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Inleiding 
 

In 2013 was Regio Randstad 20 jaar 
actief in Brussel.  

 
Dit jubileum is op bescheiden wijze gevierd met een aantal activiteiten. Deze activiteiten waren 
complementair aan de reguliere activiteiten van Regio Randstad. Hoogtepunten waren de ‘aftrap’ 
van het jubileumjaar op 30 januari met onder andere mevrouw Hübner, voorzitter van de 
Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement, het Rondje Randstad op 5 
september waar in kort tijdbestek vier projecten in de vier provincies zijn bezocht en de columns 
die zijn geschreven door verschillende bevriende relaties, zoals een van de Eurocommissaris van 
Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, mevrouw Quinn.  
 
In dit jaarverslag wordt teruggekeken op 2013. Het werkplan van 2013 is hierbij het uitgangspunt. 
In dit verslag staat in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd zoals die zijn geformuleerd voor 
2013. Het jaarverslag heeft betrekking op de vier prioriteiten van Regio Randstad: Toekomst 
Regionaal Beleid, Kennis en Innovatie, Landelijke gebieden onder stedelijke druk en Duurzame 
leefomgeving. Tevens wordt een overzicht gegeven op het onderwerp profilering en 
communicatie van Regio Randstad. 
 
Hieronder wordt eerst kort het Europese kader geschetst op de vier Regio Randstad prioriteiten. 
De Europese Commissie heeft haar voorstellen voor de programmaperiode 2014-2020 op 6 
oktober 2011 gepresenteerd. Na maanden van complexe onderhandelingen stemde het 
Europees Parlement eind 2013 in met het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2014-2020. Het 
akkoord is gesloten tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en Europese 
Commissie. De totale begroting voor de Europese Unie voor 2014-2020 is ruim 900 miljard euro. 
Nu de meerjarenbegroting is vastgesteld, is er groen licht voor de uitvoering van de Europese 
programma’s en fondsen.  
 
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 actieve bijdrage aan de realisatie van de Europa 2020-
strategie. Het onderdeel Europees Cohesiebeleid 2014-2020 dat gaat over investeringen in de 
regio’s is begroot voor 325 miljard euro. Voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is 
een bedrag van 373 miljard euro beschikbaar. Een deel daarvan heeft betrekking op 
plattelandsontwikkeling. 
 
Kenmerkend voor Regio Randstad is de continue interactie tussen stedelijke agglomeraties en 
hun landelijke omgeving. Bij de hervorming van het GLB, waaronder ook plattelandsontwikkeling 
valt, vraagt de vitaliteit van het platteland in stedelijke omgevingen speciale aandacht; de peri-
urbane gebieden. Ook op dit dossier zijn de onderhandelingen voor de periode 2014-2020 
afgerond. Dat geldt ook voor het nieuwe Europese kader voor Onderzoek & Ontwikkeling, 
Horizon2020 (H2020), dat in 2013 is goedgekeurd. Het Europees beleid tot 2020 staat in het 
teken van innovatie met een focus op onderzoek en ontwikkeling.  
 
Ten aanzien van duurzame leefomgeving gaat de beleidsbeïnvloeding door. Deze prioriteit is niet 
direct gekoppeld aan een Europees programma. De Europese Commissie heeft 18 december 
2013 het nieuwe luchtpakket heeft gepubliceerd, dat valt onder deze prioriteit. 
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HOOFDSTUK 1  
 
 
Toekomst Regionaal Beleid 
 
In het voorjaar van 2012 is begonnen met het opstellen van een nieuw programma voor West-
Nederland: Kansen voor West II. De regionale economische visies van West-Nederland 
(Zuidvleugel, Amsterdam Metropool, provincie Flevoland en Provincie Utrecht) waren hiervoor het 
uitgangspunt. Het doel was de voorbereiding en interne besluitvorming over het Operationeel 
Programma (OP). Deze wordt in het voorjaar van 2014 afgerond. De afronding en besluitvorming 
over het OP was afhankelijk van de onderhandelingen in Brussel over het budget 2014-2020 en 
de wetgevende teksten waarin de voorschriften voor de nieuwe structuurfondsenprogramma’s 
staan. Vertraging in de EU-besluitvorming heeft ook geleid tot vertraging in het proces op weg 
naar Kansen voor West II. 
 
