
 

 

Bericht Europa  
 
Datum: 21 maart 2014  
 
 
 

Afsluiting 20 jarige aanwezigheid Regio Randstad in Brussel 
 
Afgelopen 30 januari heeft Regio Randstad het 20 jarige aanwezigheid van Regio Randstad in 
Brussel afgesloten met een inhoudelijke event “What means from Pain to Gain for Randstad 
Region” en een netwerk event. 30 en 31 januari waren ook Provinciale Staten van Regio Randstad 
op bezoek in Brussel. De Europa gedeputeerden van Regio Randstad hebben deze activiteiten als 
positief ervaren. 
 
 

European Summit for Regions and Cities 
 
Ralph de Vries en Bert Gijsberts zijn in Athene geweest bij de European Summit for Regions and 
Cities georganiseerd door het Comité van de Regio’s. Het onderwerp urbanisatie stond centraal. 
 
De Nederlandse delegatie is ontvangen door de Nederlandse ambassadeur in Griekenland voor 
een diner op de residentie. Nederland probeert het imago van Nederland in Griekenland te 
nuanceren door projecten te ondersteunen van jonge incubators in kader van creatieve industrie 
bijvoorbeeld. 
In 2016 wordt de Summit in Nederland georganiseerd tijdens het Nederlands voorzitterschap van 
de Europese Unie.  
 
 

Randstad Strategie Europa 
 
De Krachten Gebundeld: Randstad Strategie Europa 2012 – 2015 nadert het einde. Het bestuur 
heeft gesproken over de voorbereidingen van een nieuwe strategie. In het najaar van 2014 wordt 
gestart met de voorbereidingen van de nieuwe Regio Randstad strategie.  
 
 

Spoor 12 

 
In opmaat naar de verkiezingen van het Europees Parlement tussen 22 en 25 mei organiseert het 
Huis van de Nederlandse Provincies een verkiezingsdebat. Het debat vindt 27 maart plaats in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht onder de titel: Spoor 12.  
Het debat wordt geleid door Ferry Mingelen en gaat tussen de volgende kandidaten:  
CDA: Dirk Gotink (plaats 5), ChristenUnie / SGP: Stieneke van der Graaf (plaats 2), D66: Matthijs 
van Miltenburg (plaats 4), Groen Links: Mattias Gijsbertsen (plaats 3), PvdA: Flora Goudappel 
(plaats 6), SP: Anne-Marie Mineur (plaats 3), VVD: Cora van Nieuwenhuizen (plaats 2) en 
50PLUS: Toine Manders (plaats 1). 
 
Leden van provinciale staten zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het debat en kunnen 
zich aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/registratie-hnp-verkiezingsdebat-spoor-12-
10720050961 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2013  
 
Het jaarverslag van Regio Randstad in Brussel over 2013 is gereed. Het jaarverslag geeft een kort 
en bondig overzicht van de behaalde doelstellingen en activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd.  
 
 

Gezonde Verstedelijking 
 
Ruud Smit, Innovation Manager van Rijkswaterstaat in Brussel, heeft een presentatie gegevens 
over gezonde verstedelijking. Gezonde verstedelijking speelt in Regio Randstad als Gateway to 
Euorpe. Het heeft betrekking op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Regio Randstad. 
De visie van Rijkswaterstaat is goed te zwaluwstaarten met de prioriteiten van Regio Randstad: 
toekomst regionaal beleid, duurzame leefomgeving, kennis en innovatie en landelijke gebieden 
onder stedelijke druk. 
 
Regio Randstad en Rijkswaterstaat gaan kijken of samenwerking op gezonde verstedelijking tot de 
mogelijkheden behoort en of samen kan worden opgetrokken in de richting van Europa. 
 
 


