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Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  

Bestuurlijk Overleg Europa Regio Randstad 

van 4 oktober 2013  

 
   
Met dit bericht 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. Open Days en Randstadbuffet 

Op 8 en 9 oktober vonden in Brussel de Open Days plaats. Regio Randstad heeft deelgenomen aan een aantal 

workshops. Op de avond van 8 oktober is de Randstad netwerk bijeenkomst gehouden. Het was een zeer 

succesvolle en goedbezochte avond. Elvira Sweet heette welkom namens de Europa gedeputeerden van Regio 

Randstad en benadrukte het belang van samenwerking in Brussel.  

Tijdens de Open Days is in samenwerking met o.a. PURPLE, Brabantstad en METREX de workshop “Smart 

Sustainable and inclusive economic growth through territorial linkages” georganiseerd bij Regio Randstad. De 

focus van de workshop lag op de voedselproductie in peri-urbane gebieden. Hoe kun je door middel van 

voedselinitiatieven bijdragen aan een duurzame voedselketen tussen de stad en het platteland? Tijdens de 

workshop werden door verschillende sprekers interessante voorbeelden genoemd van voedselinitiatieven en 

innovaties die kunnen bijdragen aan het creëren van een sterke peri-urbane agricultuur. Zo werd vanuit de 

Regio Randstad het voorbeeld van het brouwen van het meest duurzame bier gepresenteerd. Vanuit de 

Europese Commissies waren er vertegenwoordigers aanwezig vanuit DG AGRI en REGIO. Juist de samenwerking 

tussen deze twee DG’s is namelijk belangrijk en werd ook onderschreven tijdens de workshop. 

  

“Air policy review: an investment for life. Regional approaches for sustainable development” was het 

onderwerp van gesprek tijdens een workshop op 9 oktober. Dit event was georganiseerd door het Air quality 

Initiative of Regions (AIR network). De gezondheid van de inwoners van Europa stond centraal. Europese 

Commissie en regio’s zijn het eens dat luchtkwaliteit Europees moet worden aangepakt. Punt van discussie was 

multilevel governance op dit onderwerp en integrale benadering tussen verschillende betrokkenen op elk 

niveau.  De richtlijn luchtkwaliteit zal door de herziening niet wezenlijk veranderen. Ons lobbydoel om 

luchtkwaliteit te verbetern door zogenaamd bronbeleid wordt meegenomen in het herziening. De richtlijn 

verschijnt begin november.  

 

2. Bestuurders in Brussel 

Ralph de Vries is bij de COTER-bijeenkomst van het Comité van de Regio’s aanwezig geweest. Daar heeft  hij 

o.a. amendementen van collega Wim van der Donk op het ontwerpadvies havenbeleid verdedigd. Dit komt nu 

terug in de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s. Hiermee is een groot belang voor de 

Nederlandse havendiensten mee gemoeid.  
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Bert Gijsberts heeft twee amendementen aangenomen gekregen in de NAT-commissie. Deze gingen over 

Maritieme Ruimtelijke Ordening en betreffen aanpassingen in de teksten op aquacultuur. Ook heeft hij als 

gastheer het woord gedaan op de conferentie “Rural innovation on the Move!” georganiseerd door het netwerk 

ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). 

 

Rogier van der Sande is in Brussel en in Nederland actief op het biobased economie dossier, waarvoor hij 

deelneemt aan een panel van Eurocommissaris voor onderzoek, Innovatie wetenschap, Quinn. Dit panel is 

onlangs voor het eerst bijeengekomen. Ook werkt hij samen met Europarlementariër Dorette Corbey, de 

voorzitter van de NAT-commissie, om het Nederlandse geluid t.a.v. biobased economie over het voetlicht te 

krijgen.  

