
Fiche “Toekomst Regionaal Beleid”  

 

Context 

Het Europese regionale beleid stelt regio’s in staat om hun economie 

op een duurzame manier te stimuleren en de werkgelegenheid te bevorderen. Hiermee leveren regio’s 

een actieve bijdrage aan de realisatie van de Europa 2020-strategie. De Randstadprovincies hechten 

daarom veel belang aan het Europese regionale beleid en de structuurfondsen. Tijdens de 

programmaperiode 2007-2013 ontvangt de Randstad in totaal 310 miljoen EUR uit het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor regionale structuurversterking. Samen met de vier grote steden 

investeren de Randstadprovincies via het operationeel programma Kansen voor West (OP West) in kennis, 

innovatie en ondernemerschap, alsmede het attractiever maken van de regio’s en steden. De vier 

provincies en steden in de provincies ontvangen bovendien fondsen uit Brussel voor transnationale en 

interregionale samenwerking (Interreg). Het betreft hier fondsen voor projecten met regio’s uit andere 

lidstaten op het gebied van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling en innovatie.  

 

Bij de Europese structuurfondsen geldt het principe van cofinanciering. Voor iedere euro uit Brussel dient 

minimaal één euro uit de lidstaat zelf te worden bijgesloten. In de praktijk valt de cofinanciering hoger 

uit (multipliereffect). Het programma Kansen voor West kent een multiplier van drie, waardoor 

uiteindelijk een investeringsbudget van meer dan één miljard euro voor zeven jaar ter beschikking staat. 

 

Lobbydoel 

De Randstadprovincies willen ook na 2013 in aanmerking komen voor de structuurfondsen en zetten zich 

samen met de andere provincies en steden in voor het behoud hiervan. De Randstadprovincies zetten 

hierbij in op een substantieel aandeel in de nationale enveloppe EFRO als basis voor een nieuw 

operationeel programma voor het landsdeel West. Hierbij is het behoud van het beheer op regionaal 

niveau een belangrijk aspect. Bovendien zetten de Randstadprovincies zich in voor het organiseren van 

voldoende cofinanciering voor de volgende programmaperiode.  

 
Bestuurlijk/ambtelijke trekkers 

Bestuurlijk: Ralph de Vries (EU Coördinerend Gedeputeerde) 

Bestuurlijk Overleg P4 Economie: Remco van Lunteren (UT), Jan-Nico Appelman (FL), Liesbeth Spies (ZH), 

Jan van Run (NH) 

Ambtelijk: Bas van den Barg, Karolien de Bruine 

Expertgroep: Hans Spijker (ZH), Hiske van der Meulen (UT), Andries Liemburg, Guus van Dalen (FL), Kalle 

Seeters, Annelies Maas-van ‘t Hof (NH) 

 

Andere betrokken beleidsterreinen (bestuurlijk en ambtelijk) zijn onder andere klimaatadaptatie en 

duurzame energie. En daarnaast zijn ook de betrokkenen van Kansen voor West aangehaakt. 

 

Partners 

IPO, VNG, G4, G32, Ministerie van EL&I (Interbestuurlijk Dossierteam Toekomstig Cohesiebeleid), DG 

REGIO, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), Europarlementariër Lambert van 

Nistelrooij (CDA). 

 

Rol Provinciale Staten 

Kennis nemen van resultaten, acties en tijdpad. 

Discussie starten over beschikbaar stellen van provinciale middelen voor cofinanciering voor Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-projecten. Tevens pleiten bij partijen in TK en EP voor 

belang Regionaal Beleid en behoud rijkscofinanciering voor structuurfondsen. 



 

Resultaten – gepleegde acties 

- Naar aanleiding van de presentatie van de voorstellen voor het nieuwe regionaal beleid op 6 

oktober 2011 is met actieve inbreng van de P4 en G4 een reactie van het rijk (BNC-fiche) op de 

voorstellen opgesteld. In de reactie wordt positief-kritisch op de voorstellen gereageerd. De 

voorstellen om meer focus en concentratie in het beleid te brengen worden positief ontvangen. 

De koppeling met Europa2020 voldoet aan de eerder door rijk en decentrale overheden geuite 

wensen. Ook lijkt een aantal voorstellen op het gebied van vereenvoudiging van het beheer van 

de programma’s (in het bijzonder de eindbegunstigden) aan te sluiten bij de wensen van rijk en 

decentrale overheden. Het rijk wil wel eerst via een quick scan van de conceptvoorstellen 

inzichtelijker maken in hoeverre alle voorstellen van de Commissie daadwerkelijk tot minder 

administratieve lasten voor de betrokken overheden en eindbegunstigden leiden. 

