlijnen was er zowel vanuit bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen als 

gemeenten draagvlak om in 2012 een bijdrage te leveren aan het jaarlijkse werkplan, voor zover de doelstellingen op 

concreet niveau overeenkomen. De Randstad Strategie Europa kent een jaarlijkse uitwerking naar werkplannen, 

waarin concreet wordt aangegeven welke acties verricht gaan worden om de gezamenlijke doelstellingen met de 

partners in de regio te realiseren. Het werkplan voor 2012 wordt nu opgesteld en zal medio januari 2012 gereed zijn. 

 
2. Europa en de IPO-transitie 

 

IPO ondergaat momenteel een transitie: samen met elkaar een smalle doch betekenisvolle agenda definiëren, passend 

bij de kerntaken van de provincies. Europa krijgt hierin de plek als ‘facetbeleid’ en zal een integraal onderdeel 

vormen van de IPO-adviescommissies. Het Bestuurlijk Overleg heeft stilgestaan bij de rol van de provincies in Brussel, 

hoe de samenwerking in en met het Huis van de Nederlandse Provincies verloopt en hoe Europa een goede plek  

binnen de verschillende adviescommissies krijgt. Het HNP-bestuur, waarin de 12 Europa-gedeputeerden plaats 

hebben, zal in deze discussie een prominente rol spelen. Op 15 december aanstaande zullen zij hier voor de eerste 

keer met elkaar over spreken.  

 

3. PS Werkbezoek aan Brussel 

 
Op 24 en 25 november brachten de vier Randstad Provinciale Staten een gezamenlijk bezoek aan Brussel. Het doel van 

het bezoek was inzicht geven in hoe en waarom de vier Randstadprovincies samenwerken in Brussel. In anderhalve dag 

hebben de Statenleden kennis gemaakt met verschillende Europese instellingen en netwerken waarin de Randstad in 

Europa participeert. De thema’s die tijdens het bezoek centraal stonden zijn de vier prioritaire dossiers van de 

Randstad Samenwerking Europa. Eerste reacties op het bezoek lijken positief. Er volgt nog een korte evaluatie van het 

bezoek.  

 
4. Conferentie AIR 

 

Op 10 november vond de succesvolle startconferentie van het AIR netwerk plaats in Brussel. AIR staat voor Air-quality 

Initiative of Regions en is mede op initiatief van Regio Randstad opgericht voor samenwerking op het gebied van 
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luchtkwaliteit in grootstedelijke gebieden. Namens de Randstadprovincies ondertekende gedeputeerde Anne Bliek-de 

Jong (Flevoland, portefeuillehouder Duurzame Leefomgeving) het “Memorandum of Understanding”. De conferentie is 

positief ervaren vanuit de deelnemende regio’s, maar vooral ook vanuit de Europese Commissie. De regio’s worden als 

partner op weg naar een oplossing beschouwd. Nog voordat het Commissievoorstel over Luchtkwaliteit op tafel ligt, is 

Regio Randstad via het AIR netwerk vroegtijdig betrokken om mee te denken.  

 
5. Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  

 

In oktober 2011 zijn de wetgevingsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 verschenen. 

Binnen deze wetgevingsvoorstellen wordt momenteel druk gezocht naar (het creeren van) aanknopingspunten, die 

aansluiten op de doelstellingen die de Randstadprovincies zich zelf stellen, namelijk de erkenning van landelijke 

gebieden onder stedelijke druk. De gepubliceerde wetgevingsvoorstellen worden besproken in IPO en in het PURPLE 

netwerk. Op 29 november heeft er een dialoog plaats gevonden tussen het Europees Parlement en PURPLE. Op 8 

december komen de P4 Groen-gedeputeerden voor het eerst bij elkaar om onder andere deze wetgevingsvoorstellen 

te bespreken.  