Na goedkeuring door het rijk volgt de beoordeling van de Europese Commissie. De inzet van rijk 
en provincies is medio 2014officiële goedkeuring van het nieuwe programma te hebben, 
waardoor 2014 als eerste programmajaar benut kan worden voor de start van het nieuwe OP. De 
voorbereiding van de Partnerschapsovereenkomst1 dat hiervoor nodig is neemt tot medio 2014 in 
beslag.  
 
 
Doelstelling 2013 
 
Behoud van het regionale beheer en uitvoering van het nieuwe structuurfondsenprogramma; 
Beschikbaar krijgen van een substantieel deel van de nationale ‘enveloppe’ Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de Randstad. Daaraan gekoppeld het organiseren van 
voldoende cofinanciering voor 2014–2020. 
 
 
Lobbydoelen 2013 
 

- In samenwerking met de overige provincies en steden het beschikbaar krijgen van een zo 

groot mogelijke nationale ‘enveloppe’ EFRO voor Nederland; 

- In samenwerking met overige provincies en steden zorgen voor een goede verankering 

van het partnerschapsbeginsel in de nieuwe Structuurfondsenverordeningen ter 

bevestiging van de rol van decentrale overheden in structuurfondsenprogramma’s; 

- In samenwerking met overige provincies en steden zorgen voor een optimalisering van het 

beheer en de uitvoering van de nieuwe programma’s voor uitvoerders en 

eindbegunstigden;  

- Behoud van de regionale regie van de aansturing en het beheer van de nieuwe 

structuurfondsenprogramma’s; 

- Realiseren van een optimale samenhang tussen EFRO en andere EU-fondsen, in het 

bijzonder het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (POP III), 

het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Horizon2020. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 overkoepelend beleidsdocument voor inzet EU-fondsen in Nederland 
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Realisatie lobbydoelen 
 
In 2013 is gewerkt aan een nieuw OP Kansen voor West II. Na bespreking met Staatssecretaris 
Dijksma van Economische Zaken in oktober 2013 is gesproken met de Europese Commissie 
over het OP. Op basis van dit gesprek is het OP aangescherpt en begin 2014 voor vaststelling 
aan de colleges van GS en B&W aangeboden. De belangrijkste doelen voor Regio Randstad in 
het OP Kansen voor West II liggen op het gebied van innovatie en koolstofarme economie.  
 
In maart 2013 is in bestuurlijk overleg met de staatssecretaris overeengekomen dat er vier 
landsdelige EFRO-programma’s met een decentrale uitvoering komen. 
 
Van 2014 tot 2020 is voor het EFRO voor Nederland circa 500 miljoen euro beschikbaar uit 
Europa. Daar komt 91 miljoen euro bij als bijdrage van het rijk. Het totaal aan EFRO-middelen 
valt nu significant lager uit dan in de periode 2007-2013. Staatssecretaris Dijksma, maakte 16 
november 2013 de verdeling van het Europese budget voor regionale ontwikkeling over de vier 
Nederlandse landsdelen bekend: 190 miljoen euro voor West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen 
voor Noord en 100 miljoen voor Oost. Voor landsdeel West is 34 miljoen euro rijkscofinanciering 
beschikbaar.  
 
De naam ‘Structuurfondsen’ verandert in ‘Europese Structuur- en Investeringsfondsen’ (ESIF). 
Het EU Cohesiebeleid 2014-2020 (325 miljard euro) gaat over investeringen in de regio’s. De vijf 
fondsen die onder deze verordening vallen, vormen samen het investeringsraamwerk van de EU 
begroting. De aanpak omtrent cohesiefondsen verandert. Het beleid was gebaseerd op 
compensaties of overdrachten en gaat nu naar gerichte investeringen op basis van kennis, 
duurzaamheid en werkgelegenheid. 
 