 

Tijdpad 

06-10-2011 Presentatie voorstellen nieuw EU Regionaal Beleid 2014-2020 

16-11-2011 Algemeen Overleg in de TK over toekomst EU Regionaal Beleid na 2013 n.a.v. 

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)-fiche. 

17-11-2011 Bestuurlijk overleg Toekomst EU-Regionaal Beleid met staatssecretaris Bleker. 

Deelname door gedeputeerde Van Run (NH) namens IPO. 

25-11-2011 Informele EU-Raad van Ministers over toekomst cohesiebeleid in Polen. 

30-11-2011 Comité van Toezicht Kansen voor West: bespreking Houtskoolschets Smart 

Specialisation Strategy en voortgang huidige EFRO-programma. 

05-12-2011 Behandeling Adviesrapport Structuurfondsenverordening in COTER (CvdR) 

Dec. 2011/jan. 2012 Publicatie Mededeling Europese Commissie over Gemeenschappelijk Strategisch 

Kader (GSK), inhoudelijk kader voor inzet structuurfondsen, 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en Visserijfonds. Start consultatie over 

GSK. 

Voorjaar 2012 Presentatie Gemeenschappelijk Strategisch Kader. 

Najaar 2012 Start schrijfproces nieuwe operationele programma’s EFRO 2014-2020. 

Dec. 2012/maart 2013 Besluit over EU-budget voor Regionaal Beleid en aandeel Nederland daarin. 

Eerste kwartaal 2013 Besluitvorming over nieuw wetgevend kader Regionaal Beleid 2014-2020 

Zomer/najaar 2013 Vaststelling GSK, indiening Partnerschapscontract inzet structuurfondsen en 

oplevering operationele programma’s 2014-2020. 

Voorjaar 2014 Goedkeuring operationele programma’s, aanvang nieuwe programmaperiode. 

 

 



Fiche “Kennis en Innovatie”  

 
Context 

De EU plaatst de nieuwe Europese begroting stevig in het teken van 

het investeren in onderzoek & ontwikkeling en in innovatie. In de mededeling “Innovatie Unie” roept de 

EU op meer te investeren in excellentie, wat kansen geeft voor de economisch sterke regio’s met 

kennisinstellingen van internationale naam en faam, zoals de Randstad. Brede toegang tot EFRO 

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het kaderprogramma Technologie & Onderzoek en het 

Concurrentie & Innovatie Programma (CIP), vergemakkelijkt de aansluiting van onze eigen Randstedelijke 

clusters met brede EU-initiatieven (health sector, agri-food cluster, transport & logistics, cultural & 

creative industries en bio-based economy). 

 

Lobbydoel 

- Het beschikbaar krijgen van middelen uit EFRO in de nieuwe programmaperiode voor de Randstad. 

Hiertoe wordt een ‘smart specialisation strategy’ voor de Randstad (P4+G4) ontwikkeld, als onderdeel 

van de lobby voor de beschikbaarheid van EFRO-middelen voor het landsdeel West. 

- Steun krijgen vanuit het EU beleid voor de versterking van de innovatiekracht van de Randstad Regio. 

Daarnaast de Randstadprovincies positioneren in de Brusselse netwerken die zich richten op het 

versterken van het innovatievermogen van de regio’s (o.a. ERRIN, European Regions for Reseach & 

Innovation Network)). 

 

Bestuurlijk/ambtelijke trekkers 

Bestuurlijk: Rogier van der Sande (coördinerend EU gedeputeerde) 

Bestuurlijk Overleg P4 EZ: Liesbeth Spies (ZH), Remco van Lunteren (UT), Jan van Run (NH), Jan-Nico 

Appelman (FL) 

Ambtelijk: Wim Stooker, Bas van den Barg, Lenneke Joosen (S3), Carolien Jaspers, Karolien de Bruine 

Expertgroep: Andries Liemburg (FL), Hiske van der Meulen (UT), Kalle van Seeters, Annelies Maas-van ‘t 

Hof (NH), Hans Spijker (ZH) 

 

Partners 

G4, middelgrote gemeenten (S9), kennisinstellingen, universiteiten, bedrijfsleven (MKB), ministeries 

(EL&I, BZK), DG Research & Innovation 

 

Rol Provinciale Staten 

Kennis nemen van resultaten, acties en tijdpad. 

Indien noodzakelijk de lobby voor het beschikbaar blijven voor Nederland van de structuurfondsen 

(inclusief de smart specialisation strategy) kracht bijzetten via politieke kanalen in Tweede Kamer en EP.  

