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Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  
Bestuurlijk Overleg Regio Randstad Europa  
van 15 november 2012  

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

 1. Nieuwe Europa gedeputeerde Flevoland 

 

Op 14 november werd in provincie Flevoland Dhr. Bert Gijsberts als gedeputeerde in Flevoland geïnstalleerd. 

Hij neemt de zetel van mw. Anne Bliek over. Bert Gijsberts heeft onder andere Europa, Ruimtelijke Ordening, 

Water, Wonen en Wind in portefeuille. Het Bestuurlijk Overleg Regio Randstad Europa verwelkomt hem in hun 

midden en kijkt uit naar de voortzetting van de goede samenwerking. 

 

2. Concept Werkplan 2013 vastgesteld 

 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Regio Randstad hebben de gedeputeerden stil gestaan bij de prioriteiten van 

Regio Randstad in 2013. In 2013 is Regio Randstad 20 jaar actief in Brussel. Activiteiten die georganiseerd 

worden in het kader van de prioriteiten, krijgen in 2013 de stempel “20 jaar Randstad in Brussel”. De 

prioriteiten zijn ongewijzigd: toekomst regionaal beleid, kennis en innovatie, landelijke gebieden onder 

stedelijke druk en duurzame leefomgeving. Binnen duurzame leefomgeving wordt specifiek aandacht besteed 

aan “2013: Europees Jaar van de Luchtkwaliteit” en aan de voorbereidingen op een mogelijke herziening van 

de richtlijnen omgevingslawaai en geluidshinder. 2013 is bovendien het jaar waarin belangrijke beslissingen 

genomen worden voor de periode 2014-2020: de wetgevende kaders worden bepaald en de budgetten voor de 

fondsen worden bepaald. Een zeer belangrijk jaar dus voor Regio Randstad. 

Met de vaststelling van het concept werkplan 2013 wordt dit document voor het einde van dit jaar voorgelegd 

ter vaststelling aan de vier colleges van Gedeputeerde Staten. Vervolgens zal het ter kennisname worden 

verzonden aan Provinciale Staten. 

 

3. Nieuwe voorzitter Huis van de Nederlandse Provincies  

 

Per 30 november zal Commissaris van de Koningin van provincie Noord-Brabant, Dhr. Wim van de Donk, 

aantreden als voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Hij volgt Commissaris van 

de Koningin, Mw. Karla Peijs op, die aan het einde van dit jaar afscheid neemt van provincie Zeeland. 

Gedeputeerde Ralph de Vries is namens het Bestuurlijk Overleg in gesprek met dhr. Van de Donk om vanuit 

Regio Randstad actief bij te dragen aan de verdere versterking van het HNP.  
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4. Stand van Zaken Toekomst Regionaal Beleid 

 
Ook in de periode 2014-2020 zal EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) landsdelig worden 

uitgevoerd. Hier is op 11 oktober jl. door voormalig staatssecretaris Bleker mee ingestemd. Dit wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad. De staatssecretaris heeft wel eisen gesteld aan decentrale 

uitvoering, namelijk het vergroten van de efficiëntie en het optimaliseren van het beheersen van risico’s. 

Hiertoe worden twee convenanten opgesteld, die op 6 december in het volgende bestuurlijk overleg met de 

staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Verdaas, zullen worden ondertekend. In concreto betekent 

dit dat de managementautoriteiten van de vier landsdelen meer moeten gaan samenwerken in de volgende 

fondsenperiode (o.a. door het hanteren van een gelijk ICT-systeem). 

Met de installatie van het nieuwe kabinet is oud-gedeputeerde Dhr. Co Verdaas van provincie Gelderland de 

nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Hij zal voor de decentrale overheden het aanspreekpunt zijn 

voor de uitvoering van EFRO (en POPIII) in Nederland. Op 6 december zullen de decentrale overheden voor het 

eerst in gesprek treden met Dhr. Verdaas vanuit zijn nieuwe functie. 

 

5. Slimme Specialisatie in de Randstad 

 

Het Bestuurlijk Overleg heeft het proces van de totstandkoming van een Slimme Specialisatie Strategie (S3) 

besproken. In het voorjaar zijn diverse stakeholders geconsulteerd op basis van de houtskoolschets “Smart 

Specialisation Strategy”. Naar aanleiding hiervan hebben de Randstaduniversiteiten een uitgebreide agenda 

opgesteld, waarin zij hun keuzes en prioriteiten voor de komende jaren kenbaar maken. Dit zijn onder andere 

Duurzaamheid (waaronder Water & Energie), Creatieve Industrie, Life Sciences en ICT/Hightech. Hun input en 

die van andere stakeholders is gebruikt om de houtskoolschets verder aan te scherpen. Op 6 december zal in 

het bestuurlijk overleg met staatssecretaris Verdaas gekeken worden naar samenhang tussen de vier landsdelen 

en hun individuele strategieën. Het Bestuurlijk Overleg Regio Randstad Europa is verheugd dat de vier PS 

werkgroepen Europa op 21 november samen komen om met hun collega’s nader in gaan op “slimme 

specialisatie” in de huidige praktijk. Ook zullen zij in gesprek gaan met verschillende vertegenwoordigers uit 

bedrijfsleven en van kennisinstellingen om van hen te horen waar innovatie de komende jaren in hun clusters 

wordt verwacht. Gedeputeerde Jan van Run (Economische Zaken, Noord-Holland en tevens IPO-

vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Overleg EFRO met staatssecretaris Verdaas) zal de aftrap verzorgen en de 

kaders van de S3 in relatie tot EFRO schetsen. 

 

 6. Aankondiging Randstad Monitor 2011 

 

Het Bestuurlijk Overleg Regio Randstad Europa heeft een eerste preview mogen ontvangen van Dhr. Walter 

Manshanden, werkzaam bij TNO en mede auteur van de Randstad Monitor 2011: “De top 20 van Europese 

grootstedelijke regio’s 1995-2011; Randstad Holland in internationaal perspectief”. De Randstad Monitor 2011 

zal eind dit jaar worden gepubliceerd. Regio Randstad ontwikkelt aan de hand van infographics een handzame 

miniversie van de Randstad Monitor 2011, gericht op de vier prioriteiten van Regio Randstad. Zodra deze 

beschikbaar is, wordt de miniversie van de Randstad Monitor aan PS ter kennisname verstrekt. 

 

7. Agenda  

 

21 november PS werkbezoek over “Slimme Specialisatie in de Randstad” 

22 november Vergadering EDUC-commissie 

29-30 november  Plenaire vergadering Comité van de Regio’s: plenaire behandeling concept adviesrapporten 

“bio-based economy” en “European Innovatie Partnerschap voor Landbouw” 

5 december    Vergadering NAT-commissie 

6 december Bestuurlijk Overleg met ministerie van EZ over Toekomst Cohesiebeleid 

7 december Vergadering NAT-commissie 

14 december Vergadering ECOS-commissie 

December 2012/begin 2013 Besluit over EU budget Regionaal Beleid en NL aandeel daarin 

December 2012/begin 2013 Vaststelling P4 werkplan 2013 in colleges van GS 

 