Aan Interreg-middelen, bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op gebied 
van ruimtelijke en regionale ontwikkeling, is vanuit Brussel voor Nederlandse regio’s circa 390 
miljoen euro beschikbaar. De beoogde cofinanciering van het rijk hiervoor is 45 miljoen euro. De 
Randstadprovincies werken nauw samen om te zorgen dat de Interreg programma’s voldoende 
ruimte bieden om de doelen van Regio Randstad te realiseren. De nadruk komt te liggen op 
innovatie, koolstofarme economie en natuurlijke hulpbronnen. Naar verwachting kunnen na de 
zomer van 2014 de eerste projecten in de Interreg programma’s worden ingediend. 
 
Na de publicatie van het pakket voorstellen voor het nieuwe Europese-regionaal beleid voor de 
periode 2014-2020, onderhandelen Raad en Europees Parlement over de concept-verordeningen 
in 2013. Vanuit P4 (en G4) werd intensief samengewerkt met het rijk, dat Nederland 
vertegenwoordigt in de onderhandelingen in de Raad, en met het EP (Lambert van Nistelrooij in 
zijn functie van rapporteur over het EU regionaal beleid). Aandachtspunten waren o.a. het 
behoud van het partnerschapsbeginsel in de voorstellen, de verdelingscriteria voor 
structuurfondsen over de lidstaten, afschaffing of aanpassing van de prestatiereserve en 
vermindering van administratieve lasten. 
 
Vanuit Regio Randstad is actief deelgenomen aan de behandeling van verschillende adviezen 
van het Comité van de Regio’s (CvdR) over het wetgevingspakket Cohesiebeleid. Gedeputeerde 
De Vries heeft in de bevoegde commissie (COTER) met hulp van andere Nederlandse leden 
amendementen ingediend. Een meerderheid van die amendementen is in de adviezen 
terechtgekomen. Deze adviezen over het wetgevingspakket zijn op 3 mei 2012 in de plenaire 
vergadering vastgesteld. Het pakket adviezen, in lijn met de wensen van provincies, vormde de 
basis van een resolutie van het CvdR van 1 februari 2013 waarin het Comité een herhaalde 
boodschap afgaf richting het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese 
Commissie inzake het MFK 2014-2020 en het wetgevingspakket Cohesiebeleid.  
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HOOFDSTUK 2 
 
Landelijke gebieden onder stedelijke druk 
 
Het beïnvloedingsproces rond Europese wetgeving voor de periode 2014-2020 is in 2013 
afgerond. De lobbyinzet werkt en werpt de laatste jaren zijn vruchten af door aantoonbare 
erkenning en vermelding van peri-urbane gebieden in meerdere Europese (nieuwe) wetgeving, 
adviezen van het Europees Parlement en Europese Commissie-rapporten. Ook blijkt het 
PURPLE netwerk (Peri Urban Regions Platform Europe) een geschikt platform voor het op 
Europees niveau uitwisselen van expertise en scenario’s bij vraagstukken rond stedelijkheid en 
landbouw. Regio Randstad heeft daarbij ingezet op een bredere focus en accentverschuiving 
binnen het netwerk PURPLE, zodat PURPLE beter gebruikt kan worden voor kansen en 
mogelijkheden die het GLB 2014-2020, Horizon2020 en synergie met de andere Europese 
fondsen op thema’s als voedsel, recreatie en toerisme, healthy aging, water, energie, 
werkgelegenheid bieden. 
 
 
Doelstelling  
 
Ondersteuning en erkenning krijgen van het EU beleid voor het belang en de noodzaak van het 
versterken van de vitaliteit van het platteland in de Randstad en rond de stad in algemene zin. 
 
 
Lobbydoelen 
 

- zorgen voor een gebiedsgerichte sturing op de grondgebonden landbouw in de Randstad 

vanuit het toekomstige GLB waarbij de landbouw integraal meegenomen wordt in 

gebiedsprocessen;  

- streven naar voldoende ruimte voor agrariërs in de Randstad om verbredingsactiviteiten te 

ontplooien en andere bedrijfsstrategieën te ontwikkelen gericht op het benutten van de 

nabijheid van de stad en op blijvend kunnen boeren in de veenweiden. De vitale landbouw 

en een duurzaam beheer van het landelijk gebied vergen meer aandacht en 

ondersteuning;  

- het zorg dragen voor behoud en herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied als 

onderdeel van het toekomstig GLB; 

- Inspelen op de kansen en mogelijkheden die het nieuwe GLB 2014-2020 kan bieden 

gericht op synergiemogelijkheden met de andere Europese fondsen.  