 

Resultaten – gepleegde acties 

- In april 2011 is een start gemaakt met het opstellen van een S3 in Randstadverband. Op dit moment ligt 

er een concept houtskoolschets die op 30 november zal worden besproken in het Comité van Toezicht 

Kansen voor West. Eerste semester 2012 zal er een consultatie plaatsvinden met partners in de regio. 

- Op 13 januari 2012 wordt een nationale conferentie gehost in de Randstad (provinciehuis Zuid-Holland) 

ism Europarlementariër Lambert van Nistelrooij over de koppeling tussen Onderzoek en Innovatie en 

Regionaal Beleid. 

- In februari 2011 heeft mevrouw Kruisinga, als voorzitter van het EU2020 Regions Network, deelgenomen 

aan een “High-level Policy Round Table, georganiseerd door de Lisbon Council, waar zij namens het 

netwerk in het bijzonder heeft gewezen op de rol die regionale overheden kunnen spelen bij het zorgen 

voor het gevraagde menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt. 



- Randstad is als regio lid geworden van het European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). 

Dit lidmaatschap komt in de plaats van het lidmaatschap van het op te heffen Europe 2020 Regions 

Network. Er zal geparticipeerd worden in de volgende werkgroepen “Biotechnology & Food”, “Energy & 

Climate Change”, “Health”, “Innovation Funding”, “Design & Creativity”, “Future Research 

Development” en “Tourism” om te bezien welke het meest relevant zijn (werkgroepen zijn onderling 

verdeeld). 

 

Tijdpad 

 

29-08 Bestuurlijk Overleg P4 EZ 

September Uitwerking toetsingskader + analyse regionale visies door ERAC 

10-10 Bestuurlijk Overleg P4/G4 over S3 

(bespreking toetsingskader en groslijst)  

17-11 Bestuurlijk overleg P4 over S3 

Najaar 2011 Deelname aan werkgroepen ERRIN en interne voeding en terugkoppeling 

organiseren 

30-11 Publicatie “Horizon 2020 – de nieuwe strategie voor onderzoek en innovatie” 

30-11 Houtskoolschets S3 ter bespreking in Comité van Toezicht Kansen voor West 

13-01-2012 Nationale Conferentie ‘Hoe smart is Nederland’ ism L. van Nistelrooij 

Voorjaar 2012 Uitwerken elementen houtskoolschets 

Mei 2012 Afronden concept S3 

Juni 2012 Bespreken Concept S3 in Comité van Toezicht Kansen voor West 

Najaar 2012 Vaststellen S3 in colleges van GS en B&W 

2013 Opstellen nieuwe operationele programma’s EFRO + indiening bij Commissie voor 

goedkeuring 

2014  Start nieuwe Europese programmaperiode 

 

 

 

 



Fiche “Duurzame Leefomgeving”  

 

Context 

De EU roept op economische groei meer te plaatsen in het licht 

van een duurzame benutting van hulpbronnen. Begin 2011 is voor milieu daartoe een actieplan 

‘resource efficiency’ gepresenteerd. 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, 

natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, bio-based economy en het stimuleren van duurzame energie 

in verkeer & vervoer via smart grids. De uitdaging in de brede zin van het woord (zowel wetgeving 

als financiële middelen) is steun verzamelen voor initiatieven die de Randstad neemt. 

 

Lobbydoel 

Inbreng Randstadbelangen in de EU herziening van de thematische strategie luchtvervuiling, 

inclusief bestaande EU luchtkwaliteit en emissie wetgeving in het bijzonder:  

- Aangeven waar de huidige richtlijnen uitvoeringsproblemen opleveren (bereiken van 

bepaalde grenswaarden binnen de deadline) voor de Randstad en oplossingen (regionale 

best practices) aandragen aan de Commissie als input voor de review van het luchtpakket in 

2013. 

- In de toekomstige richtlijn flexibiliteit inbouwen voor regionaal maatwerk voor 

implementatie. 

- EU-instrumenten (financieel, wetgevend) moeten meer bijdragen aan luchtkwaliteit 

verbetermaatregelen in de regio. 

- EU moet bronmaatregelen treffen om luchtkwaliteit aan te pakken (bijv. Euro standaards, 

realistische test cycli, banden en remmen, gebouwen, industrie, schone brandstoffen). 

- Betere afstemming tussen EU luchtbeleid en EU sectorbeleid (transport, industrie) enerzijds 

en nationaal, regionaal en lokaal beleid anderzijds.  

