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Voorwoord 

 

Voor u ligt het werkplan van de samenwerking van Regio Randstad in Brussel 2014. Dit wordt het jaar 

van de nieuwe kansen. 

 

Afgelopen november heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur het rapport Met Europa Verbonden: 

een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies gepresenteerd. De 

samenwerking van Regio Randstad wordt in het rapport een inspirerend voorbeeld genoemd dat al 20 

jaar actief is. Positieve elementen zijn dat wij keuzes maken en selectief zijn in onze samenwerking. 

Ik kan mij vinden in deze uitspraken van het rapport. 

Bovendien geeft het rapport aan dat de decentrale overheden een steeds belangrijker rol krijgen in 

de toekomst met betrekking tot Europa. De betekenis en de invloed van Europese regelgeving neemt 

steeds meer toe, Europa is immers binnenland geworden en daarbij komt dat door de decentralisatie 

van taken en bevoegdheden van het Rijk naar de provincies, de provincies zelf de kennis en de 

expertise over het Europese besluitvormingsproces en de lobby in huis moeten hebben. Hier liggen 

kansen voor ons. 

Regio Randstad is op de goede weg, maar zal een grotere rol van betekenis kunnen gaan spelen. Dat 

kan door meer kennis in huis te halen en door de rol van uitvoerder van Europese wet- en regelgeving 

actief op te pakken. In het begin van 2014 zitten wij met twee ministeries om de tafel om deze 

nieuwe rol te bespreken. 

 

Een volgende kans zie ik in de komende Europese Verkiezingen. Deze verkiezingen zijn misschien wel 

belangrijker dan ooit voor de regio’s met het oog op het bovenstaande. Regio’s doen er toe in Europa 

en krijgen een rol. Dus een direct gekozen parlement is een kans voor de regio’s om onze boodschap 

over te brengen. Ik zou zeggen: pak die kans en ga stemmen. 

 

Voor wat betreft de groei van ons Bruto Regionaal Product (BRP) doet Regio Randstad het minder 

goed. De omvang van ons BRP is nog steeds groot. De groei blijft echter achter. Wij hervormen niet 

structureel en teren in op de voorsprong die wij hadden in betere tijden. Is er ook hier geen rol voor 

de regio’s om te kijken hoe we dit kunnen omdraaien? Het rapport van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid Naar een lerende economie verwoordt het mooi en stelt dat decentrale 

overheden flexibeler dan een rijksoverheid kunnen opereren en kunnen schakelen: ‘Op regioniveau is 

het immers vaak eenvoudiger om alle … betrokkenen goed te bereiken, samenhang te creëren tussen 

verschillende terreinen, de juiste richtingen aan te geven en op de hoogte te blijven van nieuwe 

ontwikkelingen.’1 Ik herken ons wel in deze passage. Het is een sterk punt om als spil te fungeren om 

het  BRP van Regio Randstad te kantelen naar groei. Opnieuw een kans. 

 

Het mag duidelijk zijn, regio’s spelen een steeds belangrijker rol. Een rol die wij als Regio Randstad 

in Europa graag spelen.  

  

Elvira Sweet 

Voorzitter Regio Randstad 

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland 

  
  

                                                        
1 Naar een lerende economie (WRR, 2013) 371-372. 
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Hoofdstuk 1  

 

Inleiding 

Per 2014 gaat de programmaperiode 2014-2020 van start. Na vaststelling van de Europese 

inhoudelijke kaders eind 2013, staat 2014 voor de Randstadsamenwerking vooral in het teken van de 

implementatie en de benodigde voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese programma’s 

2014-2020. Hierdoor zal in 2014 de nadruk vooral liggen op gerichte Brusselse informatievoorziening 

voor Regio Randstad over mogelijkheden met betrekking tot de voor ons belangrijkste sectoren.  

 

Op 22 mei 2014 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit betekent nieuwe 

Europarlementariërs en een nieuwe Europese Commissie. Dit maakt het noodzakelijk om extra nadruk 

te leggen op profilering en het strategisch positioneren van de sterke sectoren van Regio Randstad. 

Hiervoor is het belangrijk dat Regio Randstad haar doelstellingen paraat heeft om deze te kunnen 

delen met de nieuwe leden van de Commissie en het parlement. 

 

Regio Randstad is nog steeds een sterke economische regio. Alle vier de provincies scoren in de top 10 

van de Regional Competitive Index2. En wanneer Regio Randstad als één metropolitaan gebied zou 

worden gepresenteerd in de Major Metropolitan Areas van Eurostat zou Regio Randstad de 3e regio 

zijn na Londen en Parijs3. De Randstadmonitor waarin Regio Randstad wordt vergeleken met 19 

andere Europese grootstedelijke regio’s laat ook zien dat Regio Randstad qua omvang van het BRP 

groot is. Qua groei blijft Regio Randstad echter achter ten opzichte van andere grootstedelijke 

regio’s. Dat is te wijten aan te langzame structurele hervormingen in Nederland4. Randstad Regio 

heeft veel te winnen of te verliezen bij Europees beleid. Regio Randstad onderscheidt zich van de 

rest van Nederland door het (groot)stedelijke karakter, de concentratie van economische activiteiten 

en kennisinstellingen, de bevolkingsdichtheid, de stedelijke druk op het landelijk gebied (het peri-

urbane karakter) en de milieu- en de mobiliteitsproblematiek. Daarvoor zal bestuurlijk en ambtelijke 

aandacht worden gevraagd bij het nieuwe parlement en de nieuwe Commissie. 

 

De basis van het Werkplan 2014 komt, net als de vorige twee edities, voort uit De Krachten 

Gebundeld: Randstad Strategie Europa 2012 – 2015 en het werkprogramma van de Europese 

Commissie dat op 22 oktober 2013 is gepresenteerd. 

 

De vier prioriteiten van Regio Randstad, toekomst regionaal beleid, kennis en innovatie, duurzame 

leefomgeving, en landelijke gebieden onder stedelijke druk bevinden zich in 2014 alle in een andere 

fase van de Europese beleidscyclus.  

 

Toekomst regionaal beleid is gericht op de afronding van de voorbereiding van implementatie van de 

structuurfondsen, op evaluatie van de afgelopen periode (2006-2013) en voorbereiding op de periode 

2014-2020.  

