
 1 

   
Bericht Europa voor PS werkgroep EU nr. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese Zaken n.a.v. het  

Bestuurlijk Overleg Europa Regio Randstad 

van 15 maart 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. 20 jaar Randstad in 2013  

 

De voorzitter Elvira Sweet en haar collega-bestuurders hebben tevreden teruggeblikt op 31 januari, de aftrap 

van het jaar “20 jaar Randstad in Brussel”. Centraal stond voor hen het belang van de regio in Europa en het 

samen met elkaar op trekken. Los van de discussie die in Nederland gevoerd wordt over eventuele opschaling 

van provincies, blijven de vier Randstadprovincies in Europa samenwerken. De bestuurders hebben zich hier op 

15 maart over uitgesproken en het volgende standpunt ingenomen: ‘In Brussel werken de vier provincies al 20 

jaar samen. Gezamenlijke belangenbehartiging in Brussel geeft het voordeel als grootstedelijke regio coalities 

aan te gaan met soortgelijke regio’s, die voor een zelfde problematiek en uitdagingen staan. Wij blijven op 

deze succesvolle wijze samenwerken.’ 

Een voorbeeld van deze samenwerking is het European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), 

waarin we de krachten bundelen op het gebied van onderzoek en innovatie. De deelname aan dit netwerk is 

geëvalueerd, om te bekijken hoe Regio Randstad hier beter gebruik van kan maken. In het bestuurlijk overleg 

is geconcludeerd dat het erg zinvol is lid te blijven van dit netwerk. 

 

Er zal in 2013 nog een aantal activiteiten plaatsvinden in het kader van 20 jaar Regio Randstad samenwerking. 

Ook Provinciale Staten zetten zich in om het belang van Europa op de kaart te zetten. Zo organiseert PS een 

werkbezoek naar Brussel, met een discussie over de Toekomst van Regio Randstad met onder andere leden van 

het Europees Parlement. 

 
2. Jaarverslag Regio Randstad 2012 

 
Het jaarverslag 2012 is in het bestuurlijk overleg vastgesteld. Er heeft een aantal zaken uit 2012 direct 

doorgewerkt in het eerste kwartaal van 2013. Zo stond vorig jaar in het teken van de voorbereiding op de 

nieuwe fondsen periode en het meerjarig financieel kader (waarover verderop in dit bericht meer).  

In het kader van Duurzame Leefomgeving is Regio Randstad samen met 11 andere Europese regio’s actief 

geweest in het AIR Quality Initiative netwerk. Op een conferentie is een position paper gepresenteerd en zijn 

de standpunten van AIR aangeboden aan Eurocommissaris Potoznik. Ook via een consultatie van de Europese 

Commissie over luchtverontreiniging hebben we als Regio Randstad in maart 2013 input geleverd met als 

uitgangspunt bronbeleid. In de Green Week van juni 2013 borduren we hierop voort, in ‘het jaar van de lucht’.  

 

Met een actieve houding en goede positionering hebben de bestuurders een aantal belangrijke posities in het 

Comité van de Regio’s bemachtigd. Zo heeft Rogier van der Sande het rapporteurschap voor bio-based economy 

verkregen. Bert Gijsberts heeft in het Comité van de Regio’s een belangrijke positie verworven binnen de 
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ALDE-fractie in de NAT commissie, en gedeputeerde De Vries is vice-coördinator van de ALDE-fractie in de 

COTER commissie geworden. 

De Randstad bestuurders hebben in het bestuurlijk overleg nogmaals bevestigd dat het belangrijk is het 

maximale te halen uit hun bezoeken aan Brussel.  

 

3. Nieuwe periode Europese fondsen  

 
Provincies zetten een belangrijke stap op weg naar nieuwe EFRO-programma’s, maar krijgen geen duidelijkheid 

over het budget. De triloog tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over 

het meerjarig financieel kader is in volle gang.  