 

Het verkrijgen van steun en erkenning vanuit het EU beleid voor de opgave in grootstedelijke 

regio’s, waaronder de Randstad, om duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de economische 

ontwikkeling van de regio’s. 

 

Bestuurlijk/ambtelijke trekkers 

Bestuurlijk: Anne Bliek (EU Coördinerend Gedeputeerde) 

Bestuurlijk Overleg P4 Milieu: Jaap Lodders (FL), Tjeerd Talsma (NH), Rik Jansen (ZH), Ralph de 

Vries (UT) 

Ambtelijk: Sidony Venema, Marieke Kuijer, Joanne Swets 

Expertgroep (luchtkwaliteit): Sake Haagsman (FL), Sanne Ruijs (NH), Marjon Plantinga, Bertien Oude 

Grote Beverborg (UT), Beate Arends (ZH), Harry van Bergen (A’dam), Sjef van Elshout/Johan 

Voerman (DCMR), Hans Verdonk (R’dam en G4)  

 

Partners 

AIR netwerk, Randstad Milieu Overleg (P4, G4, uitvoeringsdienst DCMR), Council of European 

Municipalities and Regions (CEMR), IPO/VNG, Eurocities, Permanente Vertegenwoordiging-NL EU, EP 

rapporteur NEC/Luchtkwaliteit Holger Kramer (G, ALDE), Nederlandse Europarlementariërs in ITRE 

(Commissie Industrie, Onderzoek en Energie): Judith Merkies (PvdA), Van Baalen (VVD) en Van 

Nistelrooij (CDA, plvv) en Nederlandse Europarlementariërs in ENVI (Commissie Milieubeheer, 



Volksgezondheid en voedselveiligheid): Bas Eickhout (GL) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Ministerie 

van I&M, DG ENVE. 

 

Rol Provinciale Staten 

Kennis nemen van resultaten, acties en tijdpad. 

 

Resultaten – gepleegde acties 

- Partners gevonden om een netwerk mee te vormen; AIR (Air-quality Initiative of Regions); 

- Overzicht gemaakt van regionale maatregelen ter implementatie van de EU richtlijnen in 12 

regio’s; 

- Bijeenkomst Milieugedeputeerden georganiseerd op 22 september; 

- Randstad input op het Beoordeling Nieuwe Commissievoorstel (BNC) fiche over 

pleziervaartuigen en waterscooters op 1 september; 

- Overzicht gemaakt van regionale best practices van 12 regio’s met het AIR netwerk; 

- Voorbereiding Randstadinbreng Conferentie “the Challenge of Air Quality: A regional 

perspective” op 10 november te Brussel; 

- Vaststelling Memorandum of Understanding voor AIR samenwerking in 4 colleges in oktober; 

- De op 4 oktober benoemde Rapporteur van het Comité van de Regio’s is uitgenodigd en in 

programma opgenomen voor de AIR conferentie 10 november; 

- Hoewel ons netwerk geen lid is van het Subsidiarity Monitoring Netwerk (SMN) mogen we als 

AIR netwerk een gezamenlijke inbreng geven aan de consultatie van het Comité van de 

Regio’s over lucht en emissierichtlijnen (deadline 2 december); 

- Randstadprovincies leveren de IPO inbreng voor het advies van het Comité van de Regio’s; 

- Reactie namens de Randstadprovincies gegeven op de consultatie op de richtlijn 

luchtkwaliteit van de Europese Commissie (14 oktober). 

 

Tijdpad 

2011 EU Beleidsontwikkelingsfase: evaluatie bestaand beleid, 

stakeholdersconsultaties 

10-11-11 Conferentie “The Challenge of Air Quality: A regional perspective” met 

directeur-generaal Karl Falkenberg. 

30-11-11 Presentatie en eerste bespreking Werkdocument Comité van de Regio’s 

02-12-11 Deadline reactie Subsidiarity Monetoring Netwerk enquete Comité van de 

Regio’s, input in samenwerking met AIR netwerk voorbereid. 

07-02-12 Bespreking outlook advies in milieucommissie, Comité van de Regio’s 

Voorjaar 2012 Politieke conferentie AIR netwerk in Brussel met Commissaris Poticnik 

Mei 2012 Vaststelling advies Comité van de Regio’s 

2012 EU Beleidsontwikkelfase: eerste interne concept beleidsvoorstellen 

Commissie. 

2013 Publicatie EC Voorstel voor Herziening Richtlijnen EU Luchtkwaliteit. Start 

besluitvorming in Raad/EP/Comité van de Regio’s. 