Ten aanzien van kennis en innovatie heeft Horizon2020 een regionale component. Het werk in Brussel 

is gericht op het leveren van een bijdrage aan de implementatie van het kennis en innovatie 

programma en het putten uit de mogelijkheden (zowel beleidsmatig als financieel) die programma’s 

zoals Horizon2020 bieden. 

Voor de prioriteit duurzame leefomgeving wordt ingezet op het lobbyen voor (her)nieuw(d) beleid 

met betrekking tot lucht, geluid en vergroening van de economie. In 2013 stond lucht centraal. 

Geluidsoverlast wordt in 2014 een explicieter onderwerp. Ten aanzien van schaliegas worden 

ontwikkelingen in het Europees beleid in de gaten gehouden. 

Het dossier landelijke gebieden onder stedelijke druk kent een focus op de 

plattelandsontwikkelingsfondsen. Ook wordt gewerkt aan een verdiepingslag; de nadruk zal liggen op 

                                                        
2 Regional Competitiveness Index 2013. 
3 Demographia.com 
4 Randstadmonitor 2013, TNO 2013. 
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innovaties in de landbouw, de Greenports en agrofood, waarbij het netwerk PURPLE als instrument 

beter benut zal worden. Daarnaast wordt er in verband met de provinciale taak voor de realisatie en 

beheer van natuurgebieden (zoals verplichtingen via Natura2000) gezocht naar aanknopingspunten 

voor onze lobbyinzet en eventuele nieuwe netwerken. 

 

Voor elk van onze prioriteiten is het goed om de positie van Regio Randstad onder de aandacht te 

brengen bij het Europees Parlement, de Europese Commissie, Raad en collega regio’s.  

 

Voordat in het werkplan wordt ingegaan op de toekomst, wordt er kort teruggekeken op 2013. Het 

werkplan 2014 borduurt immers voort op eerder geformuleerde doelstellingen. De mate waarin de 

doelstellingen en lobbydoelen uit 2013 zijn bereikt, wordt gepresenteerd in het separate jaarverslag 

over 2013. Vervolgens worden een aantal recente Europese ontwikkelingen gepresenteerd die het 

werkplan van 2014 mede ‘sturen’.  

 

Terugblik op 2013 

In 2013 was Regio Randstad 20 jaar actief in Brussel. Dit is op bescheiden wijze gevierd met een 

aantal inhoudelijke en feestelijke bijeenkomsten. Naast de viering van de 20-jarige aanwezigheid 

heeft Regio Randstad de Slimme Specialisatie Strategie (S3), een voorwaarde voor het ontvangen van 

Europese structuurfondsen voor innovatie, afgerond.  

Als Regio Randstad hebben wij in samenwerking met de vier grote steden de Operationele 

Programma’s (OP) voor Kansen voor West II voorbereid. Dit maakt het mogelijk dat zodra de kaders 

zijn vastgesteld en de gelden voor structuurfondsen ontvangen zijn, direct met de uitvoering van het 

Europese regionale beleid te beginnen. Regio Randstad werkt samen binnen het OP West om Europese 

en regionale doelen te behalen. 

 

Op een aantal inhoudelijke dossiers was het werk in 2013 gericht op het beïnvloeden van de 

voorstellen van de Europese Commissie die Regio Randstad aangaan. Via verschillende kanalen heeft 

Regio Randstad geprobeerd de voorstellen bij te sturen, zowel samen met andere provincies als ook 

via Europese netwerken.  

 

De onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de inrichting van het regionaal 

beleid/structuurfondsen, gemeenschappelijk landbouwbeleid en kennis en innovatie voor de periode 

2014–2020 zijn eind november afgerond. Deze onderwerpen zijn voor Regio Randstad van groot 

belang. De rode draad in de voorstellen van de Europese Commissie is dat alle toekomstige Europese 

programma’s direct bijdragen aan het realiseren van de Europa-2020 doelstellingen: een slimme, 

duurzame en inclusieve economie. Daarnaast is de intentie dat de nieuwe Europese programma’s 

minder administratieve lasten met zich meebrengen, dat verschillende programma’s worden 

samengevoegd en de programma’s integraal van aanpak zijn. 

 

In opmaat naar de toekomst 

In 2014 start de Europese cyclus 2014-2020. De basis voor deze zevenjarige periode is de Europa 2020-

strategie om te komen tot een slimme, duurzame en inclusieve groei. Regio Randstad draagt bij aan 

het realiseren van deze Europese doelstellingen. Dat gebeurt vanuit de eigen kracht zoals 

geformuleerd in de S3. Regio Randstad is naar BRP gemeten de 5e economische regio in Europa. Regio 

Randstad weet echter nog niet genoeg te profiteren van gunstige Europese ontwikkelingen en blijft 

achter in de economische groei5.  

 

De periode 2014-2020 gaat van start, met een nieuw Europees Parlement en Europese Commissie in 

het vooruitzicht. Dit betekent dat er begonnen wordt met nadenken over de periode 2021-2027. Ook 

                                                        
5 Randstadmonitor 2013, TNO 2013. 
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hier bereidt Regio Randstad zich op voor, zodat Regio Randstad haar boodschappen kan ventileren, 

inbrengen en laten opnemen in toekomstige Europese beleidslijnen en wet- en regelgeving.  

 

Wat wordt er gedaan? 

De algemene doelstelling van de Randstadsamenwerking is: Het versterken van de concurrentiepositie 

van de Randstad in een integrerend Europa en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. 

Om dit te verwezenlijken richt Regio Randstad zich op: 

 Beïnvloeding van Europees beleid en Europese regelgeving; 

 Het streven naar benutting van toekomstige Europese fondsen; 

 Profilering van de Randstad in Europa; 

 Kennis en kunde delen door middel van internationale samenwerking. 

 

Regio Randstad draagt bij aan de gehele Europese beleidscyclus en probeert deze te beïnvloeden door 

te ‘brengen’ en te ‘halen’. Het brengen zit hem onder andere in het delen van kennis, bijdragen aan 

de ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid en het tonen van goede voorbeelden die passen 

binnen de Europese doelstellingen. Met halen wordt gerefereerd aan Europese programma’s en 

projecten die worden uitgevoerd door en binnen Regio Randstad, maar ook aan Europese 

samenwerking in Europese netwerken of projecten.  

