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Provinciale Staten van de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht 

bezoeken Brussel 

De statenleden van de provincies Noord-

Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht 

(Regio Randstad) bezoeken op 30 en 31 

januari 2014 Brussel. De vier provincies 

hebben gekozen voor samenwerking in 

Brussel. De gedeputeerden van de vier 

provincies geven inhoudelijk richting aan de 

samenwerking. Elvira Sweet (Noord-Holland), 

Rogier van der Sande (Zuid-Holland), Ralph de 

Vries (provincie Utrecht) en Bert Gijsberts 

(provincie Flevoland).  

 Voor de huidige Statenperiode hebben de 

Randstadprovincies een gezamenlijke 

strategie onder de titel: “De krachten 

gebundeld”. De samenwerking richt zich op 

vier thema’s: Regionaal Beleid, Kennis en 

Innovatie, Landelijke gebieden onder 

stedelijke druk en Duurzame Leefomgeving. 

Het doel van de samenwerking is het 

versterken van de concurrentiepositie van de 

Randstad in een integrerend Europa en het 

verbeteren van de leefkwaliteit in de 

Randstad. De statenleden worden door 

middel van dit bezoek op de hoogte gebracht 

van de realisatie van de doelstellingen en de 

resultaten van deze samenwerking. Daarnaast 

wordt kennis opgedaan van andere instituties; 

het Europees Parlement, Vlaams Parlement en 

Permanente Vertegenwoordiging.  

Regio Randstad 

Astrid Weij (Hoofd van de 

Randstadvertegenwoordiging in Brussel) heet 

alle statenleden hartelijk welkom bij het Huis 

van de Nederlandse Provincies. Zij benadrukt 

dat de samenwerking tussen de Regio 

Randstad bestuurders, de lobbyisten in 

Brussel, de Europacoördinatoren in de 

provinciehuizen en de experts van de 

vakafdelingen essentieel is voor effectief 

optreden in Brussel. Alleen zo is het mogelijk 

om de concurrentiepositie van de Randstad in 

een integrerend Europa te versterken en de 

leefkwaliteit van de Randstad te verbeteren. 

Dit doen zij door; het beïnvloeden van 

Europees beleid en Europese regelgeving, het 

streven naar benutting van toekomstige 

Europese fondsen, profilering van de Randstad 

in Europa en door kennis en kunde te delen 

door middel van internationale 

samenwerking. Hiervoor worden verschillende 

instrumenten gebruik. Astrid noemt AIR (Air-

quality Initiative of Regions), ERRIN (European 

Regions Research and Innovation Network), 

en PURPLE (Peri-Urban Regions Platform 

Europe) als instrumenten waar veel gebruik 

van wordt gemaakt. 

Regio Randstad in internationaal perspectief 

Dhr. Manshanden van TNO geeft een 

presentatie over ‘Regio Randstad in 

Internationaal perspectief’ waarbij ook de 

Randstadmonitor aan bod komt. Het biedt de 

mogelijkheid om de Randstadregio op een 

objectieve, toegankelijke in inzichtelijke wijze 

te vergelijken met andere regio’s in Europa. 

De monitor geeft inzicht in onderwerpen als 

economische groei, innovatie, luchtvervuiling 

en werkgelegenheid/werkloosheid. Dhr. 

Manshanden geeft aan dat de tool duidelijk 

maakt dat de economische groei van 

Nederland/de Randstadregio in vergelijking 

met andere landen/regio’s lager ligt. Hij 

attendeert op het herstel na de crisis in de 



periode van 2000-2012. Andere regio’s in 

Europa herstellen sneller en maken groei 

door. Er is een discussie tussen de statenleden 

over groei versus de huidige omvang van de 

Randstad als economische regio. De vraag is 

wat er door de overheid kan veranderen of 

hoe de overheid kan stimuleren. Dhr. 

Manshanden legt uit dat innovatie/onderwijs 

en het produceren van hoogwaardige 

producten economische groei kunnen 

vergroten. Groei vraagt ook om maatwerk en 

afstemming van instellingen, regio’s, 

processen en bedrijven.  

 

In gesprek met leden van Europees 

Parlement 

In het Europees Parlement gaan de 

statenleden in gesprek met drie leden van het 

Europees Parlement: Wim van de Camp 

(CDA/EVP), Toine Manders (50PLUS) en 

Robbert Baruch (PvdA). Zij attenderen op de 

bestuurlijke drukte, en het risico van overlap 

van besturen, niet alleen in Nederland maar 

ook in de Europese samenwerking. Daarnaast 

ontstaat er een discussie over efficiënter 

produceren en economische groei versus 

vergrijzing. Ook wordt samenwerking 

genoemd bij een mogelijke oplossing van het 

probleem rondom de economische groei . 

Samenwerking tussen steden, regio’s en 

universiteiten in Nederland, Provincies en 

Europa kunnen zorgen voor het versterken 

van de economie.  