 
Parallel aan de inzet in het Brusselse traject is in 2013 actief ingezet op het NL-traject in nauwe 
samenwerking met de Public Affairs-verantwoordelijken binnen de vier provincies. Het ging om 
het voorbereiden van memo’s en aanscherpingen voor appreciaties van Leden van de 
Landbouwcommissie in de Tweede Kamer. Belangrijk uitgangspunt daarbij was een hoger 
aandeel voor plattelandsontwikkeling en aandacht voor landbouw in peri-urbane gebieden. 
In Randstadverband heeft binnen de provincies afstemming plaatsgevonden tussen de EZ en de 
voor Landbouw verantwoordelijke afdelingen om synergie tussen het Plattelandsontwikkeling 
programma (POP) en EFRO te kunnen realiseren.  
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Behaalde resultaten op de lobbydoelen zijn 
 

- STAVARACHE Rapport (CvdR) Urban-Rural Partnership and Governance. Verwijzing naar 

PURPLE (voetnoot) en het belang van aandacht voor plattelandsgebieden rond de stad. 

- RURBAN Project, Rural and Urban Partnerships for Sustainable Development. PURPLE is 

op initiatief van Regio Randstad (via contacten Urban Intergroup) lid geworden van de 

Stuurgroep van dit initiatief van de DG Regionaal beleid van de Commissie. Een van de 

principes van dit project is gericht op de uitkomsten uit het PLUREL project met betrekking 

tot de negatieve impact van stedelijke ontwikkeling urban sprawl op peri-urbane gebieden. 

- Het rapport van Europarlementariër rapporteur Olbrycht over het EFRO bevat een 

verwijzing naar peri-urbane gebieden als eventueel doelgebied voor een functional urban 

area. 

- De rapporteurs in het Europees Parlement over algemene structuurfondsen/ plattelands 

verordening Krehl en Van Nistelrooij hebben amendementen ingediend ter ondersteuning 

van peri-urbane gebieden. Peri-urbane gebieden zijn opgenomen in het definitieve 

onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement voor de trialoog. Peri-urbane 

gebieden worden in de algemene verordening niet uitgesloten als aandachtsgebied. 

- In PURPLE-verband zijn tekstvoorstellen aangedragen bij sleutelpersonen in de AGRI/ 

REGI commissie in het Europees Parlement met betrekking tot het plattelandsfonds en de 

structuurfondsen. Regio Randstad heeft hier een grote bijdrage aan geleved (qua 

proces/strategie en inhoud). Mede door inzet vanuit PURPLE is nu aandacht in de 

definitieve verordening voor de versterkte relaties tussen stad-platteland in de 

plattelandsverordening. 

- Regio Randstad organiseerde op 8 oktober de algemene vergadering van PURPLE. Het 

voorstel van Regio Randstad voor een (strategische) PURPLE-award voor organisaties, 

bestuurders en politici met grote verdiensten voor het peri-urbane belang werd 

overgenomen en wordt verder uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 3 
 
 
Duurzame Leefomgeving 
 
 
Luchtkwaliteit 
 
2013 was het Europees Jaar van de Luchtkwaliteit en dat thema past goed in onze prioriteit 
Duurzame Leefomgeving. De Europese Commissie heeft begin 2013 aangekondigd de richtlijn 
luchtkwaliteit niet te herzien, maar in te zetten op de herziening van de Thematische Strategie 
Luchtkwaliteit. Omdat veel landen moeite hebben met het halen van de normen wordt ingezet op 
het uitvoeren van het huidige beleid. 18 December 2013 heeft de Europese Commissie het 
Pakket Schone Lucht gepresenteerd. 
 
 
Doelstelling  
 
In de in 2013 te herziene Europese Richtlijnen voor Lucht - te weten de Strategie luchtvervuiling 
en de bestaande EU wetgeving voor luchtkwaliteit en -emissie - is het Randstadbelang 
meegenomen; 
 

- De nieuwe richtlijn is uitvoerbaar - zowel procedureel als 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.  