 

Hoe wordt dat gedaan? 

Regio Randstad wil zo vroeg mogelijk bij de beleidsvoorbereiding van de Europese Commissie 

betrokken worden. Dit doet Regio Randstad door het doen van beleidssuggesties of tekstvoorstellen 

via werkgroepen en netwerken. Zodra een initiatief van de Europese Commissie op handen is, 

raadpleegt zij de Europese gemeenschap. Dit gebeurt onder andere via consultaties. Wanneer 

consultaties betrekking hebben op prioritaire dossiers van Regio Randstad wordt er op een consultatie 

gereageerd. Waar kansen worden gezien, wordt rechtstreeks contact gezocht met medewerkers van 

de Europese Commissie, bijvoorbeeld om hen van informatie te voorzien over het beleidsterrein 

waarop zij beleid gaan ontwikkelen. Na de verwerking van reacties op consultaties volgt meestal een 

Commissievoorstel. Voor elk formeel document dat de Europese Commissie publiceert, schrijft het 

kabinet een kabinetsreactie via Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Via het Huis van de 

Nederlandse Provincies (HNP) en provinciale experts schrijft Regio Randstad op verschillende dossiers 

mee aan BNC-fiches. Verderop in de beleidscyclus, zodra onderhandelingen door het Europees 

Parlement over Commissievoorstellen zijn gestart, denkt Regio Randstad mee met 

Europarlementariërs en levert concept amendementen. Tegelijkertijd behandelt de Raad hetzelfde 

voorstel. Ook hier denkt Regio Randstad mee via deelname aan interbestuurlijke dossierteams (IBDT) 

van verschillende ministeries, in overleg met de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en met 

inbreng via de Tweede Kamer ter voorbereiding van de behandeling van Raadsvergaderingen. 

Andere instrumenten zijn rapporteurschappen via het Comité van de Regio’s (CvdR), het organiseren 

van bijeenkomsten, het hebben van gesprekken met relevante partijen en gedelegeerde en 

uitvoerende handelingen.  

 

Leeswijzer 

In dit werkplan wordt op de vier Randstad prioriteiten een korte inleiding gegeven, vervolgens 

worden de kernboodschappen vermeld, 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. Daarna wordt ingegaan op de profilering van Regio Randstad en tot slot wordt in de bijlage 

kort de structuur van de Nederlandse zijde van Regio Randstad in Brussel gepresenteerd. De 

hoofdstukken twee toekomst regionaal beleid en zes, profilering bevatten geen concrete acties. 
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HOOFDSTUK 2 

 

Toekomst Regionaal Beleid 

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. Hiermee leveren regio’s een bijdrage aan de realisatie van de Europa 2020 

doelstellingen: een slimme, duurzame en inclusieve economie. De Europese Commissie heeft haar 

voorstellen voor de programmaperiode 2014-2020 op 6 oktober 2011 gepresenteerd. De 

besluitvorming door Raad en Parlement bevindt zich eind 2013 in de afrondende fase. De lidstaten en 

regio’s zijn met de afronding van hun operationele programma’s bezig.  

 

Sinds het voorjaar van 2012 is er gewerkt aan ‘Kansen voor West II’ (KvWII). Hiervoor waren de 

regionale economische visies (Zuidvleugel, Amsterdam Metropool, Noord-Holland, Flevoland en 

Provincie Utrecht) het uitgangspunt. De afronding en besluitvorming over het nieuwe Operationeel 

Programma voor West-Nederland ‘Kansen voor West II’ is afhankelijk van de voortgang in de 

onderhandelingen in Brussel over het budget (Meerjarig Financieel Kader 2014-2020) en de 

wetgevende teksten waarin de voorschriften voor de programma’s staan.  

 

Vertraging in de EU-besluitvorming heeft geleid tot vertraging in het proces op weg naar ‘Kansen voor 

West II’. Daarnaast is het proces afhankelijk van de totstandkoming van de 

Partnerschapsovereenkomst6. De voorbereiding van deze Partnerschapsovereenkomst en de nieuwe 

landsdelige OP’s neemt naar verwachting tot medio 2014 in beslag. Inzet van rijk en provincies is om 

zo spoedig mogelijk in 2014, het eerste jaar van de nieuwe programmaperiode, officiële goedkeuring 

voor het programma te hebben, zodat het eerste programmajaar benut wordt voor de start van het 

nieuwe OP voor ‘Kansen voor West II’. 

 

De lobby rondom het regionaal beleid 2014-2020 is zo goed als afgerond. De uitvoeringsfase gaat dan 

van start. Dit betekent een verschuiving in de lobbydoelstelling. De lobbydoelen voor 2013 zijn 

grotendeels bereikt. Het regionaal beheer en de uitvoering van het nieuwe 

structuurfondsenprogramma is zeker gesteld. Tevens is een deel van de nationale ‘enveloppe’ EFRO 

voor Regio Randstad beschikbaar en is voldoende cofinanciering georganiseerd. De nadruk voor 2014 

ligt, naast de start van het OP, op de evaluatie van de gevoerde lobby voor het programma 2014-2020 

en de start van de voorbereiding op het structuurfondsenprogramma voor de periode 2021-2027. 

 

Kernboodschap van Regio Randstad  

Kijk  Via structuurfondsen draagt Regio Randstad bij aan het realiseren van de Europa 2020- 

doelstellingen om te komen tot een slim, duurzaam en inclusief Europa. 

Want Dat is belangrijk om concurrerend te blijven. 

Dus  Pakken wij dit voor nu en de toekomst aan op een integrale wijze, met een programmatische 

aanpak en structurele betrokkenheid van partners als kennisinstellingen en het MKB. De 

structuurfondsen zijn smeerolie voor regionale investeringen binnen een Europees kader. 

 

Doelen 

- Uitvoering van het Operationeel Programma KvWII start; 

- Een substantieel deel van de nationale ‘enveloppe’ EFRO is beschikbaar voor Regio Randstad 

- Borging samenhang tussen EFRO en overige EU-fondsen in de partnerschapsovereenkomst;  

- Zorgen voor integrale benadering van en met Plattelandsontwikkelingfonds, Europees Fonds 

voor Maritieme Zaken en Visserij en het Europees Sociaal Fonds; 

- Voorbereiding op structuurfondsenprogramma 2021-2027; 

                                                        
6
 overkoepelend beleidsdocument voor inzet EU-fondsen in Nederland. 
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- Regionaal beleid en de Randstedelijke dimensie op de agenda houden van verschillende 

spelers binnen de Europese Unie. 

