
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de leden van de werkgroepen Europa en de COE 
van de vier Randstadprovincies 

Onderwerp 
Overdrachtsdocument,  "a work ing document". . 
 
Geachte heer, mevrouw ,  
 

 
 
Griff ier 
Statengriff ie 
Contact 

Mw . mr. N.C. Engel ML 
T 070 - 441 69 40 
nc.engel@pzh.nl 
 
Postadres Prov inciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP  Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
w ww.zuid-holland.nl 
 
Datum 
Zie verzenddatum linksonder  
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

prov inciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

 

 
   

 
In de P4-vergadering van 7 september jl. hebben de 4 werkgroepen Europa en het Coördinatie 
Overleg Europa  van de Randstadprovincies besloten twee reeds bestaande stukken over de rol 
van Provinciale Staten in Europa  samen te voegen. Hiermee worden twee stukken 
samengevoegd, namelijk:  
 

o In 2012 hebben de P4 in de Randstad Strategie Europa 2011-2015 “De krachten 
gebundeld”  de rol van PS bij ‘Europa’ vastgelegd. (Nota bene: in de huidige strategie 
ontbreekt een dergelijke omschrijving.); en 

o Het overdrachtsdocument dat de vorige Staten voor de nieuwe Provinciale Staten 
hebben gemaakt.  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,  
Hoogachtend, 
 
 
 
Natasja Engel 
Secretaris werkgroep Europa 
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HOOFDSTUK 2 uit Randstad Strategie Europa 2011-2015 “De krachten gebundeld” 
 
Gedeputeerde- en Provinciale Staten 
 
De verantwoordelijkheid van de provincies voor het ruimtelijk regionaal economisch beleid groeit. 
Daarmee wordt voor de Randstadprovincies de verantwoordelijkheid groter de concurrentiepositie 
van deze regio in internationaal perspectief te behouden en versterken. Andere opgaven 
waarvoor de Randstad zich gesteld ziet in relatie met het vorenstaande zijn het ontwikkelen van 
een veilige en klimaatbestendige delta en het verbeteren van het woon- en werkklimaat in de 
regio door het verbinden van water, natuur en landschap met ontwikkelingen van en in het 
stedelijk gebied. 
 
Europees beleid heeft invloed op de manier waarop deze uitdagingen kunnen en moeten worden 
opgepakt: 

• Europese regelgeving heeft gevolgen voor de wijze waarop provincies hun beleid 
uitvoeren; 

• Europese middelen helpen om provinciaal beleid te realiseren en om de 
samenwerking met partners binnen en buiten de regio op een hoger niveau te 
brengen. 
 

De Europese uitdagingen waarvoor de provincies zich gesteld zien, overschrijden vaak 
provinciale grenzen en overtreffen daarmee het provinciale schaalniveau. De provincies 
Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland zetten daarom de samenwerking die in de 
afgelopen jaren is ontstaan op Europees terrein onverminderd voort. 
 
Aan de Randstad Samenwerking Europa ligt een samenwerkingscontract ten grondslag. Dit 
contract is op 1 januari 2008 door de vier Colleges van Gedeputeerde Staten (GS) aangegaan. 
Voor de samenwerking is het Bestuurlijk Overleg Randstad Samenwerking Europa 
opdrachtgever. Het bestuurlijk overleg wordt gevormd door de vier Europa-gedeputeerden, die 
als coördinerend gedeputeerden verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur rondom de Brusselse 
lobby. Europa als zodanig is echter geen apart beleidsterrein. Europees beleid raakt veel 
inhoudelijke portefeuilles, daarom staan de Europa-gedeputeerden een integrale benadering van 
Europa voor en is er voor gekozen in deze Randstad Strategie Europa de verantwoordelijkheid 
inhoudelijk te delen met vakgedeputeerden op de vier prioriteiten. 
 
De colleges van de vier Randstadprovincies stellen jaarlijks het Randstad Europa werkplan vast, 
dat de inzet van middelen en menskracht prioriteert en de beoogde resultaten van samenwerking 
expliciteert per jaar. 
 
Provinciale Staten (PS) ondersteunen de samenwerking tussen de vier provincies en hebben een 
actieve rol in het opstellen van kaders voor de gezamenlijke belangenbehartiging. Zij kiezen 
ervoor om gezamenlijk: 

• kaders te stellen voor het Europabeleid door middel van deze Randstad Strategie 
Europa, die wordt uitgevoerd door de gezamenlijke Colleges van Gedeputeerde Staten; 
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• GS te verzoeken te zorgen voor een tijdige, samenhangende en adequate 
informatievoorziening, zodat geborgd wordt dat zij hun kaderstellende en controlerende 
rollen met betrekking tot het Europabeleid uit kunnen voeren; 

• zelfstandig informatie te vergaren, bijvoorbeeld vanuit het maatschappelijk middenveld, 
ter ondersteuning van de meningsvorming van PS en om signalen hierover aan de 
colleges door te geven; 

• de Randstad in Europa te profileren. 
 

