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Onderwerp: Toekomst Europese Fondsen 2014-2020 

 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 
In Europa vinden op dit moment de onderhandelingen tussen de lidstaten plaats voor de Europese 

begroting 2014-2020, het zogeheten ‘Meerjarig Financieel Kader’ (MFK). Begin februari 2013 

vergadert de Europese Raad voor de tweede maal over het MFK. Mocht in die vergadering een 

akkoord tussen de lidstaten gesloten worden, dan volgen aansluitend de onderhandelingen met het 

Europees Parlement, waardoor een besluit over het nieuwe budget in de loop van het voorjaar van 

2013 mogelijk is. Onderdeel van deze discussie zijn de budgetten voor cohesie- en landbouwbeleid. 

Dit zijn budgetten voor fondsen als het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) als onderdeel van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid). Deze budgetten zijn voor de provincie op vele terreinen relevant en zodoende is de 

provincie nauw betrokken bij de voorbereidingen die worden getroffen om ook in de aankomende 

periode 2014-2020 weer een substantiële enveloppe tot onze beschikking te hebben om onze 

provinciale ambities mede te realiseren.  

 

Aanleiding 

De inzet van deze fondsen wordt sterker dan in de huidige periode geleid vanuit de Europese 

Commissie. Op 13 november 2012 heeft de Commissie een position paper gepresenteerd met 

aanbevelingen voor de inzet van de Europese fondsen in Nederland in de periode 2014-2020. Deze 

aanbevelingen zijn gebaseerd op de eigen nationale doelstellingen van Nederland in het kader van de 

Europa2020-strategie, de Europese strategie voor meer duurzame groei en werkgelegenheid. In de 

komende maanden wordt op basis van dit paper door rijk en provincies met het Commissie 

onderhandeld over het inhoudelijke kader voor de inzet van de Europese fondsen in de volgende 

programmaperiode en de mogelijke samenhang tussen de fondsen.  

 

Essentie/samenvatting: 

Graag informeren wij u met deze brief per fonds kort over de laatste stand van zaken.  

 

EFRO/Kansen voor West 2 

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor een opvolger van het operationeel 

programma Kansen voor West. Kansen voor West is een landsdelig programma binnen EFRO 

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), één van de fondsen waarmee de Europese Unie 

regio’s in staat stelt om hun economie op een duurzame en relevante manier te stimuleren en de 

werkgelegenheid te bevorderen. EFRO wordt in Nederland verdeeld over vier landsdelen. De 

Randstad vormt landsdeel West. In de periode 2007-2013 ontving landsdeel West 310 miljoen euro. 
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De verwachting voor de periode 2014-2020 is behoorlijk lager als gevolg van een flinke daling van de 

EFRO-enveloppe voor Nederland in de voorstellen voor het MFK: naar de laatste schattingen zou 

landsdeel West zo’n 180 miljoen euro gaan ontvangen. Dit vraagt om keuzes en een scherpe focus 

binnen de prioriteiten.  

 

Ook in de periode 2014-2020 zal EFRO weer landsdelig worden uitgevoerd. Hier is op 11 oktober 

2012 door voormalig staatssecretaris Bleker mee ingestemd. Dit besluit wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de ministerraad. De staatssecretaris heeft wel eisen gesteld aan de 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 bestuurlijk overleg met 

staatssecretaris Verdaas zouden worden ondertekend. Echter, door zijn aftreden is dit overleg tot nader 

order uitgesteld.  

In concreto betekenen deze convenanten dat de managementautoriteiten van de vier landsdelen veel 

meer moeten gaan samenwerken in de komende periode (o.a. door het hanteren van een gelijk ICT-

systeem).  

 

Europa verplicht rijke(re) regio’s in te zetten op drie prioriteiten, te weten: 

1) versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;  
bijvoorbeeld door verbetering van de infrastructuur van onderzoek en innovatie of het opzetten 

van netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie 

2) verbetering van het concurrentievermogen van het MKB;   

bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van 

nieuwe ideeën te vergemakkelijken of door de ontwikkeling van nieuwe 

bedrijfsmodellen 

3) steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken; 

bijvoorbeeld door het bevorderen van de productie en distributie van hernieuwbare 

energiebronnen of het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van 

hernieuwbare energie in het MKB. 
 

In samenwerking met de andere drie Randstadprovincies en de vier grote steden worden deze 

inhoudelijke prioriteiten uitgewerkt tot een operationeel programma. De uitwerking wordt gebaseerd 

op de vastgestelde kaders door PS. Voor Utrecht is dit de Economische Visie 2020. Tevens wordt er in 

gesprek met de partners in de regio (kennisinstellingen en bedrijfsleven) bepaald welk type 

investeringen zij de komende periode willen en kunnen doen. Het operationeel programma Kansen 

voor West 2 wordt in de eerste helft van 2013 verder inhoudelijk uitgewerkt. Na goedkeuring door de 

acht colleges van GS en B&W (medio 2013) zal in het najaar de indiening van het operationeel 

programma bij de Europese Commissie plaatsvinden. Het programma kan dan begin 2014 van start 

gaan . 

