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INLEIDING 

 

This time it’s different. Zo luidde de slogan voor de Europese verkiezingen van mei 2014. Met deze slogan 

werd aangegeven dat Europese burgers voor het eerst een Europees Parlement met meer bevoegdheden 

kozen. Met een stem op een kandidaat-Europarlementariër oefende iedere burger indirect invloed uit op de 

benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Tijdens de moeizame economische 

omstandigheden is er in Europa in het bijzonder gekeken naar de rol van regio’s bij het verlichten van de 

ergste effecten van de economische crisis, verduurzaming van overheidsinvesteringen en het bevorderen 

van innovatie en ondernemerschap. Dit is terecht, want als regio’s proberen wij de regionale economie te 

ondersteunen en stimuleren. Als regio samen optrekken met Europese instellingen op dit onderwerp en 

andere dossiers gaat steeds beter. De rol van regio’s in Europa is de afgelopen periode toegenomen. Dit is 

mede een effect van het Europese Verdrag van Lissabon dat in 2009 is aangenomen.  

 

In 2011, bij aanvang van een nieuwe termijn voor de Europa gedeputeerden van Regio Randstad, is direct 

de duidelijke keuze gemaakt om de samenwerking tussen de vier Randstad provincies en de 

vooruitgeschoven post in Brussel sterker te verankeren. De Krachten Gebundeld: Regio Randstad strategie 

2011-2015, heeft in deze periode richting gegeven aan het werk van bestuurders en ambtenaren. Uit de in 

2011 gesloten provinciale coalitieakkoorden werden de vier belangrijkste onderwerpen gedestilleerd. Op 

vier kernthema’s, die zowel uitdagingen als kansen bieden voor economie, maatschappij en leefomgeving 

in de Randstad, hebben de Europa gedeputeerden hun krachten gebundeld: de toekomst voor het 

regionaal beleid, kennis en innovatie, een duurzame leefomgeving en de continue interactie tussen 

stedelijke agglomeraties en hun landelijke omgeving.  

 

De bestuurders van Regio Randstad hebben zich de afgelopen jaren ingezet om de weg te plaveien voor 

nieuwe investeringsprogramma’s die de regio als geheel ten goede komen. De nieuwe Europese structuur- 

en investeringsfondsen zullen binnen deze programma’s bijdragen aan het realiseren van strategische 

doelstellingen. Niet de snelheid, maar juist de kwaliteit van de nieuwe programma’s hebben zij hierbij als 

uitgangspunt genomen om slimme, duurzame en inclusieve groei in de Randstad regio te realiseren.  

 

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van het werk dat Regio Randstad en haar bestuurders in nauwe 

samenwerking hebben verricht ten aanzien van de vier thema’s. Hierbij zal worden ingegaan op de 

doelstellingen, activiteiten en de behaalde resultaten. Tegelijkertijd wordt er ook vooruit gekeken naar 

nieuwe ontwikkelingen in de relatie tussen de Europese Unie en Regio Randstad: met welke bouwstenen 

kunnen we de Regio Randstadsamenwerking verder versterken; hoe nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden vanuit Europese regelgeving te verankeren in beleid en uitvoering in de 

Randstadprovincies.  
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HOOFDSTUK 1 

 

Profilering en Regio Randstad exposure in Brussel 

 

Regio Randstad behoort tot de top tien van grootstedelijke regio’s1 in Europa. Deze positie moet behouden 

blijven en verder uitgebouwd worden. Regio Randstad werkt al sinds 1993 samen om de leefomgeving te 

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

 

De afgelopen vier jaar hebben de bestuurders samen met de ambtelijke ondersteuning, Statenleden, 

gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen, Rijksambtenaren en andere 

partners intensief gewerkt aan het realiseren van deze ambitie en gewerkt aan de visie die de 

werkzaamheden van Regio Randstad voor de korte- en lange termijn richting heeft gegeven. Daarbij heeft 

Regio Randstad geprobeerd inzichtelijk te maken wat Europese middelen kunnen bieden voor 

ondernemers en onderzoekers en hoe beleid uit Brussel de Randstad Regio ambities meer kracht geeft. 