 

3. Vereniging Deltametropool 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 4 oktober is Paul Gerretsen uitgenodigd. Gerretsen is agent van de 

Vereniging Deltametropool en heeft een presentatie gegeven over zijn visie op Regio Randstad in de Europese 

arena. Centraal stond hoe om te gaan met het bestuurlijke vraagstuk in metropolitane gebieden. De trek naar 

de stad is een wereldwijd fenomeen, vanwege welvaart en ontplooiingsmogelijkheden. Ook Nederland kent een 

lange verstedelijkingsgeschiedenis.  

Gerretsen gebruikt de Randstadmonitor voor cijfers en vergelijkt hiermee de ontwikkeling van de Randstad met 

andere metropolen. Volgens zijn analyse zouden we ons in de discussie in Nederland meer moeten richten op 

de inhoud, en minder op de structuur. Zijn advies aan Regio Randstad is dan ook om te werken aan een 

strategische agenda voor de Randstad. Mogelijke thema’s kunnen dan zijn: het OV op regionaal niveau, de 

organisatie van werkmilieus zoals de kantorenmarkt en bedrijventerreinen en het belang van de rol van het 

landschap in metropolitaan gebied.  

De Europa gedeputeerden hebben met Gerretsen gediscussieerd over zijn analyse en benoemde thema’s. Op 14 

november organiseert de Vereniging Deltametropool in Brussel een discussie met 7 Europese metropolitane 

regio’s. Regio Randstad zal hier ook bij aanwezig zijn. 

 

3. EU verkiezingen 

In het kader van de Europese verkiezingen in het voorjaar van 2014 wordt een aantal activiteiten 

georganiseerd. Zo worden in Utrecht samen met de bibliotheek en andere Utrechtse partners debat-avonden 

over een aantal thema’s georganiseerd. Kandidaten kunnen zich hier presenteren. 

Het HNP organiseert ook twee activiteiten. Samen met andere partijen wordt een debat in Brussel 

georganiseerd  en daarnaast zal er op 27 maart 2014 een bijeenkomst in Nederland plaatsvinden in de vorm van 

een debat tussen verschillende kandidaten. 

 

5. 20 jaar Randstad 

Op 5 september hebben de vier Europa gedeputeerden van Regio Randstad een viertal plekken en projecten 

bezocht met een Europese dimensie ter gelegenheid van de 20 jarige aanwezigheid van de Regio Randstad in 

Brussel. Regio Randstad behoort tot de top tien van grootstedelijke regio’s in Europa. Deze positie moet 

behouden blijven en versterkt worden. Regio Randstad zet zich hiervoor in door onder ander de leefkwaliteit te 

verbeteren en de concurrentiepositie van Regio Randstad in een integrerend Europa te versterken. Samen met 

Statenleden, MKB-ers, gemeentebestuurders, kennisinstellingen, rijksambtenaren en andere Europa 

geïnteresseerden is besproken hoe Regio Randstad deze ambitie kan realiseren op de korte- en lange termijn. 

De diverse plekken die zijn bezocht maakten onder andere inzichtelijk wat Europese middelen bieden voor 

ondernemers, ondernemerschap en hoe Brussels beleid kracht kan bijzetten aan de Randstad ambities. Bij de 

bezoeken werden ook de positieve regionale spin-off effecten onder de aandacht gebracht zoals regionale 

kennisvalorisatie. Het was een succesvolle dag waarbij de interactie tussen de deelnemers centraal stond. 

 

Op 30 januari 2014 organiseert Regio Randstad een afsluitende activiteit voor het jubileumjaar van 20 jaar 

Randstad in Europa. U ontvang hier spoedig meer informatie over. 

 

Op de website van Regio Randstad is deze maand de column “Stip aan de horizon voor de Randstad” van Irene 

van Hooff te lezen. Zij is Statenlid van provincie Flevoland en voorzitter van de werkgroep Europa. 

 

6. Agenda 

31 oktober Forum voor PS Randstad over luchtkwaliteit in Lelystad 

8 november Bijeenkomst universiteiten met Rogier van der Sande, thema: smart cities and communities 

30 januari 2014 Afsluiting 20 jaar Randstad in Brussel 