 

Activiteiten 

- Indienen van een OP KvWII bij het rijk en verkrijgen goedkeuring van de EC; 

- Evaluatie gevoerde lobby ten behoeve van het structuurfondsenprogramma 2014-2020; 

- Afstemmen met het rijk over het proces en inhoud van de partnerschapsovereenkomst als 

kader voor het OP (d.m.v. bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij overleggen met 

rijksoverheid over de programmaperiode 2014-2020 (Bestuurlijk Overleg Toekomst 

Cohesiebeleid en Interbestuurlijke Werkgroep Toekomst Cohesiebeleid)); 

- Leveren inbreng in Brussel over de positie van Regio Randstad over regionaal beleid (o.a. via 

het Comité van de Regio’s, het (nieuwe) Europees Parlement in 2014 en de voorbereiding op 

de nieuwe Europese Commissie in 2015; 

- Investeren in de relaties met deze partners.  

 

Samenwerking 

- In Nederland: IPO, VNG, G4, G32, Programmamanagement Kansen voor West, Rijksoverheid, 

ministerie van Economische Zaken (EZ), ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). 

- In Brussel: Europese Commissie, Europees Parlement, Comité van de Regio’s (commissie 

COTER), Council of European Municipalities and Regions (CEMR). 

 

 

HOOFDSTUK 3 

 

Kennis en innovatie 

De Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid met innovatie als motor voor de Europese 

economie staat ook in 2014 centraal. ‘2014 wordt een jaar waarin het resultaat en de implementatie 

van nieuwe programma’s centraal staan; ook de samenwerking tussen de lidstaten over de uitvoering 

van de Europa 2020-strategie moet worden versterkt.’ aldus J.M. Barroso, voorzitter van de Europese 

Commissie. 7 

 

De Europa 2020-strategie biedt kansen voor Regio Randstad als economisch sterke regio. Deze 

potentie komt tot uiting in de vele internationaal erkende kennisinstellingen, innovatieve bedrijven 

en sterke economische clusters. Via Europese programma’s gefinancierd uit het EFRO, Horizon2020 en 

de Europese Innovatie Partnerschappen wordt hier vanuit de regio invulling aan gegeven. Om tot 

meer en betere innovatie op regionaal niveau te komen zijn partnerschappen cruciaal. De 

Randstadprovincies vervullen een belangrijke rol bij het stimuleren van innovatie via regionale 

clusters en kunnen gezien hun positie een belangrijke brug slaan tussen de kennisinstellingen, de 

overheid en het bedrijfsleven. De betrokkenheid van alle stakeholders uit de innovatieketen wordt 

gezien als de belangrijkste voorwaarde om innovaties uiteindelijk te vertalen naar concrete 

marktintroducties. 

 

Kernboodschap van Regio Randstad 

Kijk  In Regio Randstad zijn meer dan 100 kennisinstellingen en vele bedrijven actief op het 

terrein van kennis en innovatie.  

1. Duurzame energie en duurzame mobiliteit: schone technologie en slimme en duurzame 

steden / regio’s; 

2. De biobased economy; 

3. Gezondheid: zo lang mogelijk gezond blijven door inzet vanuit de life sciences; 

                                                        
7 22 oktober 2013, speech voorzitter van de Europese Commissie, J.M. Barroso bij de presentatie van het werkplan 
van de Europese Commissie voor 2014. 
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zijn de onderwerpen die voor Randstad Regio in Brussel centraal staan en aansluiten op 

Europese maatschappelijke uitdagingen. 

Want  Regio Randstad is historisch een gebied dat gezien haar ligging is gericht op kennis en innovatie, 

water en handel8. 

Dus  Zetten wij dit voort en ondersteunen wij de (top)sectoren9, aangezien deze voor het grootste 

deel gevestigd zijn in Regio Randstad.  

 

Doelen 

- Op basis van de slimme specialisatie strategie (S3) van West Nederland bijdragen aan het 

sneller vermarkten van kennis en onderzoek (kennis, kunde, kassa) en het verhogen van 

uitgaven voor innovatie & onderzoek; 

- Vaststellen aanknopingspunten en kansen in de Europese programma’s voor de genoemde 

maatschappelijke opgaven; 

- Verlenen van strategisch advies op maat; 

- Verstrekken van informatie aan gekozen sectoren (bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

overheid) over ‘calls’ en nieuwe programma’s;  

- Positionering en lobby richting het nieuwe Europees Parlement en de Europese Commissie 

om de innovatiekracht van Regio Randstad voor het voetlicht te brengen; 

- Versterken samenwerking met de Randstaduniversiteiten op een aantal onderwerpen richting 

2020.  

 

Activiteiten 

- Screening van fondsen en ‘calls’; 

- Onderzoeken mogelijkheden Europa 2020 en Horizon2020 ter ondersteuning van het MKB bij 

hun innovatie activiteiten; 

- Inzichtelijk maken strategische Europese partnerregio’s ten behoeve van samenwerking in 

relevante EU-programma’s; 

- Inzetten bestuurders als ‘ambassadeurs’ voor Europese projecten en het Comité van de 

Regio’s gebruiken als bestuurlijk platform voor potentiële partner regio’s; 

- Organiseren bijeenkomst met de Randstaduniversiteiten ten behoeve van de implementatie 

van de S3; 

- Schrijven van een gezamenlijke Roadmap richting 2020 (provincies en universiteiten en 

bedrijven) gebaseerd de S3;  

- Communiceren van de rol van de regio bij innovatie en de totstandkoming van de Europese 

Onderzoeksruimte richting het nieuwe EP; 

- Profileren van Regio Randstad bij stakeholders in Brussel zoals de Eurocommissaris voor 

Regionaal Beleid en de Eurocommissaris voor Onderzoek. De mogelijkheden inventariseren 

voor een mogelijk bezoek aan Randstad Regio; 

- Continueren en uitbouwen deelname aan het European Regions Research & Innovation 

Network (ERRIN); 

- Deelnemen aan de Week of the Innovative Regions in Europe (WIRE). 