 

Bij de uitvoering van regionaal beleid geldt vaak dat het adresseren van uitdagingen en problemen, 

alsmede het werken aan ideeën en oplossingen meer oplevert wanneer overheden de samenwerking met 

kennisinstellingen en bedrijfsleven actief opzoeken. Dat geldt ook zeker voor het behartigen van Regio 

Randstad belangen in Brussel. Een gezamenlijk optreden geeft de visie en boodschap van de Regio 

Randstad meer inhoud, kracht en diversiteit.  

 

Activiteiten & Resultaten  

Regio Randstad in Brussel is een samenwerkingsverband waar de vertegenwoordigers van de vier 

Randstad Provincies op vier thema’s hun krachten bundelen. Gezamenlijk hebben de gedeputeerden en 

ambtenaren van Regio Randstad honderden mensen gesproken en ontvangen. Er is gesproken met leden 

van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad, het Comité van de Regio’s, collega regio’s 

en organisaties en instellingen waarmee samengewerkt kon worden.  

 

In dit Meerjarenverslag worden van de gezamenlijke prioriteiten de lobbydoelen, behaalde resultaten en 

ondernomen activiteiten beschreven. Ten behoeve van deze gezamenlijke thematische lobbydoelen zijn er 

ook verschillende activiteiten ondernomen om de Regio Randstad samenwerking verdere bekendheid te 

geven in Brussel waarmee de samenwerking eveneens steviger wordt verankerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

- Jaarlijks Regio Randstad netwerk-buffet tijdens de Open Dagen van het Comité van de Regio’s. 

- Jaarlijkse uitgave van de Regio Randstad monitor, een samenvatting van de Randstadmonitor 

uitgegeven door TNO maar dan toegespitst op de Regio Randstad samenwerking. 

- Organiseren van verschillende activiteiten tijdens het 20-jarig Regio Randstad in Brussel jubileum 

in 2013. 

- ‘Rondje Randstad’ excursie langs verschillende projecten in de Regio Randstad met een Europese 

dimensie. 

- Organiseren van werkbezoek in Brussel voor Statenleden uit de vier provincies. 

 

Reflectie & Toekomstvisie  

De Regio Randstad samenwerking in Brussel kan als succesvol worden gekwalificeerd. Het bundelen van 

krachten bij gezamenlijke belangen is efficiënt en succesvol gebleken. Regio Randstad werkt vaak samen 

met andere partijen, zowel binnen als buiten de Randstad, om onze doelen te realiseren. Het aangaan van 

functionele coalities is voor Regio Randstad een beproefd concept. Dit blijkt ook uit het rapport Met Europa 

Verbonden uit 2014, van de Raad voor het Openbaar Bestuur, dat Regio Randstad in Brussel als voorbeeld 

noemt. 

 

  

                                                             
1
 Regional Competitiveness Index 2013. 
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HOOFDSTUK 2  

 

Toekomst Regionaal Beleid 

 

Ralph de Vries, gedeputeerde Europa provincie Utrecht: ‘De Europese fondsen die we 

hebben verworven, stellen de Randstadprovincies in staat om de komende zeven jaar een 

miljoenen impuls te geven aan onze regio. De focus ligt op het versterken van de regionale 

economie en duurzame energie.’ 

 

Kader & Doelstelling 

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 daarmee de werkgelegenheid te bevorderen. 

Met gericht investeringsbeleid stimuleren regiobestuurders innovatieve groei op regionaal niveau en leveren 

zij tegelijkertijd een actieve bijdrage aan de realisatie van de Europa 2020-strategie: een slimme, duurzame 

en inclusieve economie. 

 

Het Europese regionaal beleid is de afgelopen jaren herzien, onder andere door verschillende fondsen 

samen te voegen en verschillende investeringsthema’s en financieringscriteria aan te passen. De projecten 

die worden gefinancierd met structuurfondsen dienen in de toekomst meer impact te hebben op groei en 

werkgelegenheid, alsmede op Europese doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.  

 

De Randstadprovincies hebben zich bij de start van het herzieningsproces tot doel gesteld dat zij ook in de 

periode 2014-2020 in aanmerking dienen te komen voor structuurfondsen. Samen met de andere 

Nederlandse provincies is sterk ingezet op het behoud van structuurfondsgelden voor ontwikkelde regio’s. 

Het tweede doel was het beschikbaar krijgen van een substantieel deel van de nationale enveloppe EFRO 

voor de Randstad en daaraan gekoppeld het organiseren van voldoende cofinanciering voor 2014-2020. 