   

Op 21 maart vond het eerste bestuurlijke overleg EFRO plaats met staatssecretaris Dijksma. De provincies 

kwamen met de staatssecretaris overeen dat ook in de nieuwe programmaperiode (2014-2020) van de Europese 

structuurfondsen er vier landsdelige EFRO-programma’s komen met regionale managementautoriteiten. In het 

bestuurlijk overleg kwamen verder de Smart Specialisation Strategies (S3), die de landsdelen moeten opstellen 

als randvoorwaarde voor de nieuwe EFRO-programma’s, ter sprake. De vier landsdelen hebben hun S3-en 

nagenoeg afgerond. De staatssecretaris sprak haar tevredenheid uit over de regionale strategieën, waardoor de 

provincies zich nu kunnen gaan richten op de EFRO-programma’s zelf. Hierbij richten de provincies zich op de 

aanbevelingen die de Europese Commissie in november 2012 presenteerde en in een gesprek met gedeputeerde 

Ralph de Vries, P4-portefeuillehouder dossier Toekomst Regionaal Beleid, toelichtte. 

 

Naast structuur en inhoud ging het bestuurlijk overleg ook over het EFRO budget voor Nederland voor de 

volgende programmaperiode. Het akkoord over de nieuwe EU-begroting tussen de Europese regeringsleiders 

van 8 februari leidt tot een flinke teruggang in budget aan structuurfondsen voor Nederland. De exacte cijfers 

zijn nog niet bekend, maar er is sprake van een teruggang van ongeveer 40%. De provincies vroegen het rijk dit 

te compenseren met rijkscofinanciering. Staatssecretaris Dijksma kon op dat vlak echter geen toezeggingen 

doen. In juni spreken de provincies verder met de staatssecretaris over de nieuwe EFRO-programma’s. 

 

4. "Provinciaal positiespel in Brussel en Den Haag" 

 
Veel Europese wetgeving heeft consequenties voor provinciale beleidsterreinen. In dat kader streven de 

provincies er naar om bij de inbreng van de rijksoverheid in diverse Raadswerkgroepen er voor te zorgen dat 

meer aandacht is voor gevolgen van Europees Beleid voor decentrale overheden. Met de verdere 

decentralisatie van taken naar provincies neemt het belang van versterking van de positie van de provincies in 

Europese besluitvorming alleen maar toe. In het rapport "Provinciaal positiespel in Brussel en Den Haag" heeft 

het IPO een onderzoek laten uitvoeren door de Radboud Universiteit, dat een kader biedt om de versterking 

van de positie handen en voeten te geven. In het bestuurlijk overleg heeft een eerste gedachtewisseling over 

het rapport plaats gehad. Conclusie was dat de provincies het voortouw moeten nemen bij het vertalen van het 

rapport in concrete actie. Met name het gericht inbrengen van de kennis van de provincie bij de uitvoering van 

Europese wet- en regelgeving is een kracht die nadrukkelijk vertaald kan worden in versterking van de positie 

van de provincies. 

 

5. Agenda  

 
11-12 april Plenaire Vergadering Comité van de Regio’s 

12 april HNP Bestuursvergadering 

15 april Wetenschappelijke conferentie over luchtkwaliteit, door Iers voorzitterschap 

23 april Opening expositie in Europees Parlement over 300 jaar Vrede van Utrecht, in aanwezigheid 

van Eurocommissaris Tajani, prins Constantijn en Europarlementariër mevrouw Wortmann. 

9 mei Dag van Europa. In dit kader worden activiteiten in de provincies georganiseerd 

28 mei Forum Provinciale Staten Regio Randstad in het kader van Plattelandsontwikkeling door COE 

Noord-Holland 

30-31 mei Plenaire vergadering Comité van de Regio’s 

6 juni  Event Regio Randstad over luchtkwaliteit in het kader van de Europese ‘Green Week’ 

13-14 juni Algemene vergadering PURPLE, Wielkopolska, Polen 

 