 
Resultaten 
 
De luchtvoorstellen lijken gunstig voor Regio Randstad. In het Pakket schone lucht voor Europa; 
het Voorstel voor een richtlijn ‘emissies middelgrote stookinstallaties’, en het Voorstel voor een 
nieuwe richtlijn ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen (NEC richtlijn) is het Randstadbelang meegenomen. Europa heeft oog voor de situatie 
van de regio en benoemt dit zelfs expliciet. De inschatting is dat de nieuwe richtlijn tot 2020 
uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar kan zijn. Tot 2020 zal de focus liggen op implementatie van 
bestaande regels, waarbij de Europese Commissie de regio helpt met Europese fondsen en 
bron-wetgeving. De vraag is echter of dit ook voor de nieuwe nationale emissie plafonds in 2030 
voldoende zal zijn. Immers, de richtlijn voor middelgrote stookinstallaties is veel minder ambitieus 
dan huidige Nederlandse regels. Het goed opvolgen van de voortgang van bronbeleid (euro6) 
voor auto’s en niet voor de weg bestemde voertuigen, zoals binnenvaartschepen, blijft van belang 
voor Regio Randstad om ook op lange termijn te voldoen aan normen voor schone lucht.  
Een kostenbaten analyse van het Ministerie IenM moet inzicht geven in de te verwachten  
implementatiekosten van de nieuwe NEC richtlijn.  
Het doel van de Europese Commissie is de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in 
Europa tot 2030 met 52% terug te dringen. De effecten op natuurgebieden zullen met 35% 
worden teruggedrongen. Dit is iets meer dan met het huidige beleid zou worden bereikt. Alhoewel 
de voorstellen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en de verbetering van de 
volksgezondheid, blijft het vanuit het oogpunt van gezondheid en milieu van belang de 
luchtkwaliteit verder te verbeteren. Vanuit gezondheidsperspectief, zal Regio Randstad aandacht 



Jaarverslag Regio Randstad 2013   10 

blijven vragen voor een aanscherping van de grenswaarde voor PM2,5 en roet, als fractie van 
PM2,5. 
 

- In de aanloop naar de publicatie van het Pakket schone lucht op 18 december 2013, 
vonden tal van conferenties plaats, waar Regio Randstad haar standpunten heeft 
ingebracht bij Europese besluitvormers. Van een aantal conferenties was Regio Randstad 
(mede-) organisator als lid van het AIR netwerk, zoals de Green Week, de Open Days en 
het PS Luchtforum.; 

- Er zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen van de Europese Commissie om het 
standpunt van Regio Randstad toe te lichten;    

- Het advies Met Europa verbonden van de Raad voor het Openbaar Bestuur noemt het 
resultaat van de randstedelijke AIR lobby: ‘Gezien de kritische massa die AIR 
vertegenwoordigt, is het netwerk een relevante gesprekspartner voor mensen die bij de 
Europese instellingen werken’. In het korte bestaan van dit door Regio Randstad mede 
opgerichte netwerk, heeft AIR geloofwaardigheid en een goede reputatie opgebouwd in 
Brussel. 

- Inbreng van Regio Randstad is meegenomen in: BNC fiche “schone energie vervoer” 
(februari), - input voor een consultatie van de Europese Commissie (maart), position paper 
van de Raad van Europese Regio’s en Gemeenten (mei), de HNP Business Case lucht 
(december), HNP werkplan lucht (december). 
 
 

Omgevingslawaai en geluidshinder 
 
De Richtlijn omgevingslawaai, op basis waarvan provincies geluidkaarten en een actieplan voor 
maatregelen langs provinciale wegen opstellen, wordt geëvalueerd. In 2012 is er een 
consultatieronde geweest. De resultaten worden begin 2014 verwacht. Voor 
geluidhinderbestrijding zijn maatregelen aan de bron het meest efficiënt en voor provincies 
kostenbesparend. Het is wenselijk hierover in Europees verband afspraken te maken. 
Onderwerpen die het afgelopen jaar op dit vlak op de agenda hebben gestaan zijn eisen aan 
autobanden (stille banden richtlijn) en eisen aan voertuigen. Ook eisen aan het spoormaterieel, 
met name het goederenvervoer zijn onderwerp van gesprek geweest.  
 