 

Concreet 

- Utrecht Sustainable Institute (USI) brengt kennisinstellingen samen met marktpartijen. Zij 

maken effectiever gebruik van de innovatiekracht en het denkvermogen. USI wordt een 

knooppunt voor onderzoek, ontwikkelingen en concrete toepassing van kennis op het gebied 

van duurzame urbane regio’s. Tevens biedt het een platform voor kennisontwikkelingen 

                                                        
8 Hier wordt gerefereerd aan de historische ontwikkelngen als droogleggen van gebieden, microcoop, maken van 
zeekaarten, schepen en dergelijke. 
9 Agro & Food, Chemie & Biobased Economy, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life 
Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water, Delta & Maritiem.  
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reflectie op de samenhang tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Dutch Game 

Garden brengt deze partijen ook bij elkaar op het terrein van Nederlandse game industrie.  

- Met een PET-MRIscan kijken specialisten in het lichaam en zien wat zich daar afspeelt. 

Belangrijke vragen voor patiënten en hun behandelaars, zoals komen medicijnen in het 

lichaam op de plaats waar ze nodig zijn en doen ze daar hun werk, worden beantwoord. De 

geavanceerde apparatuur trekt ook gerenommeerde wetenschappers aan. Het VU/VUmc 

richten zich vooral op de oorzaken van ziekten als Alzheimer, kanker en hartziekten. 

- Het Technofonds verstrekt risicokapitaal aan jonge hoogwaardige technologisch gerichte 

bedrijven in bijvoorbeeld de ICT sfeer, life science, communicatie, internet, robotisering en 

back-uptechnologie. 

- Via het regions of knowledge programma Health Ties wordt samengewerkt met een groot 

aantal sterke regio’s in Europa met het doel een kennis gedreven Europees Cluster Life 

Sciences vorm te geven. 

- Regio Randstad is sterk vertegenwoordigd in de Biobased Delta. Een cluster (Zuidwest 

Nederland / Vlaanderen) dat door Brusselse beleidsbepalers gezien wordt als een voorbeeld 

voor andere biobased economy clusters in Europa. 

 

Samenwerking 

- In Nederland: G4, middelgrote gemeenten (S9), kennisinstellingen, universiteiten, 

bedrijfsleven (MKB), ministeries (EL&I, BZK, OCW, SZW, I&M). 

- In Brussel: ERRIN, VNO-NCW/MKB, ONL, Directoraat Generaal Onderzoek en Innovatie van de 

Europese Commissie. 

 

 

HOOFDSTUK 4 

 

Duurzame leefomgeving 

De Europese Commissie roept op economische groei te plaatsen in het licht van een duurzame 

benutting van hulpbronnen. In Regio Randstad vinden op dit terrein veel ontwikkelingen plaats: 

klimaatneutraal wonen, natuurinclusief bouwen, bescherming van gebieden tegen overstroming en 

watermanagement. De uitdaging voor Regio Randstad is voor deze initiatieven Europese steun, zowel 

in wetgeving als in financiële middelen, zeker te stellen. Doelstelling is in Europa (beleidsmatige en 

financiële) coalitiegenoten te vinden voor initiatieven die Regio Randstad neemt en bevorderen dat 

economische groei van Regio Randstad samen gaat met hoge ambities voor duurzaamheid, milieu, 

water, klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten en duurzame energie. Voor initiatieven op deze 

onderwerpen stelt Regio Randstad Europese steun, zowel in wetgeving als in financiële zin, veilig.  

 

In 2014 staat Duurzame Leefomgeving in het teken van luchtkwaliteit; de EU besluitvorming zal in 

2014 van start gaan op dit voor de Randstadprovincies belangrijke dossier. Daarnaast brengt de 

Europese Commissie naar verwachting een Klimaat- en Energiestrategie 2030 uit en zullen er vele 

mogelijkheden zijn om energie onderzoeksprojecten in te dienen onder het programma Horizon2020. 

Het dossier geluidshinder/omgevingslawaai bevindt zich in een afrondende fase. De EU Green Week 

staat in 2014 in het teken van de Groene Economie en Regio Randstad is mede als gevolg van het 

succes in 2013 opnieuw door de Europese Commissie uitgenodigd actief deel te nemen aan dit 

initiatief. 

 

Kernboodschap 

Kijk Gezondheid van de inwoners van Regio Randstad is belangrijk. Lucht en geluidsniveau in Regio 

Randstad verbetert, maar kan beter. 

Want Er is veel uitstoot en geluid van verkeer (bijv. voertuigen, scheepvaart en landbouw, en 

vervuilde brandstof).   
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Dus Is in de herziene Europese Richtlijnen voor Lucht – te weten de Thematische Strategie Lucht 

en de nieuwe richtlijn Nationale Emissieplafonds (NEC) en mogelijke herziening van de 

richtlijnen omgevingslawaai en geluidshinder - het Randstadbelang meegenomen: 

- de richtlijnen zijn uitvoerbaar (procedureel en qua normstelling) haalbaar en betaalbaar;  

- om de richtlijn te handhaven staat een gelijk speelveld in alle lidstaten voorop; 

- Europese fondsen en financiële faciliteiten voor implementatie worden optimaal benut.  

 

Doelen 

- Inbrengen belangen in de herziening van de thematische strategie luchtvervuiling, inclusief 

bestaande EU luchtkwaliteit- en emissie wetgeving in het bijzonder en de richtlijnen 

omgevingslawaai en geluidshinder, het motorvoertuigendossier, de nieuwe Europese 

rekenmethode voor geluid (CNOSSOS) en de evaluatie van de bandenrichtlijn; 

- Aangeven waar de richtlijnen uitvoeringsproblemen opleveren en oplossingen aandragen; 

- EU-instrumenten dragen bij aan luchtkwaliteit verbetermaatregelen in de regio alsmede 

vermindering van omgevingslawaai en geluidshinder; 

- Treffen van bronmaatregelen om luchtkwaliteit, omgevingslawaai en geluidshinder aan te 

pakken; 

- Afstemming EU luchtbeleid en geluidbeleid met EU sectorbeleid en afstemming hiervan met 

nationaal, regionaal en lokaal beleid; alsmede afstemming met EU regio’s; 

- Verkrijgen van steun en erkenning voor de opgave in grootstedelijke regio’s om 

duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de economische ontwikkeling van de regio’s; 

- Inbouwen van de mogelijkheid voor regionaal maatwerk bij de implementatie In toekomstige 

richtlijnen; 

- Inzetten op betere definitie van stilte gebieden en harmonisatie van handreiking voor 

aanwijzing en bescherming van stilte gebieden. 