Voor Regio Randstad is de enveloppe € 190 miljoen uit EFRO met rijks cofinanciering van € 34 miljoen. 

 

De Slimme Specialisatie Strategie (S3) was een onderdeel van de lobby om structuurfondsen voor het 

landsdeel West te verwerven. De S3 is eveneens een basis voor de samenwerking in de Randstad, 

vanwege de betrokkenheid van Triple Helix partijen in de strategie (overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen). Regionale economische visies van de Zuidvleugel, Amsterdam Metropool, Noord-

Holland en Flevoland en Provincie Utrecht waren daarvoor uitgangspunt. De S3 is gebruikt bij het schrijven 

van het Operationeel Programma Kansen voor West II (OP KvWII). In 2014 hebben provincies en het Rijk 

zich ingezet voor de officiële goedkeuring van de Europese Commissie van het Operationeel Programma.  

 

Activiteiten & Resultaten 

Bij de lobby voor het behoud van structuurfondsgelden is tevens een actieve lobby gestart voor het 

opnemen van heldere financieringscriteria voor de ondersteuning van het MKB, onderzoek en innovatie, de 

digitale agenda en een duurzame economie. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

 

- Provincies en gemeenten hebben samen met het Rijk de nieuwe operationele programma’s EFRO 

opgesteld. De P4 en G4 hebben samen met de middelgrote gemeenten in de Randstad in een 

werkgroep het nieuwe operationele programma voor het landsdeel West voorbereid. Het OP KvWII 

is na consultaties in januari 2014 door alle acht colleges bestuurlijk vastgesteld. 

- Daarna is het OP Kansen voor West II op 12 maart 2014 officieel ingediend bij de Europese 

Commissie. Op 15 mei 2014 zijn de onderhandelingen gestart tussen de Europese Commissie en 

het programma over de beoordeling van het OP KvWII. In december 2014 is het programma 

goedgekeurd door de EC. Dit betekent dat het OP KvWII per 1 februari 2015 definitief van start kan 

gaan.  

- Voor de periode 2014 - 2020 is er € 190 miljoen beschikbaar uit EFRO voor Regio Randstad. Uit de 

cijfers over 2007-2014 blijkt dat EFRO een multiplier kent van drie in Randstad Regio. 

- Regioborrels met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in het HNP. 

- Deelname aan ESPON project RISE (Regional Integrated Strategies Europe) van 2010 tot 2012. 
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- Reactie op de consultatie van de EU2020 strategie van de Europese Commissie in het najaar van 

2014. 

- Samenwerking in Brussel met het Europees Parlement, het Europese Comité van de Regio’s 

(CvdR) (met name Commissie COTER), Comité EMR en het European Regions Research & 

Innovation Network (ERRIN). 

- Samenwerking in Nederland met het IPO, de VNG, de G4, de G32, Programmamanagement 

Kansen voor West, Rijksoverheid ministerie van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en 

Binnenlandse Zaken om de lobby voor regionaal beleid in Brussel vorm te geven. 

 

Reflectie & Toekomstvisie  

Vooruitkijken en inspelen op de toekomst van het Cohesiebeleid na 2020. Een basis leggen voor de inzet 

richting de Europese instellingen, inhoudelijk voorbereiden en kennismaken met nieuwe sleutelpersonen. 

Belangrijk zijn het Europees Parlement, in het bijzonder de REGI Commissie (voorzitter, coördinator en 

Nederlandse Europarlementariërs) en bij de Europese Commissie, o.a. Corine Cretu Eurocommissaris 

Regionaal Beleid. In de projectgroep Future of Cohesion Policy van het Comité van de Regio’s, wordt het 

dossier vanuit de Commissie COTER gevolgd. 

De Europese Commissie start in 2015 de discussie over de toekomst van de EU-2020 strategie na 2020. 

Belangrijk is dat vanuit regionaal perspectief een bijdrage geleverd wordt aan deze discussie.  
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HOOFDSTUK 3  

 

Kennis en Innovatie 

 

Rogier van der Sande, gedeputeerde Europa provincie Zuid-Holland: ‘Regio Randstad heeft 

het grootste innovatiepotentieel van Nederland. Het verzilveren van dit potentieel vraagt om 

een verdere verdieping van de samenwerking en een sector overstijgende aanpak richting 

Brussel. Onze S3-strategie is hiervoor al een stevig fundament.’ 