 
Resultaten 
 
Het is nog te vroeg om te stellen dat bij herziening van de richtlijnen omgevingslawaai en 
geluidshinder het Randstadbelang meegenomen is. Het is nog wachten op de resultaten van de 
Europese consultatie over de Richtlijn Omgevingslawaai (van 2012). Wat betreft de richtlijn 
“Geluidshinder van motorvoertuigen” zijn nog geen eindresultaten beschikbaar. Bij eerste lezing 
in het Europees Parlement is het voorstel van de Europese Commissie helaas afgezwakt, 
ondanks pogingen vanuit Regio Randstad het Commissievoorstel juist te verscherpen. De 
besluitvorming in het Europees Parlement zal eind 2014 worden hervat na de Europese 
verkiezingen. 
 
  



Jaarverslag Regio Randstad 2013   11 

HOOFDSTUK 4 
 
 
Kennis en innovatie 
 
Het Europees beleid tot 2020 staat in het teken van innovatie met een focus op onderzoek en 
ontwikkeling. In 2013 is het nieuwe Europese kader voor Onderzoek & Ontwikkeling, H2020, 
goedgekeurd. In de mededeling over de Innovatie Unie, onderdeel van de Europa 2020-strategie 
voor duurzame groei en banen, roept de Europese Commissie op meer te investeren in 
excellentie en pleit zij voor de vorming van Innovatie Partnerschappen. Dit biedt kansen voor 
Regio Randstad als economisch sterke regio met internationaal erkende kennisinstellingen. Door 
inzet op brede toegang tot het EFRO, H2020 en de Innovatie Partnerschappen en door de 
opstelling van een Slimme Specialisatie Strategie (S3) kan de Randstad bijdragen aan en 
aansluiten bij brede EU-initiatieven.  
 
 
Doelstelling 
 
De Randstad is tijdig gereed om op basis van de (vastgestelde) S3 maximaal gebruik te maken 
van de Europese fondsen die vanaf 2014 via H2020, het EFRO en andere fondsen beschikbaar 
komen voor kennis en innovatie.  
 
 
Lobbydoelen 
 

- Mogelijke aanknopingspunten voor regio's bij de bepaling en verdere uitwerking van 

Europese voorstellen (onder andere in het Europees Parlement) voor territoriale dimensies 

in de programma's vallend onder het nieuwe onderzoekskader H2020 (2014-2020); 

- Beschikbaarheid van instrumenten voor het toepassen, doorontwikkelen en 

commercialiseren van kennis door het MKB indien een nog in te stellen onderzoek 

aanleiding geeft tot deze lobby;  

- Regio Randstad is voorbereid op Europese beleidsinitiatieven en programma’s die vanaf 

2014 van start gaan rond kennis en innovatie en relevant zijn voor de regio.  

 
Resultaten 
 

- Succesvol ingediende amendementen op CvdR-adviezen inzake ‘het dichten van de 

innovatiekloof’, ‘het concentreren van internationale samenwerking met betrekking tot 

onderzoek en innovatie’ en het advies inzake de ‘Europese onderzoeksruimte’. 

Overgenomen punten zijn onder andere belangrijke rol MKB bij vermarkten van kennis / 

kennisvalorisatie, versterking regionale component (RoK), betere aansluiting Europese 

onderzoeksagenda op nationale en regionale agenda’s, de one-stop shop benadering ter 

voorkoming van fragmentatie bij aanvraag van (multidisciplinaire) innovatieprojecten, rol 

regio’s bij implementatie en uitvoering Innovatie Unie en faciliterende rol in triple-helix 

samenwerking.  
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- Input geleverd aan de PES en EVP schaduwrapporteurs in het Europees Parlement voor 

de behandeling van het rapport Lamberts inzake het EIT. De KIC’s gelden als 

uitvoeringsinstrumenten van het EIT; o.b.v. de ervaring met de Climate-KIC is input 

geleverd/ gelobbyd  om aandacht te vragen voor de rol van de regio’/ een territoriale 

component (Regional Innovation Scheme). 