20 jaar Regio Randstad  

De dag word afgesloten met presentaties en 

een discussie  in het thema: “From Paint to 

Gain”. 2014 is een bijzonder jaar met veel 

kansen. Robert Wood, Chief UK economist 

Berenberg Bank, Maarten Verwey, 

Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs, Europese Commissie en 

Rinus van Schendelen, hoogleraar Erasmus-

Universiteit Rotterdam lieten hun licht 

schijnen over de kansen voor Nederland, maar 

met name voor de Randstadregio. Nederland 

werd vergeleken met andere Europese landen 

op het gebied van economische groei, export, 

fiscale aspecten en algemene gezondheid.  

Meer gebruik maken van stakeholders, 

gebruik van linking pins en het afstemmen van 

de Europese agenda op de agenda van de 

Randstadregio, kunnen een praktische 

uitwerking zijn om te starten. Uitdagingen 

liggen bij de stagnatie van de economische 

groei, de kwaliteit van leefbaarheid in de regio 



Randstad en de vermindering van 

subsidiemogelijkheden vanuit de centrale 

overheid.  

De avond sluiten alle genodigden; 

statenleden, netwerken en collega’s van Regio 

Randstad, af met een borrel in het kader van 

’20 jaar Regio Randstad in Brussel’. De sfeer 

was informeel, door o.a. het verhaal van de 

commissaris van de Koning van Flevoland, 

Leen Verbeek, over de achtergrond van het 

toasten en betekenis van de klank van de 

glazen daarbij.  

 

 

 

 

 

 

 

In gesprek met Jan Mulder 

Op 31 januari start de dag met een gesprek 

tussen Jan Mulder, Europarlementariër VVD 

en statenlid Irene van Hooff. Jan Mulder 

vertelt over zijn werk in Brussel en zijn rollen 

in verschillende commissies. Hij houdt zich 

bezig met de commissies Begroting, 

Begrotingscontrole alsmede Burgerlijke 

vrijheden. Daarnaast is hij nog steeds 

geïnteresseerd in de Commissie voor 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling, waar 

hij lang deel van heeft uitgemaakt. Hij verwijst 

naar de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon waarbij de bevoegdheden van het 

Europees Parlement zijn vergroot. De leden 

hebben die bevoegdheden op verschillende 

wijzen tot uitdrukking gebracht, bijvoorbeeld 

met het goedkeuren van de Europese 

Begroting. Onderwerpen als dataprotectie en 

plattelandsontwikkeling, economische groei 

van de regio Randstad komen aan bod. Maar 

ook de rol, invloed en belangen van Nederland 

in een steeds groter wordende Europese Unie.  

 

 

 

 

 

 



Bezoek Vlaams Parlement 

Bij het bezoek aan het Vlaams Parlement 
krijgen de statenleden een rondleiding 
door de plenaire vergaderzaal en krijgen 
uitleg over de werking van het parlement. 
Het Vlaams Parlement is de vergadering 
van de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Gewest en bevindt zich in Brussel. 
Het bestaat uit 124 leden. 118 leden zijn 
gekozen vanuit het Vlaams Gewest. De 6 
andere leden zijn afkomstig uit het 
kiesgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Sinds 1995 worden er voor het 
Vlaams Parlement eigen verkiezingen 
gehouden. Daarvóór namen de Vlamingen 
uit het federale parlement zitting in het 
Vlaams Parlement. Het Waals Parlement is 
de volksvertegenwoordiging van het 
Waals Gewest en is gevestigd in Namen. 

De statenleden gaan in gesprek met de 
volksvertegenwoordigers; Dhr. 
Diependaele, fractieleider N-VA, Dhr. 
Kennis, lid van CD&V, Dhr. Segers, lid van 
N-VA. Met name de complexiteit rondom 
de drie gewesten in België komt naar 
voren. Taken en bevoegdheden kunnen 
liggen op federaal niveau, op niveau van 
het gewest of provinciaal en gemeentelijk 
niveau. Samenwerking met Nederland met 
de regio Randstad of met provincies 
vraagt daarom altijd om maatwerk. Bij 
ieder onderwerp wordt de vraag gesteld:  
welk niveau van overheidsinstantie is 
hierbij op zijn plaats? Er wordt momenteel 
veel samengewerkt rondom 
spoorwegverbindingen, rondom de 
Schelde en  in de grensregio’s.  
 

 

Permanente Vertegenwoordiging 

De statenleden bezoeken ter afsluiting de 
Permanente Vertegenwoordiging van 
Nederland bij de Europese Unie. Pieter de 
Gooijer, Ambasadeur Permanente 
Vertegenwoordiging, Auke van der Goot, 
Binnenlandse Zaken PV, Paul Hofhuis, 
adviseur Permanente Vertegenwoordiging 
en Stefen Raes  geven een korte uitleg 
over hun rollen. Zij leggen de nadruk om 
het feit dat 2014 een jaar is om Nederland 
in Europa op de kaart te zetten door de 
belangen van Nederland over het voetlicht 
te krijgen bij het Parlement. 2014 is een 
lobbyjaar.  

 