Kader & Doelstelling 

Het Europees beleid tot 2020 staat in het teken van innovatie met een focus op onderzoek en ontwikkeling. 

In de mededeling over de Innovatie Unie roept de Europese Commissie op meer te investeren in excellentie 

en pleit zij voor de vorming van Innovatie Partnerschappen. Regio Randstad is een voedingsbodem voor 

kennis en innovatie. In Brussel zet Regio Randstad in op het verder bevorderen van de samenwerking en 

de dynamiek tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven gericht op kennisdeling. Vanuit de 

maatschappelijke opgaven geven wij gezamenlijk invulling aan een Kennis en Innovatie agenda. Deze 

voedingsbodem werpt zijn vruchten af op Europees niveau. Regio Randstad is een economisch sterke 

regio met internationaal erkende kennisinstellingen. Meer dan 100 kennisinstellingen zijn gevestigd in Regio 

Randstad waaronder zeven universiteiten en vijf universitair medische centra. Deze universiteiten spelen 

mee in de wereldtop2.  

 

Via Europese programma’s gefinancierd uit het EFRO, Horizon 2020 en de Europese Innovatie 

Partnerschappen wordt hier vanuit de regio mede invulling aan gegeven. Om tot meer en betere innovatie 

op regionaal niveau te komen zijn partnerschappen cruciaal.  

De Randstadprovincies vervullen een rol bij het stimuleren van innovatie via regionale clusters en kunnen 

gezien hun positie een brug slaan tussen kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. De 

betrokkenheid van alle stakeholders uit de innovatieketen wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde om 

innovaties uiteindelijk te vertalen naar concrete marktintroducties. Voor het dossier Kennis en Innovatie 

werkt Regio Randstad in het ERRIN samen met meer dan 120 Europese regio's en hun Brusselse 

vertegenwoordigingen. 

Activiteiten & Resultaten 

- Het OP KvWII is gereed. Het zet in op de negen topsectoren, twee horizontale thema’s 

(kennisvalorisatie en duurzaamheid) en daarnaast sluit het aan op de EU-2020 doelstellingen en 

andere programma’s zoals Horizon 2020.  

- Alle voor de Regio Randstad belangrijke CvdR-rapporten inzake Kennis en Innovatie zoals de 

adviezen over het dichten van de innovatiekloof, de Europese onderzoeksruimte en Horizon 2020, 

bevatten de Randstad-speerpunten. Daarbij heeft Gedeputeerde Van der Sande de Randstad-

prioriteiten als ALDE-woordvoerder op Horizon 2020 ingebracht en verdedigd. 

- Regio Randstad initieerde en organiseerde de nationale conferentie ‘Hoe slim is Nederland?’ 

samen met de Nederlandse Rapporteurs in het Europees Parlement voor de Innovatie Unie en 

algemene verordening van structuurfondsen. Hierdoor zijn praktijkvoorbeelden uit Regio Randstad 

door het Europees Parlement meegenomen. Het definitieve rapport van het parlement bevat 

tekstvoorstellen van Regio Randstad. 

- De lobbystrategie van Regio Randstad is met succes toegepast op het behoud van een regionale 

component in Horizon 2020. Partijen als ERRIN, CPMR, EUROCITIES en CvdR Rapporteur 

Markku Markkulla en EP-rapporteur Lambert van Nistelrooij zijn bij elkaar gebracht om een 

gezamenlijke inzet te plegen. Uiteindelijk zijn Regionale Innovatie Gemeenschappen als onderdeel 

van de Kennis en Innovatie Gemeenschappen (KIC) voorgesteld. 

- De positie van Regio Randstad en de Biobased Delta met betrekking tot de bio-economie in 

Europa is door het CvdR-rapporteurschap van Gedeputeerde Van der Sande versterkt. Zo wordt 

Regio Randstad door de Europese Commissie als voorbeeld beschouwd. Van der Sande is als 

                                                             
2
 CWTS Leiden Ranking 2014, http://www.leidenranking.com/ranking/2014  
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‘observer’ lid van het Europees Bio-economie Platform geworden en wordt door de EU-instellingen 

gezien als de ‘ambassadeur’ van de bio-economie regio’s in Europa. Vele voorstellen van 

Rapporteur Van der Sande zijn overgenomen in de uiteindelijke resolutie van het EP over de bio-

economie. Dit rapporteurschap is geselecteerd door het CvdR gezien de grote impact op EU-

besluitvorming en ook de Raad voor het Openbaar Bestuur beschouwt deze CvdR-rapportage als 

een goed voorbeeld van hoe invloed kan worden verkregen als regio. 