- Het lidmaatschap van Regio Randstad van European Regions and Research and 

Innovation Network (ERRIN) is in 2013 geëvalueerd. Het lidmaatschap wordt voortgezet. 

De dossierhouder kennis en innovatie neemt deel aan de ‘policy group’ van ERRIN, verder 

wordt deelgenomen aan de werkgroepen Smart Cities & Communities en Biotechnologie. 

In 2013 is als Regio Randstad een aantal conferenties van ERRIN mede georganiseerd; 

o.a. rond het I-capital initiatief. 

- 7 mei en 3 september vonden overleggen plaats tussen de zes Randstaduniversiteiten, 

vier UMC’s en Regio Randstad. Gewerkt is aan een gezamenlijke agenda als basis voor 

een toekomstige, gezamenlijke lobby. Uitgangspunt van de samenwerking is het Europees 

initiatief ‘Smart Cities & Sustainable Communities’.  

- Voor het OP West 2014-2020 wordt ingezet op de 9 topsectoren, 2 horizontale thema’s 

(kennisvalorisatie en duurzaamheid) en aangesloten bij de EU-2020 doelstellingen en 

andere programma’s zoals het onderzoeksprogramma H2020. Het definitief concept OP-

West (28 mei 2013) is aangepast, gefinaliseerd o.b.v. verdere consultaties en de 

landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie. 
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HOOFSTUK 5 
 
 
Profilering Randstadsamenwerking Europa 
 
In 2013 was Regio Randstad 20 jaar actief in Brussel. Dit jubileum is op bescheiden wijze 
gevierd. De viering was gekoppeld aan de reguliere activiteiten van Regio Randstad. Hieronder 
wordt de doelstelling van de profilering weergegeven en de lobbydoelen en activiteiten en in 
hoeverre deze zijn gerealiseerd. 
 
 
Doelstelling 
 
Het behouden van de goede naam van Regio Randstad in Europa en als ook de Randstad verder 
positioneren ten behoeve van ondersteuning van de doelstellingen op de vier prioritaire 
onderwerpen van Regio Randstad.  
 
 
Lobbydoelen 
 

- Positioneren van de Randstad bij Europese en Nederlandse relevante partijen; 
- Regio Randstad identificeert mogelijke onderwerpen die tijdens het EU voorzitterschap 

van Nederland in 2016 centraal zouden kunnen staan; 
- De Randstadmonitor verschijnt ook na 2013. 

 
 
Resultaten 
 
Uitvoeren programma 20-jarig jubileum van Regio Randstad in Europa in 2013 en bijeenkomsten 
in het kader van de vier prioriteiten van Regio Randstad. Deze bijeenkomsten waren 
complementair aan elkaar.  

 
De volgende activiteiten heeft Regio Randstad (mede)georganiseerd.  
 
Wanneer  Wat Wie  

30 januari Aftrap Regio Randstad 20 jaar in Bxl Verleden, 

heden en toekomst van de regio's in Europa  

Regio Randstad 

28 mei  Forum in Noord-Holland over landbouw Provinciale Staten 

6 juni Greenweek Fighting Air Pollution At Its Source AIR netwerk 

5 september Rondje Randstad  Regio Randstad 

11 september i-Capital ERRIN 

8 oktober  Open Days Making food strategies together PURPLE 

8 oktober General Assembly van PURPLE  PURPLE 

8 oktober Regio Randstad buffet Regio Randstad 

9 oktober  Air policy review: an investment for life. Regional 

approaches for sustainable development 

Catalunia en AIR 

netwerk 

31 oktober Forum in Flevoland over luchtkwaliteit Provinciale Staten 

 
In het kader van Regio Randstad 20 jaar in Brussel hebben 12 mensen een column geschreven. 
De volgende columns zijn geschreven: 
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Januari Astrid Weij, Randstad coördinator in 

Brussel 

271 

Februari Ernst Storm, directeur 

samenwerkingsverband Randstad 2003-

2007 

Randstad, Europa, Wikipedia 

Maart Maire Geoghegan-Quinn, Europees 

Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en 

Wetenschap 

Tijd om de economie te resetten 

April Farid Tabarki, trendwatcher van het jaar 

2012/2013, Studio Zeitgeist 

Een verzelfstandigde Randstad? 

