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Inhoud presentatie: 

• Vergelijking met de periode 2007-2013 

(inclusief budget) 

• Overzicht nieuwe elementen 2014-2020 

(inclusief vertaling naar de regio) 

• Vervolgstappen 
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Het budget 

 2007-2013 2014-2020 (onder 
voorbehoud besluit Raad/EP) 

Totale begroting EU: 994 mld. 
EUR 

Totale begroting EU: 959 mld. 
EUR 

Totaal EU Cohesiebeleid: 
347 mld. EUR 

Totaal EU Cohesiebeleid: 
325,1 mld. EUR 

Totaal Nederland (D2/EFRO): 
1,7 mld EUR/0,85 mld EUR 

Totaal Nederland (D2/EFRO): 
0,91 mld EUR/0,455 mld 

Totaal West: 
0,310 mld EUR 

Totaal West: 
0,180 mld EUR (op basis van 
verdeelcriteria EFRO) 

Totaal provincie Utrecht: 
32,8 mln. (inclusief aandeel 
gemeente Utrecht) = 11% 

Provincie Utrecht: 
26,8 mln. (inclusief aandeel 
gemeente Utrecht) = 14,9% 
(geeft uiting aan Statenmotie 
van maart 2012) 
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Opzet EFRO in 2007-2013: 

• Eén Nationaal Strategisch Referentiekader 
(NSR) voor structuurfondsen (EFRO/ESF) = 
vertaling van EU-strategische richtsnoeren 

• Vier EFRO-programma’s (met landsdelig 
beheer), nationaal ESF-programma 

• Lissabon-agenda als referentiekader 

• Drie landelijke prioriteiten:  

– kennis, innovatie en ondernemerschap, 

– attractieve regio’s 

– attractieve steden 

 
4 



Opzet EFRO/structuurfondsen in Nederland 2014-2020: 
 
• Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) als EU-kader 

voor één nationaal Partnerschapscontract voor inzet ESI-
fondsen: EFRO, ESF, ELFPO/POP, EFMZV 

• Vier EFRO-programma’s (met landsdelig beheer), één 
nationaal ESF-programma  

• Europa2020-strategie als beleidskader (elf thematische 
prioriteiten voor inzet fondsen) 

• Twee landelijke prioriteiten EFRO: innovatie en 
koolstofarme economie (minimaal 20%). Discussie over 
MKB en invulling 20% vrije ruimte (in West nemen G4 
vrije ruimte voor hun rekening met stedelijke 
programma’s) 
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Nieuwe elementen 2014-2020: 
 
• Leidende rol voor Europa2020-strategie (strategie voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei in EU) 
 

• Europa2020 dient vertaald te worden in 
Partnerschapscontract en programma’s (synergie tussen 
fondsen) 
 

• Meer nadruk op resultaten (output en outcome) door 
evaluatie en prestatiereserve (7% van het 
programmabudget; wordt in 2019 uitgekeerd als 
doelstellingen worden bereikt) 
 

• Invoering strenge voorwaarden (conditionaliteiten): bijv. 
voor investeringen met EFRO in innovatie dient een 
Smart Specialisation Strategy (S3) te worden opgesteld 
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Smart Specialisation Strategy (S3): 
 

• S3 is geen programma op zich, maar een regionale 
innovatiestrategie die verder gaat dan alleen EFRO. 
Grote nadruk op vraaggestuurde keuzes 
(kennisinstellingen, bedrijven) en samenhang met 
andere EU-programma’s. 

• Zonder S3 geen investeringen met EFRO in innovatie! 

• Eis van min. EZ om topsectoren hier leidende rol bij te 
geven. 

• S3 West: drie regionale economische visies vormen 
basis. Optelsom leidt tot keuzen voor: negen 
topsectoren en twee horizontale thema’s 
(kennisvalorisatie en duurzaamheid). Inzet gericht op 
Europa2020 (grote maatschappelijke uitdagingen). 
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S3 West-Nederland: 
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Vervolgstappen: 

• Definitief besluit Meerjarig Financieel Kader 
2014-2020 (MFK): april 2013 (o.v. dat 
Europees Parlement instemt). 

• Besluit wetgevingspakket Regionaal beleid 
(driehoeksoverleg Raad/EP/Commissie): juni 
2013 (inzet Iers voorzitterschap EU). 

• Opstellen Partnerschapscontract/EFRO-
programma’s/S3-en: oplevering 3e kwartaal 
2013 (IPO medeondertekenaar PC?). 

• Bespreking EFRO-programma Kansen voor 
West II en S3 in 3e of 4e kwartaal in PS. 
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Dank voor uw aandacht. 

 

Vragen of opmerkingen? 
 

 

Bas van den Barg 

E: Barg@nl-prov.eu 
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