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Korte hoofdlijnennotitie met de highlights voor 2014 Regio Randstad  
Opgesteld op 14 november 2013 
 
De vier prioriteiten van Regio Randstad, kennis en innovatie, duurzame leefomgeving, toekomst 
regionaal beleid en landelijke gebieden onder stedelijke druk bevinden zich in 2014 allen in een 
andere fase van de Europese beleidscyclus.  
Toekomst regionaal beleid is gericht op de afronding van de voorbereiding van implementatie van de 
structuurfondsen, op evaluatie van de afgelopen periode (2006-2013) en voorbereiding op de periode 
van 2014-2020). Dit geldt ook voor de zogenaamde plattelands ontwikkelingsfondsen binnen 
landelijke gebieden onder stedelijke druk. Op dit dossier wordt tevens gewerkt aan een 
verdiepingslag; de nadruk zal liggen op innovaties in de landbouw, de greenports en agro food, 
waarbij het netwerk PURPLE als instrument beter benut kan worden. 
Ten aanzien van kennis en innovatie heeft Horizon2020 een regionale component. Het werk in Brussel 
is gericht op het leveren van een bijdrage aan de implementatie van het KenI programma en putten 
uit de mogelijkheden (zowel beleidsmatig als financieel) die programma’s zoals Horizon2020 bieden. 
Duurzame Leefomgeving tenslotte zet in op het lobbyen van (her)nieuw(d) beleid met betrekking tot 
lucht, geluid en vergroening van de economie. In 2013 stond lucht centraal. Geluid wordt explicieter 
in 2014. T.a.v. schaliegas worden ontwikkelingen in de gaten gehouden. 
Regio Randstad streeft zowel in Europa als in de provincies een integrale benadering op de prioritaire 
onderwerpen na.  
 
Hieronder staan de kernboodschappen c.q. de hoofddoelstellingen op de vier prioriteiten genoemd. 
Waarna de uitwerking volgt in doelen. De concrete activiteiten komen terug in het werkplan 2014. 
Vervolgens wordt het verschil in focus tussen 2013 en 2014 aangegeven. 
 
Toekomst regionaal beleid 
Kernboodschap 
Kijk  Via structuurfondsen draagt Regio Randstad bij aan het realiseren van de Europa 2020- 

doelstellingen om te komen tot een slim, duurzaam en inclusief Europa. 
Want Dat is belangrijk om concurrerend te blijven. 
Dus  Pakken wij dit voor nu en de toekomst aan op een integrale wijze, met een programmatische 

aanpak en structurele betrokkenheid van partners als kennisinstellingen en het MKB. De 
structuurfondsen zijn smeerolie voor regionale investeringen binnen een Europees kader. 

Doelen 
- Uitvoering van het Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II (KvWII) start; 
- Borging samenhang tussen EFRO en overige EU-fondsen in de partnerschapsovereenkomst;  
- Evaluatie gevoerde lobby ten behoeve van het structuurfondsenprogramma 2014-2020; 
- Voorbereiding op structuurfondsenprogramma 2020-2027; 

Kennis en innovatie 
Kernboodschap 
Kijk  In Regio Randstad zijn meer dan 100 kennisinstellingen en vele bedrijven actief op het 

terrein van kennis en innovatie.  
1. Duurzame energie en duurzame mobiliteit: schone technologie en slimme en duurzame 

steden/ regio’s; 
2. De biobased economy; 
3. Gezondheid: zo lang mogelijk gezond blijven door inzet vanuit de ‘life sciences’.  
zijn de onderwerpen die voor Randstad Regio in Brussel centraal staan en aansluiten op 
Europese maatschappelijke uitdagingen. 

Want  Regio Randstad is historisch een gebied dat gezien zijn ligging is gericht op kennis en innovatie, 
water, handel1. 

                                                        
1 Hier wordt gerefereerd aan de historische ontwikkelngen als droogleggen van gebieden, microcoop, maken van 
zeekaarten, schepen en dergelijke. 
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Dus  Zetten wij dit voort en ondersteunen wij de (top)sectoren2, aangezien deze voor het grootste 
deel neer slaan in de Regio Randstad.  

Doelen 
- Vaststellen aanknopingspunten en kansen in de Europese programma’s voor de genoemde 

maatschappelijke opgaven; 
- Verstrekken van informatie aan gekozen sectoren (bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

overheid) over ‘calls’ en nieuwe programma’s;  
Landelijke gebieden onder stedelijke druk 
Kernboodschap 
Kijk  het oorspronkelijk doel van landelijke gebieden onder stedelijke druk is behaald  
Want  ‘peri-urbaan’ is opgenomen in verschillende Europese (nieuwe) wetgeving, EP-adviezen, EC-

rapporten als ook in adviezen van het Comité van de Regio’s. Voorbeelden: rapport Souchon, 
Durnwalder, Olbrycht en in de algemene structuurfondsenverordening van o.a. Krehl/Van 
Nistelrooij. 

Dus  wordt ingezet op verdere verdieping en het blijven voeden van het thema en vragen wij 
concreet aandacht voor innovaties in de landbouw, de agrofood sector specifiek gericht op 
stad platteland en de synergie met andere beleidsterreinen en fondsen. 

Doelen 
- streven naar ruimte voor de agrofood sector om sociaal-economische potenties i.r.t. stad-

plattelandsrelaties te benutten door bijv. andere bedrijfsstrategieën te ontwikkelen gericht 
op het benutten van de nabijheid van de stad en op blijvend kunnen boeren in de 
veenweiden.  

Duurzame leefomgeving 
Kernboodschap 
Kijk Gezondheid van de inwoners van Regio Randstad is belangrijk. Lucht en geluidsniveau in Regio 

Randstad verbetert, maar kan beter. 
Want Er is veel uitstoot en geluid van verkeer (bijv. voertuigen, scheepvaart en landbouw, en vervuilde 

brandstof).   
Dus Is in de herziene Europese Richtlijnen voor Lucht – te weten de Thematische Strategie Lucht en 

de nieuwe richtlijn Nationale Emissieplafonds (NEC) en mogelijke herziening van de richtlijnen 
omgevingslawaai en geluidshinder het Randstadbelang meegenomen: 
- de richtlijnen zijn uitvoerbaar (procedureel en qua normstelling) haalbaar en betaalbaar;  
- om de richtlijn te handhaven staat een gelijk speelveld in alle lidstaten voorop; 

Doelen 
- Inbrengen belangen in de herziening van de thematische strategie luchtvervuiling, inclusief 

bestaande EU luchtkwaliteit- en emissie wetgeving in het bijzonder en de richtlijnen 
omgevingslawaai en geluidshinder, het motorvoertuigendossier, de nieuwe Europese 
rekenmethode voor geluid (CNOSSOS) en de evaluatie van de bandenrichtlijn; 

 
Verschil in focus tussen 2013 en 2014: 
 
Toekomst Regionaal beleid  
Geen veranderingen qua onderwerp, wel qua fase (afronding en uitvoering)  
 
Kennis en Innovatie  
Geen veranderingen qua onderwerpen, wel qua fase (uitvoering en implementatie)  
 
Duurzame Leefomgeving  
Uitbreiding van de onderwerpen. Naast lucht ook aandacht voor geluid en monitoren schaliegas  
 
Landelijke gebieden onder stedelijke druk  
Peri-urbane zaken is de uitvoeringsfase. Lobby en aandacht voor agro food en innovaties in de 
landbouw. 
 

                                                        
2 Agro & Food, Chemie & Biobased Economy, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life 
Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water, Delta & Maritiem.  