 

POP3 (onderdeel van het Europees Landbouwfonds en Plattelandsontwikkeling, ELFPO) 

 

Ook voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) wordt de periode 2014-2020 voorbereid. Dit 

programma is de invulling van de mogelijkheden die het Europese Plattelandsbeleid voor Nederland 

biedt. Het programma draagt bij aan de Europa 2020-strategie door de duurzame ontwikkeling van het 

platteland in de hele Europese Unie te bevorderen via instrumenten die complementair zijn aan de 

andere instrumenten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk visserijbeleid. Het POP maakt de landbouwsector in Europa territoriaal en 

ecologisch evenwichtiger, klimaatvriendelijker en bestendiger en innovatiever. Het huidige POP is een 

landsdekkend programma, zonder opdeling in regionale of provinciale programma’s. In het plan van 

aanpak POP3 schetst het Rijk voor de komende periode wederom een nationaal programma, eventueel 

met regionale modules. Met POP3 kan worden ingezet op de volgende prioriteiten: 

- bevorderen van kennisoverdracht en innovatie; 

- bevorderen van concurrentiekracht en rendabiliteit; 
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- organisatie van de voedselketen en risicobeheer; 

- behoud van ecosysteemdiensten; 

- duurzaam gebruik van grondstoffen en omslag naar koolstofarme economie; 

- bevorderen van brede economische ontwikkeling platteland.  

 

In tegenstelling tot het EFRO- budget, waarvoor de verdeelsleutel over de lidstaten in de MFK-

onderhandelingen wordt vastgesteld, is het nog onduidelijk hoe het budget voor POP 3 voor Nederland 

eruit komt te zien. Dit budget wordt namelijk door de Commissie vastgesteld op basis van uitkomsten 

onderhandelingen MFK. Nederland is in het verleden vanwege haar kritische houding t.o.v. de tweede 

pijler van het Europese Landbouwbeleid (POP) en de Europese begroting ‘gestraft’ door de 

Commissie met lage POP-budgetten. De Commissie wenst deze ‘straf’ niet voort te zetten, waardoor 

bij een dalend GLB-budget er toch een substantieel POP-budget voor Nederland beschikbaar kan 

komen. 

 

Met het rijk is nog discussie over de opzet van POP3. Staatssecretaris Bleker wenste één nationaal 

programma, maar staatssecretaris Verdaas stond open voor een landsdelige aanpak. De vraag is nu wat 

zijn opvolger wenst. Vanuit IPO wordt ingezet op vier landsdelige programma’s, o.a. voor de 

samenhang met EFRO. In IPO-verband is een notitie opgesteld  om de voordelen van een landsdelige 

aanpak bij POP3 te bepleiten. Deze notitie staat vooralsnog geagendeerd tijdens een bestuurlijk 

overleg tussen IPO en de staatssecretaris op 21 januari 2013. 

 

Ondertussen lopen de provincies mee in het traject dat het ministerie van EZ heeft uitgestippeld voor 

het POP3. Een door het Rijk ingestelde projectgroep, waarin de provincies vertegenwoordigd zijn 

vanuit het IPO, moet zorgen dat er per 1 januari 2014 een door de Europese Commissie goedgekeurd 

POP3 van start kan gaan. Dit betekent dat er per 1 juli 2013 een binnen Nederland gedragen 

inhoudelijk voorstel voor POP3 moet zijn, gereed voor indiening bij de Europese Commissie.  

Per landsdeel is de inhoudelijke inzet voor POP 3 in kaart gebracht. Dit geldt als basis voor de 

gesprekken met de nieuwe staatssecretaris. De inzet van de vier Randstadprovincies is: 

 Het zorgdragen voor een landschappelijk en recreatief aantrekkelijk landelijk gebied (een 

vitaal platteland) voor de inwoners en bezoekers, mede als versterking van het economisch 

vestigingsklimaat; 

 Het zorgdragen voor behoud en herstel van biodiversiteit in het agrarisch gebied en de 

Natura2000 gebieden; 

 Zorgen voor een sector- en gebiedsgerichte sturing op de grondgebonden landbouw in de 

Randstad vanuit het toekomstige GLB, met name de mogelijkheden die ontstaan voor 

differentiatie van de 1e pijler gelden kunnen een belangrijke bijdrage geven aan een duurzame 

positie van de landbouw, mede gelet op de te verwachten intensivering die ontstaat als gevolg 

van de afschaffing van de melkquotering, door samenwerking tussen het rijk, de 

Randstadprovincies en regionale partijen en de sector. Kavelstructuurverbetering is hierbij een 

belangrijk instrument; 

 Er moet voldoende ruimte zijn voor agrariërs in de Randstad om verbredingsactiviteiten te 

ontplooien en andere bedrijfsstrategieën te ontwikkelen gericht op het benutten van de 

nabijheid van de stad. De vitale landbouw en een duurzaam beheer van het landelijk gebied 

vergt meer aandacht en ondersteuning. Bovenstaande kan gerealiseerd worden door in te 

spelen op de voordelen van een stad in de nabijheid en door de aanwezigheid en de voordelen 

van lokale en regionale voedselsystemen te benutten. 

 
Financiële consequenties 

N.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Zodra meer bekend is over de Europese fondsen zullen wij u hierover informeren. 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie/Provinciale Staten 

De inhoud van deze brief ter informatie aannemen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter,      R.C. Robbertsen 

De secretaris,     H. Goedhart 