 

6. Een Slimme Specialisatie Strategie voor landsdeel West  

 

Als voorwaarde voor het ontvangen van Europese middelen voor innovatie, stelt de Europese Commissie het opstellen 

van een “slimme specialisatie strategie” (S3) centraal. Samen met de partners uit het huidige programma voor 

structuurfondsen in de Randstad “Kansen voor West” (P4/G4) is een start gemaakt met deze regionale 

innovatiestrategie. In deze strategie worden keuzes gemaakt voor clusters of thema’s waarop de Randstad de 

komende jaren de uit Europa beschikbare middelen voor innovatie gaat inzetten. Het Bestuurlijk Overleg van de P4 

EZ-gedeputeerden kwam 17 november bijeen om een voorliggende houtskoolschets te bespreken, die de eerste 

contouren en keuzes schetst. De EZ-gedeputeerden constateerden dat de houtskoolschets een eerste stap in de goede 

richting is en hebben zich vooral gericht op het vervolgproces. Op 30 november 2011 is de houtskoolschets in het 

Comité van Toezicht van “Kansen voor West” (Structuurfondsen) positief ontvangen. Vertegenwoordigers uit 

bedrijfsleven en kennisinstellingen zien goede mogelijkheden om met de S3 te komen tot strategische allianties in de 

‘triple helix’ (van overheden, bedrijven en kennisinstellingen). In de eerste helft van 2012 zal een consultatie van 

stakeholders volgen, zoals bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Belangrijk is dat de huidige 

consultaties binnen ieders eigen economische visie hierbij meegenomen worden, zodat herhaling van zetten wordt 

voorkomen.  

 

7. Toekomst Regionaal Beleid 

 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg P4 Europa werd stilgestaan bij het Bestuurlijk Overleg dat op 17 november jl. 

plaatsvond met staatssecretaris Bleker. Onderwerp van gesprek was de toekomst van de structuurfondsen. Het Rijk 

houdt voorlopig vast aan het standpunt dat de gelden niet beschikbaar zouden moeten komen voor rijke(re) regio’s, 

waaronder de Nederlandse provincies. Toch begint het alvast na te denken over scenario’s dat ook rijke regio’s 

wederom structuurfondsen zullen ontvangen. Daarbij zet het Rijk in op de topsectoren. Een belangrijk punt van de 

discussie is het beheer van de fondsen. De vraag is of dit decentraal of nationaal zou moeten worden beheerd. Dit 

wordt hét thema van het volgende bestuurlijk overleg met staatssecretaris Bleker in maart 2012. In nauwe 

samenwerking met het IPO en met EZ-, GLB-, Klimaat en Energie-experts bereidt Regio Randstad de inbreng voor deze 

overleggen voor. De eerste bijeenkomst over de inrichting van de operationele programma’s vindt plaats op 2 februari 

2012 in het provinciehuis Utrecht. Ook in Brussel moeten we onze standpunten continu onder de aandacht blijven 

brengen. Op 13 januari 2012 vindt een nationale conferentie plaats met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij 

op het provinciehuis van Zuid-Holland. Daar leveren we inbreng voor zijn rapporteurschap in het Europees Parlement 

over de recent gepubliceerde verordeningen rond de Structuurfondsen en gaan we in op de relatie tussen de 

structuurfondsen, de Nederlandse topsectoren en het Europees innovatiebeleid. 

 

8. Agenda 

 

8 december 2011  Bestuurlijk Overleg tussen de Randstad Groen-gedeputeerden 

15 december 2012 Bestuursvergadering Huis van de Nederlandse Provincies 

13 januari 2012 Nationale conferentie: “Hoe smart is Nederland?” (ten behoeve van het rapporteurschap 

‘toekomst structuurfondsen’ van EP’er Lambert van Nistelrooij), Provinciehuis Zuid-Holland 

2 februari 2012 Bijeenkomst provincies en gemeenten over de toekomst en invulling van de EFRO-

operationele programma’s in Nederland, Provinciehuis Utrecht 

9-10 februari 2012 Werkbezoek Kring van Commissarissen aan Brussel  

14 maart 2012  Bestuurlijk Overleg P4 Europa, Provinciehuis Flevoland 