- De KIC Raw Materials bevat door initiatief van Regio Randstad nu een verwijzing naar de bio-

economie. Deze lobby is door Regio Randstad geïnitieerd en uitgevoerd samen met de Biobased 

Delta3, Vlaanderen, de Permanente Vertegenwoordiging, TNO en het EP. 

- Regio Randstad heeft het initiatief genomen voor meer samenwerking en afstemming met zes 

Randstaduniversiteiten met als doel om als Regio gezamenlijk op te trekken voor belangrijke 

dossiers zoals Horizon 2020. 

- Regio Randstad en de zes universiteiten hebben als consortium een Invitation for commitment 

binnen het EIP Smart Cities & Communities ingediend. Deze is gehonoreerd. 

- Regio Randstad participeert vanuit een strategisch doel in verschillende netwerken inzake Kennis 

en Innovatie. Regio Randstad is in 2013 lid geworden van ERRIN, dat als platform dient om 

interregionale thematische samenwerking en partnersearches op te starten en projectfinanciering 

te vergemakkelijken. Daarnaast is Regio Randstad (vanuit Zuid-Holland) lid geworden van het 

Vanguard Initiatief. Dit netwerk bestaat uit de meest industriële en economisch krachtige regio’s in 

Europa, die de S3-strategie centraal stellen. 

- Ter ondersteuning van de Greenports in de Randstad is Regio Randstad lid geworden van ERIAFF 

(European Regions for Innovation in Agriculture). Daarnaast is ter versterking van de positie in 

Brussel een positionpaper over Greenports opgesteld. 

 

Reflectie & Toekomstvisie 

De drijvende kracht voor de inzet op lobby en eventuele fondsenwerving zijn de Europese maatschappelijke 

uitdagingen, met de sector in de ‘lead’ en de regio als facilitator. Meer Triple Helix samenwerking richting 

Brussel is gewenst. Regio Randstad kan hierbij een belangrijke verbindende rol vervullen. Wij kunnen onze 

opgebouwde kennis en innovatie positie als Regio Randstad in Brussel uitbreiden en verstevigen. Het is 

belangrijk om in te spelen op de mid-term review van Horizon 2020 (vanaf 2016) en de nieuwe beleidsfase 

van de Europese Commissie en het Parlement 2014-2020. Hiervoor moeten wij onze sectoren en 

maatschappelijke opgaven als Regio verder bekendmaken bij de sleutelpersonen van de verschillende 

Europese instellingen.  

  

                                                             
3
 Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. 
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HOOFDSTUK 4 

Duurzame leefomgeving 

Bert Gijsberts, gedeputeerde Europa, provincie Flevoland: ‘Regio Randstad staat bol van de 

ontwikkelingen. Als bestuurder in deze regio doet mij dat bijzonder goed, maar tegelijkertijd 

is het voor mij essentieel dat er geen verdere economische groei meer mogelijk is, zonder 

nadrukkelijk te investeren in duurzaamheid.’ 

Kader & Doelstelling 

De Europese Commissie roept op economische groei te plaatsen in het licht van een duurzame benutting 

van hulpbronnen. In Regio Randstad vinden op dit terrein veel ontwikkelingen plaats: klimaatneutraal 

wonen, natuurinclusief bouwen, bescherming van gebieden tegen overstroming en watermanagement. De 

uitdaging voor Regio Randstad is voor deze initiatieven Europese steun, zowel in wetgeving als in 

financiële middelen, zeker te stellen. De doelstelling is in Europa (beleidsmatige en financiële) 

coalitiegenoten te vinden voor initiatieven die Regio Randstad neemt en bevorderen dat economische groei 

van Regio Randstad samen gaat met hoge ambities voor duurzaamheid, milieu, water, klimaatadaptatie en 

ecosysteemdiensten en duurzame energie. Voor initiatieven op deze onderwerpen stelt Regio Randstad 

Europese steun, zowel in wetgeving als in financiële zin, veilig. 