 

Activiteiten: 

- Aandacht blijven vragen voor het position paper gericht op de Thematische Strategie Lucht 

en de herziening van de NEC-richtlijn van de Europese Commissie; 

- Commentaar geven op de voorstellen van de EC voor een Thematische Strategie Lucht en 

een nieuwe NEC richtlijn; 

- Aandragen oplossingen voor uitvoeringsproblemen met de huidige richtlijnen; 

- Schrijven lobbywerkplan voor het ‘AIR’ netwerk; 

- Organiseren bijeenkomst over handhaving van inrichtingen tussen de AIR deelnemers;  

- Organiseren van activiteit op gebied van ‘elektronische sensoren’ voor het meten van 

luchtkwaliteit en internationaal Europees project verkennen in het kader van Horizon2020; 

- Inbrengen standpunten in de besluitvorming in het Europees Parlement; 

- Profilering van standpunten bij nieuwe Europarlementariërs na de EU verkiezingen;   

- Verzorgen inbreng in de milieuraden onder de Griekse EU voorzitter en samenwerken met 

Ministerie IenM via de PV-NL, IBDT en CEMR;  

- ‘Briefen’ van EU beleidsmakers over belangen van Regio Randstad; 

- Inbrengen standpunten in debatten en conferenties; 

- Benadrukken dat het aanscherpen van bronbeleid goedkoper is en beter invulling geeft aan 

het ‘vervuiler betaalt principe’ bij omgevingslawaai; 

- Monitoren ontwikkelingen voor schaliegas (In kader van STRONG moet afweging worden 

gemaakt om tot goede verdeling gebruik ondergrond te komen. Aandacht voor 

onomkeerbaarheid van gebruik en lange termijneffecten); 

- Bijdragen leveren aan de Green Week die in het teken staat van Groene Economie.  
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Concreet 

- Reductie van de stikstofoxide uitstoot van binnenvaartschepen via selectieve katalytische 

reductie (SCR), LPG en LNG brandstof middels onder andere de Subsidieregeling 

Milieumaatregelen Binnenvaart.  

- Verschillende walstroomprojecten in Regio Randstad waar zowel vermindering van 

geluidsoverlast als luchtvervuiling wordt tegengegaan.  

- Stimuleren van gebruik van schone brandstoffen bij zeeschepen zodat luchtvervuiling langs 

de kust en in havens gereduceerd wordt.  

 

Samenwerking; 

- in Nederland: Expertgroep Duurzame Leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

IBDT-Lucht en Geluid, G4 en regionale milieudiensten. 

- In Brussel: Air Quality Initiative Regions network (AIR), G4, Directoraten Generaal van de 

Europese Commissie (in het bijzonder DG Milieu), Subsidiariteitsplatform van het Comité van 

de Regio’s, CEMR focus group lucht, ERRIN Energy and Climate working group. 

 

 

HOOFDSTUK 5 

 

Landelijke gebieden onder stedelijke druk 

Kenmerkend voor Regio Randstad is de continue interactie tussen de stedelijke agglomeraties en hun 

landelijke omgeving. Bij de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft 

Regio Randstad speciale aandacht vragen voor de kansen en vitaliteit van het platteland in de 

stedelijke omgeving, de peri-urbane gebieden.  

 

Het beïnvloedingsproces rond Europese wetgeving voor de periode 2014-2020 is afgerond. De 

lobbyinzet werkt en werpt zijn vruchten af door de aantoonbare erkenning en vermelding van peri-

urbane gebieden en de nadrukkelijke aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van stad-

plattelandsrelaties in meerdere Europese (nieuwe) wetgeving, adviezen van het Europees Parlement 

en Europese Commissie-rapporten. Het is een goed moment om de focus van de stad-land prioriteit in 

lijn te brengen met de focus van de prioriteiten van de Randstadprovincies op het gebied van 

duurzaamheid en innovatie. Het PURPLE netwerk (Peri Urban Regions Platform) is het platform voor 

het op Europees niveau uitwisselen van expertise en scenario’s bij vraagstukken rond stedelijkheid en 

landbouw via de PURPLE-werkgroep. Aandacht dient er nadrukkelijk te zijn om de kansen ook op 

nationaal niveau te blijven benadrukken, omdat daar de aandacht vanuit andere krachten weer sterk 

op het ‘boerenerf’ en ‘landbouwgrond’ wordt gelegd. Als gevolg van de decentralisatie van het 

natuurbeleid is het takenpakket bij provincies geïntensiveerd. Daarmee is het belang groter geworden 

om op dit dossier Europese ontwikkelingen in beleid en wetgeving te volgen en te beïnvloeden.  

 

Kernboodschap 

Kijk  Het oorspronkelijk doel van landelijke gebieden onder stedelijke druk is behaald. 

Want  ‘Peri-urbaan’ is opgenomen in verschillende Europese (nieuwe) wetgeving, EP-adviezen, EC-

rapporten als ook in adviezen van het Comité van de Regio’s10. 

Dus  Wordt ingezet op verdere verdieping en het blijven voeden van het thema en vragen wij 

concreet aandacht voor innovaties in de landbouw, de agrofood sector specifiek gericht op 

stad platteland en de synergie met andere beleidsterreinen en fondsen. 

 

 

 

 

                                                        
10 Rapport Souchon, Durnwalder, Olbrycht en in de algemene structuurfondsenverordening van o.a. Krehl/Van 
Nistelrooij. 
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Doelen 

- Zorgen voor een gebieds- of programma gerichte sturing op de grondgebonden landbouw 

vanuit het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarbij landbouw integraal 

meegenomen wordt in gebiedsprocessen;  

- Streven naar ruimte voor de agrofood sector om sociaaleconomische potenties in relatie tot 

stad-plattelandsrelaties te benutten; 

- Ondersteunen van vitale landbouw en een duurzaam beheer van het landelijk gebied;  

- Inspelen op kansen en mogelijkheden die het GLB 2014-2020 biedt gericht op 

synergiemogelijkheden met de andere Europese fondsen;  

- Profilering richting het nieuwe EP en het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie 

(in 2016) op gebied van technologische innovaties in de landbouw, Greenports en agrofood; 

- Verleggen van de focus van het netwerk PURPLE, zodat het aansluit op actualiteit en 

innovatieve (stadsland)landbouw. Dit mede om betrokkenheid en draagvlak te vergroten; 

- Uitwerken en concretiseren van de gevolgen van decentralisatie natuur op activiteiten van 

Regio Randstad; 

- Zoeken naar innovatieve netwerken van stakeholders die betrokken zijn in het beheer van 

het landelijk gebied. 

