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1. De Stad 

Meer dan 70% van de bevolking binnen de Europese Unie woont in een stedelijke 
omgeving. ‘De stad’ staat zowel in ‘Europa’ als in Nederland centraal in zowel de Urban 
Agenda als Agenda Stad. Het is goed dat er aandacht komt voor de stedelijke dimensie 
van Europa bij haar uitdagingen. Regio Randstad moet aangehaakt zijn en inbreng 
leveren in toekomstige discussies en ontwikkelingen van Urban Agenda en Agenda Stad. 
Aandacht voor het peri-urbane karakter van Regio Randstad binnen deze ontwikkelingen 
blijft van belang. Regio Randstad is een groot verstedelijkt gebied waar de stad en het 
ommeland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

  
 
2. Eurocommissaris Cretu 

Mevrouw Cretu deelt deze mening over de Urban Agenda ook. De Eurocommissaris van 
Regionaal Beleid mevrouw Corien Cretu bracht afgelopen vier december een bezoek aan 
het Huis van de Nederlandse provincies. Mevrouw Cretu was in het HNP vanwege de 
zogenaamde regioborrel die het HNP regelmatig organiseert samen met CDA 
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Mevrouw Cretu complimenteerde Nederland 
met haar kennis in algemene zin, haar specialisatie en specifiek de inzet op kennis en 
innovatie. Dit laatste is bijzonder gezien het feit dat Nederland de Europese 3% norm van 
investeringen in kennis en innovatie niet haalt. Deze is voor 2013 in Regio Randstad 
2,49% (Randstadmonitor, 2014) en voor Nederland in 2012 2,16% in 20 (Eurostat 2014). 
De Randstadmonitor laat zien dat investeringen in kennis en innovatie afnemen. 
 
 

3. Juncker’s investeringsagenda 
Op 26 november  heeft de Europese Commissie (EC) een mededeling gepubliceerd 
onder de titel ‘Een investeringsplan voor Europa’. Dit plan geeft invulling aan één van de 
prioriteiten van de nieuwe EC: het bevorderen van investeringen in de Europese 
economie. De EC wil daarbij bestaande Europese publieke middelen anders inzetten met 
het doel private middelen aan te trekken voor kansrijke investeringsprojecten die anders 
niet of moeilijk tot stand zouden komen in de periode 2015-17.  Dit moet de vorm krijgen 
van een Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). 
Het EFSI richt zich vooral op strategische projecten rond infrastructuur, met name 
breedband- en energienetwerken, maar ook transport, infrastuctuur in industriele 
gebieden, onderwijs, onderzoek en innovatie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.   
 
In de komende periode zal het politiek bestuurlijke besluitvormingsproces plaatsvinden 
binnen de EU. Op 15 december wordt het voorstel in eerste aanleg besproken in de 
Europese raad. Naar verwachting wordt het proces voor de zomer van 2015 afgerond in 
het EP. Begin 2015 zal er meer zicht zijn op de criteria/ voorwaarden van het fonds. 
 
 
 



 

4. Issue luchtkwaliteit en lobbybrief 
Regio Randstad heeft namens het AIR netwerk een brief gestuurd aan de voorzitter van 
de Europese Commissie Juncker en commissaris Vella (verantwoordelijk voor milieu), 
waarin wij benadrukken dat het belangrijk is dat de Europese Commissie aandacht blijft 
houden voor luchtkwaliteit binnen de Europese Unie.  
De aanleiding was een uitgelekte brief van Juncker over het concept werkplan van de 
Europese Commissie 2015 waarin het luchtpakket leek te worden opgevoerd voor een 
review. Regio Randstad heeft er belang bij het pakket op de agenda te houden. De brief 
is op 2 december verzonden. 
In februari 2015 is het eerste debat gepland in milieucommissie Europees Parlement over 
luchtdossier. 
 

5. Nieuwe naam Comité van de Regio’s alsmede herind eling 
De mandaatsperiode van de huidige commissies in het Comite van de Regio’s (CvdR), 
2010-2015 loopt ten einde. Tegen het einde van deze periodes wordt de werkwijze van de 
commissies door het Bureau  van het CvdR doorgelicht en worden nieuwe voorstellen 
gedaan om het CvdR effectiever en integraler te laten opereren.  
 
Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor de periode 2015-2020. Hierin worden concrete 
voorstellen gedaan zoals de deelname van het CvdR als observer aan Trojka 
onderhandelingen (Raad, EP, EC), maar ook een nieuwe, aangepaste commissie indeling 
wordt geadviseerd. Het Bureau van het CvdR is 2 december bijeen geweest om het 
voorstel te bespreken en uiteindelijk zal in januari definitief overeenstemming moeten zijn 
bereikt over de nieuwe indeling.  
 

Daarnaast zal het Comité van de Regio’s voortaan het woord “Europees” toevoegen aan 
haar naam. In het engels wordt het dan het European Committee of the Regions. 
 
 

6. Agenda 
 

21 januari Nieuwjaarsreceptie Huis Nederlandse Provincies en Permanente 
Vertegenwoordiging in Brussel 

 
 