De Randstadlobby voor Duurzame Leefomgeving stond grotendeels in het teken van de herziening van EU 

wetgeving voor luchtkwaliteit; Regio Randstad heeft daartoe het AIR netwerk opgericht. Twaalf regio's 

werken in dit netwerk samen voor een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zijn de Europese ontwikkelingen 

gevolgd op de Klimaat- en Energiestrategie 2030, het dossier geluidshinder/omgevingslawaai en de 

mogelijkheden om projecten in te dienen onder het programma Horizon 2020.  

Activiteiten & Resultaten 

- Regio Randstad heeft het interregionale netwerk Air Quality Initiative of Regions (AIR) opgericht in 

2011. Dit netwerk heeft zich in korte tijd bewezen als effectief lobby platform. 

- Organisatie van drie bewustwordingsevents met het AIR netwerk in samenwerking met het Comité 

van de Regio’s, de Europese Commissie, Raad en Europees Parlement. En het opstellen van drie 

positionpapers en twee brieven aan de Europese Commissie. 

- Belangenbehartiging bij Europese Commissie op het dossier luchtkwaliteit. 

- Begrip gekweekt bij Europese Commissie en Europees Parlement voor de rol en 

uitvoeringsproblemen van regio’s op het gebied van duurzaamheid, luchtkwaliteit en natuur, 

alsmede verbetering van het imago van regio’s op deze onderwerpen in Brussel. 

- Organisatie van twee Randstad evenementen tijdens de Europese Green Week. Als gevolg van 

het succes daarvan is de Randstad opnieuw door de Europese Commissie uitgenodigd deel te 

nemen. 

- De nieuwe Bodemwetgeving is definitief van de EU agenda verdwenen (randstadlobby in vorige 

periode). 

- Regio Randstad heeft een aantal sleutelposities verworven: lid expertteam review EU natuurbeleid, 

Rapporteurschap EIP landbouw (gedeputeerde Bliek), woordvoerderschap biologische landbouw 

(gedeputeerde Gijsberts), lid Inter Bestuurlijk Dossier Team Luchtemissies, VNG/IPO/BZK pilot 

‘mede-overheden in raadstraject’.  

- Monitoren van actuele EU ontwikkelingen op geluid, bodem, klimaat, water, energie, schaliegas, 

duurzame mobiliteit en natuur. 

- Beïnvloeding Rijksstandpunt bij de Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen op EU bronbeleid 

(o.a. schone brandstoffen, stookinstallaties, pleziervaartuigen) 

- Subsidieaanvraag voor schone binnenscheepvaart (Clinsh-project). 
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Reflectie & Toekomstvisie 

Binnen het lobbythema Duurzame Leefomgeving zullen de komende jaren volop ontwikkelingen 

plaatsvinden waar Regio Randstad op kan inspelen. Zo heeft de Commissie-Juncker al aangegeven zich 

meer in te willen zetten voor Groene Groei en het creëren van zogenaamde groene banen; zal de 

bestaande (milieu)wetgeving worden gehandhaafd en zullen de onderwerpen van de bestaande (milieu) 

wetgeving worden ge-reviewd. Tenslotte, wanneer een beleidskader Energie 2030 wordt geschreven, kan 

Regio Randstad als energieopwekker en -gebruiker niet ontbreken. 
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HOOFDSTUK 5 

 

Landelijke Gebieden onder Stedelijke Druk 

 

Elvira Sweet, gedeputeerde Europa provincie Noord-Holland: ‘De kracht van de Randstad 

samenwerking op dit dossier is het aangaan van functionele coalities met partners buiten de 

Randstad. En dan gaat het niet enkel om samenwerken, maar meer dan dat.’  
 

Kader & Doelstelling 

Kenmerkend voor Regio Randstad is de continue interactie tussen de stedelijke agglomeraties en hun 

landelijke omgeving. Bij de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft Regio 

Randstad speciale aandacht vragen voor de kansen en vitaliteit van het platteland in de stedelijke 

omgeving, de peri-urbane gebieden. 

 

Het beïnvloedingsproces rond Europese wetgeving voor de periode 2014-2020 is afgerond. De lobbyinzet 

werkt en werpt zijn vruchten af door de aantoonbare erkenning en vermelding van peri-urbane gebieden en 

de nadrukkelijke aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van stad-plattelandsrelaties in meerdere 

Europese (nieuwe) wetgeving, adviezen van het Europees Parlement en Europese Commissievoorstellen. 