 

Activiteiten 

- Voortzetten structurele dialoog met het EP en EC over de implementatie van de 

verordeningen van plattelandsontwikkeling en structuurfondsen;  

- Uitwerken concrete programmalijnen voor projecten van de aannames en erkenning in het 

toekomstige GLB van peri-urbane gebieden, mede door lobbyinzet vanuit PURPLE;  

- Verdere ideeën uitwerken aangaande een expositie in het EP met de nieuwe 

Europarlementariërs over innovaties in de Randstedelijke landbouw en Greenports van Regio 

Randstad;  

- Uitwerken en concretiseren van het marketingplan van PURPLE en wervingsactiviteiten van 

nieuwe leden;  

- Zoeken van mogelijkheden en nemen initiatief voor een peri-urbaan Interreg project.  

 

Concreet 

- Het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën gericht op het benutten van de nabijheid van de 

stad en op blijvend kunnen boeren in de veenweiden.  

- Voor de agro food sector: het organiseren van een bijeenkomst in 2014 rond het EIP 

landbouw. 

- Het ondersteunen van de Greenports (totale tuin/glasbouw cluster) in Regio Randstad bij 

hun verdere positionering in Brussel en het stroomlijnen van Europese activiteiten. 

- Greenport Westland – Oostland, Greenport Aalsmeer en omstreken, Greenport Bollenstreek, 

Greenport Boskoop, Greenport Noord-Holland Noord. 

 

Samenwerking:  

- In Nederland: Ministerie van Economische Zaken en G4. 

- In Brussel: PURPLE, ERRIN, ERIAFF, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe 

(CPMR), CEMR, Permanente Vertegenwoordiging (EZ), IPO/VNG, VEWIN, Comité van de 

Regio's (via NAT/COTER commissie), Europees Parlement (leden Commissie Regionale 

Ontwikkeling en Landbouwcommissie).  
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HOOFDSTUK 6 

 

Profilering Randstadsamenwerking Europa 

De Randstadprovincies profileren zich continu tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dit gebeurt 

door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het bestuur van Regio Randstad, vakgedeputeerden en 

de medewerkers zowel in Brussel als in de provincies. Deze profilering heeft plaats op verschillende 

momenten tijdens de gehele beleidscyclus, op verschillende niveaus en via verschillende 

instrumenten waarin de betrokkenen participeren of waar zij toegang toe hebben.  

 

Kernboodschap 

Kijk Regio Randstad is al meer dan 20 jaar actief in Brussel. 

Want  Veel Europees beleid, wetten en regels die regio’s uitvoeren, worden in Brussel geïnitieerd, 

ontwikkeld en besloten.  

Dus Willen wij aan tafel zitten bij expertvergaderingen, rapporteurschappen etc., wanneer 

beleid dat wij uitvoeren, wordt bedacht en blijven wij als Regio Randstad coalities aangaan, 

vormen wij netwerken met andere regio’s en partijen, om onze doelstellingen te realiseren.  

 

Doelen 

- Positioneren en profileren van Regio Randstad bij Europese en Nederlandse relevante 

partijen op de prioritaire onderwerpen; 

- De Randstadmonitor verschijnt ook in 2014. 

 

Activiteiten 

- Kennis maken met nieuwe Europarlementariërs en hun medewerkers alsmede nieuwe 

Eurocommissarissen en hen voorzien van informatie over Regio Randstad en haar prioritaire 

onderwerpen; 

- Ontvangen van individuen en groepen die een bezoek brengen aan het Randstad kantoor in 

Brussel; 

- Organiseren van bijeenkomsten in het kader van de vier prioriteiten; 

- Organiseren bijeenkomst in het kader van Open Dagen van het Comité van de Regio’s; 

- Publiceren van zakformaat Randstadmonitor; 

- Bijdrage leveren aan de ‘urban agenda’, een onderwerp dat Nederland mogelijk agendeert 

tijdens het voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016, alsmede aan het initiatief 

van Rijkswaterstaat op het thema ‘gezonde verstedelijking’; 

- Actueel houden van ‘boodschappen’ Regio Randstad ten behoeve van lobby en 

communicatie; 

- Bericht Europa verschijnt vier keer per jaar ten behoeve van de Provinciale Staten 

werkgroepen Europa; 

- Terugblik Regio Randstad gebeurt via een jaarverslag. De financiële verantwoording loopt 

mee met de financiële cycli van de vier provincies; 

- Nadenken over de periode na 2014-2020; 

- Zorgen voor goede informatie uitwisselingsprogramma’s ten behoeve van interne 

communicatie; 

- Zorgen voor actuele externe communicatie via de website www.randstadregion.eu en 

twitteraccount @RegioRandstad. 

 

Samenwerking 

- In Brussel: Netwerken die worden genoemd bij de vier dossiers en mogelijke nieuwe 

partners. 

- In Nederland: Netwerken die worden genoemd bij de vier dossiers en eventuele nieuwe 

partners. 

  

http://www.randstadregion.eu/
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BIJLAGE 1 

 

Structuur Randstadsamenwerking Europa 

 

Organisatie en samenwerking 

Het uitvoeren van het werkplan vraagt veel van de provinciale organisaties. Essentieel voor een 

effectief optreden in Brussel is een soepele samenwerking tussen de Europa bestuurders van de vier 

Randstad provincies, de vakgedeputeerden, de lobbyisten in Brussel, de coördinatoren EU in de 

provinciehuizen en de experts van de vakafdelingen. De provinciale organisatie is de spil voor een 

goede samenwerking. 