Mei Pierre Kanuty, voorzitter Ile-de-France Het Ile-de-France en de Randstad – twee solidaire 

Europese regio’s! 

Juni Wim van de Camp, CDA delegatieleider 

Europees Parlement 

De race naar 22 mei 2014 

Juli Sidony Venema, vertegenwoordiger van 

Flevoland in Brussel 

Opkomen voor een sterkere Regio in 2033 

Augustus Guus van Dongen, hoogleraar hoogleraar 

keel-, neus en oorheelkunde, projectleider 

VUmc Imaging Center Amsterdam 

Kenniseconomie: van Randstad naar Metropool 

September Irene van Hooff, voorzitter werkgroep 

Europa,  statenlid Flevoland 

Stip aan de horizon voor de Randstad 

Oktober Mark Boekwijt, Public Affairs Europa 

gemeente, Amsterdam 

Regio Randstad 

November Pieter Maessen, auteur ‘De 

poldermetropool. Wat iedereen moet weten 

over de Randstad’ 

Meer massa in de Randstad 

December Elvira Sweet, voorzitter Regio Randstad, 

gedeputeerde Noord-Holland 

De Ketting versterken 

 
Deze columns zijn op de website geplaatst en worden in 2014 samen gepubliceerd.  
 
In 2013 hebben Regio Randstad en de vier provincies meer dan 40 groepen ontvangen en 
toegesproken. Hiermee zijn meer dan 1.000 mensen bereikt.  
Een apart plan ten behoeve van het voorzitterschap 2016 is niet geschreven. Dit is niet gedaan 
vanwege voortschrijdend inzicht. Na het Verdrag van Lissabon heeft het voorzitterschap van de 
EU een andere betekenis gekregen. Waar de voorzitter voorheen de agenda kon beïnvloeden is 
het voorzitterschap steeds meer een ‘technisch’ voorzitterschap geworden. Daarbij komt dat het 
beïnvloeden van het voorzitterschap iets is dat met alle 12 provincies, het HNP, het IPO en de 
Nederlandse delegatie van het CvdR gebeurd. Onderwerpen die mogelijk geagendeerd gaan 
worden tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 zijn; urban agenda (BZK), ‘de 
stad’ (IenM), reductie administratieve lasten (REFIT) (EZ) en ‘comitologie’ (BZ).  

 
Regio Randstad heeft een bijdrage geleverd aan de lobby ten behoeve van gezamenlijke 
provinciale lobby. Op het dossier luchtkwaliteit en gemeenschappelijk landbouwbeleid was Regio 
Randstad leidend. Dit geldt ook voor het dossier structuurfondsen tot juni 2013. Medewerkers van 
Regio Randstad werkte verder mee aan kennis en innovatie, het nationaal hervormings-
programma, TEN-T en reductie administratieve lasten (REFIT). 
 
De Randstadmonitor De Top 20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2011; Randstad 
Holland in internationaal perspectief  (TNO 2012) is op zakformaat gepubliceerd onder de titel 
Randstad Regio in Europe: 20 European metropolitan areas compared in 2012.  
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In 2013 zijn de lobbydoelen van Regio Randstad omgezet in communicatieboodschappen/broek-
zaknotities. 
Projectplace was ook in 2013 de digitale werkomgeving van Regio Randstad alsmede het archief. 
Bericht Europa, een informatiekanaal voor Provinciale Staten is vier keer verschenen en ten 
slotte, heeft Regio Randstad opdracht gegeven een nieuwe website te bouwen.  
 
 
 
  



Jaarverslag Regio Randstad 2013   16 

 Huis van de Nederlandse 
Provincies                  
Trierstraat 59-61
B-1040  BRUSSEL, België                                                                 

www.randstadregion.eu
info.regiorandstad@nl-prov.eu
T: 0032 (0)2 737 99 57
F: 0032 (0)2 737 99 61

Huis van de Nederlandse 
Provincies                  
Trierstraat 59-61
B-1040  BRUSSEL, België                                                                 

www.randstadregion.eu
info.regiorandstad@nl-prov.eu
T: 0032 (0)2 737 99 57
F: 0032 (0)2 737 99 61