Het is een goed moment om de focus van de stad-land prioriteit in lijn te brengen met de focus van de 

prioriteiten van de Randstadprovincies op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Het PURPLE netwerk 

(Peri Urban Regions Platform) is een platform voor het op Europees niveau uitwisselen van expertise en 

scenario’s bij vraagstukken rond stedelijkheid en landbouw via de expertgroep stad-land van de 

Randstadsamenwerking. Aandacht dient er nadrukkelijk te zijn om de kansen ook op nationaal niveau te 

blijven benadrukken, omdat daar de aandacht vanuit andere krachten weer sterk op het ‘boerenerf’ en 

‘landbouwgrond’ wordt gelegd. Als gevolg van de decentralisatie van het natuurbeleid is het takenpakket bij 

provincies geïntensiveerd. Daarmee is het belang groter geworden om op dit dossier Europese 

ontwikkelingen in beleid en wetgeving te volgen en te beïnvloeden. 

 

Activiteiten & Resultaten 

- Het oorspronkelijk doel van landelijke gebieden onder stedelijke druk is behaald. Het belang van 

‘peri-urbaan’ wordt in Brussel door intensieve lobby erkend en is nu opgenomen in verschillende 

Europese (nieuwe) wetgeving, EP-adviezen, EC-rapporten zoals het rapport Cities of Tomorrow en 

de adviezen van het Comité van de Regio’s. 

- Peri-urbane gebieden zijn daarnaast ook genoemd in het 7e Actie Programma Milieu. 

- De verklaring van de vijfde Europese top van regio’s en steden in Kopenhagen (2012) verwijst naar 

het belang van peri-urbane regio’s. 

- PURPLE is op initiatief van Regio Randstad lid van de Urban Intergroup van het Europees 

Parlement. Dit is een belangrijk (lobby) platform, omdat het toegang biedt tot verschillende 

Europarlementariërs en via die weg een structurele en inhoudelijke bijdrage kan worden geleverd 

aan politieke discussies.  

- Verschillende hoorzittingen en bijeenkomsten (zoals de Metropolitan Governance Conference in 

het EP) zijn georganiseerd op initiatief van Regio Randstad samen met leden van het Europees 

Parlement, o.a. Jan Olbrycht en Lambert van Nistelrooij voorafgaande aan de onderhandelingen 

over het nieuwe plattelandsbeleid. Dit heeft o.a. geleid tot een bredere discussie binnen het EP 

over de betekenis van een stad en concrete tekstverwijzingen in EP-adviezen. 

- PURPLE is op initiatief van Regio Randstad toegetreden tot de Stuurgroep van het RURBAN-

initiatief (Rural and Urban Partnerships for Sustainable Development) van DG Regionaal beleid.  

- PURPLE (met inbreng van Regio Randstad) nam deel aan de OECD werkgroep om de OECD te 

voorzien van concrete voorbeelden en om uiteindelijk te komen tot oplossingen voor de stad-land 

relaties.  

- Daarnaast is met een belangrijke inbreng van Regio Randstad deelgenomen aan verschillende 

consultaties, waaronder de raadpleging over het Groenboek voor territoriale samenwerking.  

- PURPLE is een geassocieerd lid van PUREFOOD (Urban, Peri-Urban and Regional Food 

Dynamics) 
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- De Greenports en Agrofood agenda Regio Randstad worden meegenomen als aandachtspunt van 

het PURPLE-netwerk; daarnaast wordt hierop samengewerkt binnen het ERIAFF-netwerk. 

- PURPLE zal omgevormd worden tot in een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht 

(AISBL). 

 

Reflectie & Toekomstvisie 

Er wordt ingezet op verdere verdieping en het blijven voeden van het thema en wij zullen concreet 

aandacht vragen voor innovaties in de landbouw, de Agrofood sector specifiek gericht op stad, platteland 

en de synergie met andere beleidsterreinen en fondsen. Het PURPLE-netwerk zal vanuit strategisch 

oogpunt meer gebruikt gaan worden door Regio Randstad als een belangrijk instrument om de Urban 

Agenda verder vorm te geven en op EU-niveau te beïnvloeden.  
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