 

Per resultaatterrein zijn tussen de vier provincies werkafspraken gemaakt over de vorm waarin 

samenwerking plaatsheeft en de inzet die iedere provincie levert, zowel op bestuurlijk als ambtelijk 

niveau. Vertegenwoordigers van de Randstadprovincies in het HNP leveren een actieve bijdrage aan 

de organisatie van werkbezoeken. De integrale benadering die de Regio Randstad voorstaat, vraagt 

om een duidelijke afbakening en verantwoordelijkheid van rollen van de betrokkenen. 

 

De voorzitter 

De voorzitter is eerstverantwoordelijk voor de Randstadsamenwerking Europa. Zij bewaakt de 

voortgang van de strategie en spreekt haar collega-gedeputeerden (zowel Europa- als 

vakgedeputeerden) aan op de voortgang van de samenwerking. 

 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de Randstadinbreng in het HNP-bestuur en de relatie met het 

IPO. De werkzaamheden van de Regio Randstad en de werkzaamheden van het IPO moeten op elkaar 

aansluiten en elkaar versterken. Voor het functioneren van de Regio Randstad is het belangrijk dat de 

samenwerking met het IPO en het HNP goed functioneert, transparant is en ondersteuning biedt aan 

de leden van het Comité van de Regio’s.  

 

Regio Randstad omvat vier provincies. In deze provincies liggen de vier grote steden: Amsterdam, Den 

Haag, Rotterdam en Utrecht. Goede samenwerking tussen provincies en steden is belangrijk. De 

voorzitter zorgt er samen met collega’s voor dat deze samenwerking goed verloopt. De voorzitter is 

‘het gezicht’ van de Regio Randstad. Hierin wordt de voorzitter gesteund door collega Europa 

gedeputeerden. 

 

EU coördinerend gedeputeerden 

De EU gedeputeerden zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de vier thema’s die 

centraal staan in de Randstadsamenwerking. Zij zorgen er, samen met hun collega vakgedeputeerden 

voor, dat de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de Randstadstrategie worden gerealiseerd. 

Alle vier de Europa gedeputeerden hebben een positie in het Comité van de Regio’s. Als lid of 

plaatsvervangend lid van de verschillende commissies kunnen zij de doelstellingen van de Regio 

Randstad in het Comité van de Regio’s inbrengen.  

 

Vakgedeputeerden 

De vakgedeputeerden verzorgen de inhoudelijke inbreng en uitvoering van de Randstadstrategie. 

Aansluiting bij en terugkoppeling naar de EU gedeputeerden is belangrijk omdat zij gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor de realisatie van één van de vier thema’s. Hieronder een overzicht van 

verantwoordelijkheden van betrokken gedeputeerden. 
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P4 prioriteit Bestuurlijk Overleg P4 

Europa 

Bestuurlijk Overleg P4 

vakgedeputeerden 

IPO: Bestuurlijke 

Adviescommissies 

HNP-bestuur 

Plattelands- 

gebieden onder 

stedelijke druk 

Elvira Sweet (NH): 

- Voorzitter P4 

- Coördinatie HNP/IPO 

- Relatie P4/G4 

- Lid ECOS 

- Coördinatie PURPLE 

 

Jaap Bond (Groen/NH) 

Bert Gijsberts (FL) 

Bart Krol (UT) 

Han Weber (ZH, 

vertegenwoordiger PURPLE) 

 

Noël Lebens (L) 

BAC Vitaal Platteland 

Hester Maij (OV) 

Duurzame 

Leefomgeving:  

Luchtkwaliteit 

Bert Gijsberts (FL) 

- Lid NAT  

- Coördinatie AIR 

Jaap Lodders (FL) 

Tjeerd Talsma (NH) 

Ralph de Vries (UT) 

Rik Janssen (ZH) 

 

Bart Krol (UT) 

BAC Duurzaamheid, 

Ruimtelijke 

Ontwikkeling en 

Waterbeheer 

 

Bert Gijsberts (FL) 

 

Toekomst Regionaal 

Beleid 

Ralph de Vries (UT) 

- Coördinatie P4-inbreng 

Comité van de Regio’s 

- Personeel/Financiën P4 

- Lid COTER 

- Coördinatie ESPON/RISE 

 

Remco van Lunteren 

(Economie, UT) 

Jan-Nico Appelman (FL) 

Jan van Run (NH) 

Govert Veldhuijzen (ZH) 

 

Jan van Run (NH) 

BAC Regionale 

Economie & Energie 

 

Ralph de Vries 

(UT) 

Kennis & Innovatie Rogier van der Sande (ZH) 

Secretariaat P4 

Lid EDUC 

Coördinatie ERRIN 

 

Govert Veldhuijzen 

(Economie, ZH) 

Jan-Nico Appelman (FL) 

Jan van Run (NH) 

Remco van Lunteren (UT) 

 

Jan van Run (NH) 

BAC Regionale 

Economie & Energie 

 

Rogier van der 

Sande (ZH) 

 

Rol Provinciale Staten 

Het kader De Krachten Gebundeld; Randstad Strategie Europa 2012-2015 is door Provinciale Staten 

van de vier Randstadprovincies vastgesteld. Dit wordt jaarlijks uitgewerkt in bestuurlijke 

werkplannen waarover Provinciale Staten vooraf worden geconsulteerd. 

Provinciale Staten hebben in elke provincie een statenwerkgroep Europa of een coördinatie overleg 

Europa (Noord-Holland). De Statenleden die zitting hebben in deze groepen en overleg spreken elkaar 

drie à vier keer per jaar over de voortgang van Europese in Regio Randstad. De Statenleden hebben 

afgesproken een aantal rollen te vervullen. Intern is dit de rol van ambassadeur, informatiemakelaar, 

kennisdeler en -verspreider naar hun collega’s in Statencommissies, zodat Provinciale Staten in staat 

zijn hun controlerende en kaderstellende rollen op dit thema in te vullen. Extern vervullen de 

Statenleden de rol van ambassadeur en informatiemakelaar richting hun achterban in de regio. 

Hiertoe organiseren de Provinciale Staten van de vier Randstadprovincies in 2014 een aantal 

activiteiten gerelateerd aan de prioriteiten binnen de Europa strategie. Het bezoek dat in 2013 stond 

gepland vindt begin 2014 plaats samen met de afsluiting van de 20-jarige aanwezigheid van Regio 

Randstad in Brussel. 

 


