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Onderwerp: Advies inzake Randstad Strategie Europa 2012-2015 
 

Geachte leden, 
 

Op de agenda van uw vergadering van 27 februari 2012 staat het onderwerp “Randstad Strategie 
Europa 2012-2015”. De Werkgroep Europa heeft tot taak om, waar zij dit wenselijk vindt of wanneer 
hierom door een commissie wordt gevraagd, te adviseren over stukken met een Europese dimensie. De 
Werkgroep Europa heeft genoemd stuk besproken in haar vergadering van 9 januari jl. en, samen met 
de werkgroepen van overige Randstadprovincies, op 19 januari jl. Besloten is om als P4-werkgroepen 
een gezamenlijk advies uit te brengen aan de behandelende statencommissies. Hierna volgt de tekst 
van het gezamenlijk advies. 
 

Recentelijk is de in Randstadverband opgestelde Randstad Strategie Europa 2012-2015 “De Krachten 
Gebundeld”  door de GS-sen van de vier Randstadprovincies vastgesteld en ter besluitvorming aan de 
Staten van de vier provincies aangeboden. Volgende stap is bespreking hiervan in de respectievelijke 
statencommissies, en in Flevoland in de Opinieronde, waarna de Staten zullen besluiten. De vier 
werkgroepen willen door middel van deze oplegnotitie u deelgenoot maken van de algemene 
bevindingen van de werkgroepen met betrekking tot de Randstad Strategie. 
 
Over een eerder concept van de Randstad Strategie Europa is op 27 oktober 2011 in een gezamenlijke 
vergadering door de vier Europawerkgroepen van de Randstadprovincies gesproken en is input 
geleverd, die op hoofdlijnen is verwerkt. De door GS-sen vastgestelde definitieve versie is op 19 
januari 2012 eveneens door de vier werkgroepen besproken en heeft de instemming. Uitgangspunt van 
bespreking door de werkgroepen is het faciliteren van de behandeling in commissies en PS. De 
werkgroepen achtten de Strategie klaar voor behandeling. 
Voorop staat dat de politieke discussie in de afzonderlijke statencommissies en Staten plaats moet 
vinden. In de vergadering van de werkgroepen zijn dan ook verschillende beelden uitgewisseld, die 
uiteindelijk niet tot consensus hebben geleid en die daarom, anders dan de hieronder opgenomen 
opmerkingen, niet in deze oplegnotitie worden genoemd.  
Uitgangspunt is dat het goed is om een Randstad Strategie te hebben, om daarmee sterker te staan 
richting Europa en om focus aan te brengen. 
In zijn aard wordt het stuk als redelijk abstract ervaren en had het op onderdelen scherper gekund. 
Uiteraard is dit begrijpelijk voor een stuk dat vier jaar lang mee moet gaan en wordt dit deels opgelost 
door jaarplannen, waarin zaken concreter worden omschreven. 
Daarnaast wordt de strategie als reactief ervaren. Er kan pro-actiever worden geopereerd door 
bijvoorbeeld het betrekken van het bedrijfsleven en het nemen van initiatief richting de Europese 
Commissie, om daarmee bij een aantal speerpunten meer aandacht te geven aan lobby-activiteiten. De 
statenwerkgroepen beschouwen dit als een leerpunt voor het vervolg. 
Voor een aantal onderwerpen zijn geen kaders opgenomen in deze Randstad Strategie. De kaders voor 
luchtkwaliteit zijn uitgewerkt, maar voor andere onderwerpen, zoals water, zijn geen gezamenlijke 
kaders opgesteld. Hoewel van jaar tot jaar kan verschillen welke onderwerpen op dat moment spelen, 
en dit ook zijn weerslag krijgt in de jaarplannen die op basis van de Strategie worden gemaakt, is het 
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de vraag hoe de Staten van de vier Randstadprovincies betrokken worden bij het opstellen van de 
ontbrekende kaders. Het is nu van belang dat de Staten bij de verdere uitvoering de vinger aan de pols 
houden. 
 
Tot slot is door de statenwerkgroepen, in het kader van de betrokkenheid van de Staten,  afgesproken 
dat rond de verschillende prioriteiten gedacht wordt aan themaconferenties, waarbij ook het 
maatschappelijk veld wordt uitgenodigd. Hierbij kunnen de Staten zich dan nader op de materie 
oriënteren en waar mogelijk en wenselijk Gedeputeerde Staten van advies voorzien. 
 

De Utrechtse Werkgroep Europa heeft in haar eigen vergadering voorts de aanbeveling gedaan om de 
Randstad Strategie te bezien in het licht van de strategie Utrecht 2040. Dit wordt inmiddels ambtelijk 
opgepakt.  
Tot slot stelt de Werkgroep voor dat u deze punten betrekt bij uw bespreking van dit onderwerp met 
gedeputeerde De Vries in de commissie BEM van 27 februari 2012 en in het verdere 
besluitvormingstraject naar PS van 12 maart 2012. 
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