 

 



Fiche Plattelandsgebieden onder Stedelijke druk  

 

 

Context 

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is voortdurend aangepast om een antwoord te bieden op 

de uitdagingen van deze tijd. De laatste jaren zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd, met name in 

2003 en ten tijde van de “Health Check” van het GLB in 2008, om de sector te moderniseren en 

marktgerichter te maken. De “Europa-2020” strategie schept een nieuw kader dat het GLB in staat stelt 

bij te dragen aan een slimme, duurzame en inclusieve groei door een antwoord te bieden op de 

uitdagingen van onze samenleving, vooral op economisch, sociaal, ecologisch, klimatologisch en 

technologisch vlak. In november 2010 is een richtinggevende mededeling van de Commissie verschenen 

over de toekomst van het GLB, waarin wordt voorgesteld om het Europees Landbouwbeleid te 

hervormen. In het najaar van 2011 zijn de eerste wetgevende voorstellen gepubliceerd. 

 

Kenmerkend voor de Randstad is de continue interactie tussen de stedelijke agglomeraties en hun 

landelijke omgeving. Bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid vraagt de vitaliteit 

van het platteland in stedelijke omgevingen om speciale aandacht; de peri-urbane gebieden. 

 

Lobbydoel 

Ondersteuning en erkenning krijgen van het EU beleid voor het belang en de noodzaak van het versterken 

van de vitaliteit van het platteland in de Randstad. 

 

Bestuurlijk/ambtelijke trekkers 

Bestuurlijk: Elvira Sweet (EU Coördinerend Gedeputeerde) 

Bestuurlijk Overleg P4 Stad-Land: Jaap Bond (NH), Jan-Nico Appelman (FL), Bart Krol (UT), Han Weber 

(ZH) 

Ambtelijk: Alexander van den Bosch (ZH), Hilde van Velzen-Donker (NH) 

Expertgroep: Elke Boesewinkel (FL), Stephan Melis (NH), Jaap van Til (UT), Lodewijk Legrand (UT), Pim 

Vermeulen (Amsterdam), Tsveta Velinova (Haaglanden), Peter Verbon (ZH), Inge van Westbroek (ZH) 

 

Partners 

- Netwerken: onder andere Peri Urban Regions PLatform Europe (PURPLE), Conference of Peripheral 

Maritime Regions of Europe (CPMR), Agriregio, Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR), IPO/VNG, LTO 

- Bestuurlijk/politiek: Comité van de Regio's (via Gedeputeerde NAT-cie), Europees Parlement 

(leden Commissie Regionale Ontwikkeling (AGRI-commissie)), Ministerie van I&M, DG AGRI 

 

Rol Provinciale Staten 

PS zou van belangrijke toegevoegde waarde kunnen zijn in het breed uitdragen van het 

Randstadstandpunt richting het maatschappelijk middenveld en politieke fracties op de toekomst van het 

Landbouwbeleid. Het tijdstip hiervoor dient nader te worden bepaald. 

 

Resultaten – gepleegde acties 

 - De gerichte lobby richting het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat peri-urbane gebieden zijn 

opgenomen in de op te stellen Europese wetteksten. 

 - Er is actie ondernomen om Commissaris Ciolos en Directeur-Generaal, dhr. Ahner van DG Regionaal te 

vragen rekening te houden met ‘landbouw in en rondom de stad’. 

- In P4-verband wordt via de P4-expertgroep Stad/Land nader onderzocht, wat de specifieke wensenlijst  

voor het nieuwe landbouwbeleid van de Randstad moet zijn, met wie we daarvoor aan tafel moeten 



zitten en wanneer daarvoor actie dient te worden ondernomen. Mede in het licht van de gelekte versies 

van de voorstellen van de Europese Commissie. 

- Op basis van de lobbytijdslijn worden in Brussel gesprekken gevoerd i.s.m. het IPO met mogelijke 

potentiële bondgenoten (zoals Vlaanderen) voor een sterkere lobby. 

- Ook wordt de netwerkanalyse op basis van actuele informatie bijgesteld. 

 

Tijdpad 

 

Najaar 2011 Nieuwe wetgevingsvoorstellen voor GLB na 2013 zijn gepubliceerd 

29-11 Politieke dialoog tussen Europarlementariërs en PURPLE politici 

 

30-11 General Assembly PURPLE 

2012 Behandeling, onderhandeling en uiteindelijk goedkeuring wetgevingsvoorstellen 

GLB (met het Europees Parlement, de Europese Raad, Europese Commissie en het 

Comité van de Regio’s) 

Eind 2012/Begin 2013 Omzetting Europese wetgeving in nationale wetgeving 

 

 


