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Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  

Bestuurlijk Overleg Europa Regio Randstad 

van 5 juni 2013  

 
   
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 Europa zijn besproken. Daarnaast gaat het in op de actualiteit in Brussel. Het 
bericht verschijnt vier keer per jaar.  
 

 1. Toekomstbeeld 

 

Regio’s worden in Europa steeds belangrijker. Dit als gevolg van het Verdrag van Lissabon waarin regio’s een 

belangrijker rol hebben gekregen, maar ook vanwege decentralisaties van de Rijksoverheid op terreinen waar 

Europa invloed heeft. In Europa is veel aandacht voor de rol van decentrale overheden. Bij de toekomst van de 

decentrale overheden is een belangrijk punt het versterken van de positie van provincies in het Raadstraject 

(inzet van de lidstaat Nederland in de Europese Raad) op gedecentraliseerde beleidsterreinen. 

 

In het Europa van de regio’s moet de regie bij de provincies liggen. Provincies trekken in toenemende mate in 

wisselende samenstellingen op in Brussel. Denk bijvoorbeeld aan het dossier luchtkwaliteit dat in Regio 

Randstad verband wordt opgepakt, de richtlijn maritieme ruimtelijke ordening door de kustprovincies en de 

bioeconomie als Vlaams-Nederlandse Delta en Regio Randstad. Dit vergt goede onderlinge informatie 

uitwisseling tussen alle twaalf provincies. De Regio Randstad bestuurders hebben dit belang nogmaals bevestigd 

in het Bestuurlijk Overleg en gaan bekijken hoe de samenwerking nog beter opgepakt kan worden, ook samen 

met gemeenten en kennisinstellingen.  

 
2. Nieuwe periode Europese fondsen 2014-2020 

 

Op 28 mei is het concept Operationeel Programma Kansen voor West 2 ingeleverd bij het ministerie van 

Economische Zaken. Samen met de Operationele Programma’s (OP’s) van de drie andere landsdelen, zal het OP 

West beoordeeld en besproken worden tijdens het bestuurlijk overleg EFRO op 19 juni, dat staatssecretaris 

Dijksma heeft met de Management Autoriteiten en de decentrale overheden.  

Voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is er op 3 juli een gesprek met staatssecretaris Dijksma. 

 

De onderhandelingen op Europees niveau tussen het Europees Parlement en de Europese Raad over het 

Meerjarig Financieel Kader zijn nog in volle gang. De wens is om hier voor de zomer een akkoord te hebben 

bereikt, maar of dit lukt blijft nog de vraag. Dit akkoord is van groot belang en heeft consequenties voor zowel 

EFRO als POP. 
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3. Forum plattelandsontwikkeling succesvol  

 

Met maar liefst 70 deelnemers, bestaande uit Statenleden, maatschappelijke organisaties en ambtenaren uit 

de Randstadprovincies, ging op dinsdagavond 28 mei het forum over plattelandsontwikkeling in de Randstad 

van start. Het forum richtte zich op de invloed van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid “op de 

voedselketen” en specifieker hoe dit zich verhoudt tot plattelandsontwikkeling in de Regio Randstad. Daarbij 

werd vooral gekeken naar de rol voor de provincies in relatie tot maatschappelijke organisaties.  

 

Volgens CDA-adviseur in het Europees Parlement Dirk Gotink was het forum goed getimed: “Het GLB staat aan 

de vooravond van een grote hervorming. Dit is wat Europa dan graag ziet: Statenleden die in een vroeg stadium 

hun verantwoordelijkheid nemen en met partijen in gesprek gaan.” Eindconclusie was dat de provincies meer 

en beter zouden kunnen samenwerken op dit gebied en waarbij de Staten de Europese politiek proactief 

kunnen benaderen. 

 

31 oktober organiseren de werkgroepen Europa van Provinciale Staten van Regio Randstad opnieuw een forum. 

Dit gaat over luchtkwaliteit en vindt plaats in Flevoland. 

 

4. Rondje Randstad 

 

De Regio Randstad bestuurders organiseren vijf september een “Rondje Randstad”. Doel hiervan is concrete 

voorbeelden van Europese samenwerking in Regio Randstad te laten zien aan en bediscussiëren met netwerken 

en relevante partners. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen staat hierbij 

centraal, verbonden aan de Randstadstrategie. Er worden vier onafhankelijke bijeenkomsten georganiseerd, 

gekoppeld aan de vier thema’s uit de strategie; één in elke Randstadprovincie. Zo zal in Noord-Holland een 

bezoek worden gebracht aan Fort Diemerdam, in Utrecht in het kader van “van kennis naar innovatie”  aan 

ProtoSpace, in Flevoland staat stimulering van innovatie in het MKB centraal en in Zuid-Holland de 

samenwerking in triple helix verband bij het project Ecoshape. De deelnemers aan het ‘Rondje’ kunnen 

meerdere locaties bezoeken door mee te reizen met een bus.  

Een uitnodiging aan Provinciale Staten volgt. 

 

5. Columns 20 jaar Randstad  

 
Om het belang van de Randstadsamenwerking in Europa zichtbaar te maken verschijnt er in 2013 elke maand 

een column van aansprekende personen. Zo zijn er de afgelopen periode columns gepubliceerd van onder 

andere Eurocommissaris Quinn over het belang van de regio’s in een competitieve en innovatieve economie. 

Trendwatcher Farid Tarbaki benadrukt in zijn column radicale decentralisatie en het belang van de regio’s in 

Europa en de voorzitter van île-de-France vertegenwoordiging in Brussel richt zich op de samenwerking tussen 

de regio’s in het Brusselse en vraagt om solidariteit. 

 

U kunt deze columns nalezen via de website www.randstadregion.eu  

 

6. Agenda  

 
6 juni Event Regio Randstad ‘Fighting Air pollution at ist Source’ over luchtkwaliteit in het kader van 

de Europese ‘Green Week’ met de titel Cleaner Air for All. 

13-14 juni Algemene vergadering PURPLE, Wielkopolska, Polen 

5 september  Rondje Randstad 

31 oktober Forum voor PS Randstad over luchtkwaliteit in Lelystad 

8 oktober Randstad buffet 

8 oktober Algemene vergadering PURPLE, Regio Randstad in Brussel en aansluitend een event in het 

kader van de Open Dagen 

9 oktober Open Dagen: Europese week van regio’s en steden. Regio Randstad participeert in een aantal 

bijeenkomsten, onder andere in kader van PURPLE en AIR. 

November Bijeenkomst universiteiten, thema: smart cities and communities 

30 januari 2014 Afsluiting 20 jaar Randstad in Brussel 

30/31 januari  Bezoek Provinciale Staten aan Brussel. 

 

 


