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Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  

Bestuurlijk Overleg Europa Regio Randstad 

van 4 december 2013  

 
   
Met het Bericht Europa 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. Werkplan 2014 Regio Randstad  

Het Bestuurlijk Overleg sprak op 4 december over het Werkplan 2014 van Regio Randstad. De vier prioriteiten 

van Regio Randstad staan hierin centraal: toekomst regionaal beleid, kennis en innovatie, duurzame 

leefomgeving, en landelijke gebieden onder stedelijke druk. Per thema worden de kernboodschap, doelen en 

activiteiten beschreven. 

 

De gedeputeerden danken Provinciale Staten voor hun inbreng en suggesties. De bestuurders hebben benoemd 

dat het belangrijk is om het concept vooraf te bespreken met de Staten, op deze manier wordt “Europa” 

verankerd in een breder kader en wordt het draagvlak voor de werkzaamheden in Brussel vergroot. 

 

Inhoudelijk had het Bestuurlijk Overleg complimenten voor het Werkplan 2014. Met het gebruik van 

kernboodschappen en doelen is het stuk erg inzichtelijk en toegankelijk. Het Bestuurlijk Overleg heeft het 

Werkplan vastgesteld. Na behandeling in de colleges van Gedeputeerde Staten van de vier provincies wordt het 

werkplan begin 2014 aan PS gestuurd. 

 
2. Nieuwe periode Europese fondsen 2014-2020 

Na maanden van complexe onderhandelingen stemde het Europees Parlement onlangs in met het meerjarig 

financieel kader voor 2014-2020. Het akkoord is gesloten op het hoogste niveau tussen Parlement, Raad en 

Europese Commissie. De totale begroting voor de Europese Unie voor de volgende zeven jaar bedraagt ruim 900 

miljard euro. Nu de meerjarenbegroting is vastgesteld, is er ook groen licht voor de Europese programma’s en 

fondsen. 

 

Het EU Cohesiebeleid 2014-2020 (325 miljard euro) gaat over investeringen in de regio’s. Het Europese 

regionale beleid stelt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) regio’s in staat hun economie 

op een duurzame manier te stimuleren en werkgelegenheid te bevorderen. 2014 staat voor de 

Randstadsamenwerking vooral in het teken van de benodigde voorbereidingen om deel te nemen aan deze 

Europese programma’s.  

 

In het kader van EFRO zijn er voor de Randstad zijn zowel Kansen voor West II als de Interreg programma’s 

belangrijk. Kansen voor West II is een landsdelig programma, waarvan er vier worden opgesteld in Nederland. 

Interreg richt zich op interregionale samenwerking over de landsgrenzen heen. 

In 2013 is door de vier Randstadprovincies hard gewerkt aan een nieuw Operationeel Programma (OP) ‘Kansen 

voor West II’. In november 2013 is gesproken met de Europese Commissie over het OP. Op basis hiervan zal dit 
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nog iets worden aangescherpt. De belangrijkste doelen voor de Regio Randstad in het OP Kansen voor West II 

liggen op het gebied van innovatie en koolstofarme economie. De Tweede Kamer spreekt binnenkort over de 

verdeling van de EFRO fondsen over de vier Nederlandse landsdelen.  

 

Begin 2014 worden ook de budgetten en prioriteiten voor de Interreg programma’s bekend. De 

Randstadprovincies werken nauw samen om te zorgen dat de Interreg programma’s voldoende ruimte bieden 

om de doelen van Regio Randstad te realiseren. De nadruk komt te liggen op innovatie, koolstofarme economie 

en natuurlijke hulpbronnen. Naar verwachting kunnen na de zomer 2014 de eerste projecten in de Interreg 

programma’s worden ingediend.  

 

Daarnaast werken de Randstadprovincies samen met het Rijk aan de invulling van het nieuwe Platteland 

Ontwikkelings Programma (POP). De provincies lobbyen samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie LTO voor 

de overheveling van budget van Pijler 1 (directe inkomenssteun voor boeren) naar Pijler 2 

(plattelandsontwikkelling). De Tweede Kamer moet hier nog een uitspraak over doen.  

 

3. Met Europa Verbonden 

Afgelopen november heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het rapport “Met Europa verbonden: Een 

verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies” gepresenteerd. Het rapport heeft 

betrekking op het belang van de Europese Unie voor overheden. Het ROB-rapport is een mooie aanvulling op 

het onderzoek van de Radboud Universiteit “Provinciaal positiespel in Brussel en Den Haag” dat in februari 

2013 is gepubliceerd. 

In het ROB-advies wordt Regio Randstad genoemd als inspirerend voorbeeld omdat Regio Randstad al 20 jaar 

samenwerkt op een selectief aantal onderwerp. Regio Randstad durft keuzes te maken. 

Het gehele advies is te downloaden en lezen via:  

http://www.rob-rfv.nl/documenten/boekje_advies_met_europa_verbonden.pdf. 

 

4. REFIT 

Decentrale overheden zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende Europese wet- en 

regelgeving. Deze moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard 

gaan voor iedereen die in Europa woont. Dit geldt zowel voor individuen als bedrijven. 

 

Vanaf de zomer hebben de provincies geïnventariseerd welke wet- en regelgeving van belang zijn voor 

provincies en die administratieve lasten met zich meebrengen. Denk aan onder andere 

rapportageverplichtingen bij milieuwetgeving of de regels bij structuurfondsen. Naast deze specifieke 

onderdelen op individuele wetten en regels zijn provincies van mening dat de Europese Commissie net als de 

nationale overheid met één mond moet spreken, dat scheelt veel werk. 

 

De Europese Commissie heeft afgelopen oktober een tweetal mededelingen gedaan aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over REFIT. 

REFIT staat voor Regulatory Fitness en is er op gericht te komen tot simpelere en beter uitvoerbare EU-

regelgeving en vermindering van de EU-regeldruk. 

Het Comité van de Regio’s bespreekt dit onderwerp voor het einde van het jaar en de Tweede Kamer ziet het 

als een van de onderwerpen die zij komend jaar met extra aandacht wil volgen. Net als de nationale overheid 

en de Tweede Kamer blijven decentrale overheden REFIT volgen en actief bijdragen aan ontwikkelingen.  

 

5. Fiches 

Het Bestuurlijk Overleg heeft besloten om de fiches met de stand van zaken op de prioritaire dossiers voortaan 

tweemaal per jaar aan PS te sturen, zodat de voortgang beter zichtbaar is. Het Bericht Europa blijven PS wel 

viermaal per jaar ontvangen. 

Naast de fiches ontvangen Provinciale Staten ook het Werkplan Regio Randstad 2014 en het Jaarverslag 2013. In 

het Werkplan staan de vier Randstad prioriteiten uiteengezet, de kernboodschappen, de doelen die Regio 

Randstad wil bereiken, activiteiten die worden geïnitieerd, hoe dat wordt gedaan en met wie er wordt 

samengewerkt om de doelen te realiseren.  

De mate waarin de doelstellingen en lobbydoelen uit 2013 zijn bereikt, wordt gepresenteerd in het separate 

Jaarverslag 2013. 

 

6. Agenda  

30-31 januari 2014 Werkbezoek PS aan Brussel, inclusief afsluiting 20 jaar Randstad in Brussel 