Provinciale Staten kiezen ervoor de samenwerking in elk geval te richten op: 
• behoud van het toekomstig regionaal beleid; 
• verbetering van de concurrentiekracht van de Randstad met de focus op kennis en 

innovatie; 
• verbetering van de leefomgeving; 
• versterking van peri-urbane gebieden, het platteland in stedelijk gebied. 

 
PS worden periodiek geïnformeerd over de voortgang op bovenstaande beleidsterreinen, middels 
het ‘Bericht Europa’. Leden van PS wenden politieke contacten aan om bij te dragen aan de 
beleidsbeïnvloeding in Brussel (of Den Haag) in samenspraak met GS. De gezamenlijke PS 
worden door GS geïnformeerd over ontwikkelingen op andere beleidsterreinen dan de hier 
vermelde zodra die een Randstedelijke impact hebben. 
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OVERDRACHTSDOCUMENT van de Werkgroepen Europa van Provinciale Staten van de 
Randstadprovincies (gezamenlijk deel) 
 
Inleiding: samenwerking Randstadprovincies in het ‘Europa van de regio’s’ 
Provincies laten zich in Brussel in regionaal verband horen om Europese besluitvorming te 
kunnen beïnvloeden en aan te kunnen sluiten bij Europese subsidietrajecten. De vier 
Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland slaan hiertoe sinds 20 jaar de 
handen ineen onder de naam ‘Regio Randstad’. In de Randstad Strategie Europa 2012-2015 “De 
krachten gebundeld” zijn de rollen van PS bij het thema Europa vastgelegd. Het doel van de 
samenwerking in Brussel is het versterken van de concurrentiepositie van de Randstad in een 
integrerend Europa en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. In het huidige ‘Europa 
van de regio’s’ is deze regionale inzet van groot belang! 
 
De Randstad Strategie Europa 
Om focus aan te brengen en op die manier sterker te staan richting Europa, stellen de vier 
Provinciale Staten aan het begin van de Statenperiode de genoemde Randstad Strategie Europa 
(RSE) vast. De RSE geeft aan op welke Europese dossiers de Randstadprovincies de komende 
jaren nauw samenwerken. Daarnaast zijn er thema’s per provincie. De vier Provinciale Staten 
worden met het Bericht Europa, fiches en jaarplannen op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen op de voortgang van de in de RSE geselecteerde thema’s. 
 
De werkgroepen Europa 
De GS-en, in casu de vier Europa-gedeputeerden, voeren de ambities en opgaven van de RSE 
uit. Om als vier Provinciale Staten de kaderstellende, controlerende  en volksvertegenwoordige 
taken bij dit Europese beleid uit te kunnen oefenen, kennen de provincies sinds 2007 de (staten-) 
werkgroepen Europa (in de provincie Noord-Holland het Coördinatie Overleg Europa genoemd). 
Deze werkgroepen komen regelmatig samen in een interprovinciaal samenwerkingsverband.  
 
De politieke behandeling en besluitvorming over Europese onderwerpen is per definitie 
voorbestemd aan de individuele commissies en staten; de werkgroepen hebben nadrukkelijk een 
faciliterende rol in de informatievoorziening naar PS en de vakcommissies. Dat is nodig; de 
ervaring leert dat het verkrijgen van overzicht en het halen van meerwaarde uit de 
informatiestroom over ‘Europa’ structurele afstemming vergt met de Europa-woordvoerders en 
met de Europa-gedeputeerden. Dit heeft te maken met de veelal abstracte informatie, de veelheid 
aan informatie, de benodigde (basis)kennis van Europese besluitvorming, de ontwikkelingen 
rondom de Randstaddossiers en de noodzaak van een integrale behandeling in de commissies – 
met de nadruk op focus en efficiëntie.  
 
Taken werkgroepen Europa  
1. De werkgroepen treffen elkaar en de Europa-gedeputeerden met enige regelmaat in een 
overleg in het Randstedelijk Europees Overleg. Zij vormen hierin een voorpost namens de Staten 
van de Randstadprovincies. Doel: het in procedurele zin faciliteren van de informatievoorziening 
over Europese thema’s en ontwikkelingen voor behandeling en besluitvorming in de provincies. 
Samenwerking tussen de staten op het thema Europa is van groot belang, omdat de provincies 
zich in Brussel profileren als Regio Randstad.  
 

 
4/5 



 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk 

  

2. De individuele werkgroepen zien in de eigen provincies toe op een tijdige, samenhangende en 
adequate informatievoorziening door GS aan PS. Intern ‘bewaken’ de werkgroepen de 
behandeling van Europese onderwerpen en ontwikkelingen in de vakcommissies met daarbij 
specifieke aandacht voor de voor de commissie relevante (dan wel geselecteerde) Europese 
dossiers. De behandelwijze van Europa-stukken kan per provincie verschillen.  
 
3. De werkgroepen vergaren ook zelfstandig informatie, bijvoorbeeld vanuit het maatschappelijk 
middenveld, ter ondersteuning van de meningsvorming van PS en om signalen hierover aan de 
colleges door te geven. Hiertoe worden in gezamenlijkheid fora georganiseerd op belangrijke 
Europese thema’s.  
 
Voorstel van de werkgroepen Europa en het COE aan de nieuwe Staten: 

o Per provincie een werkgroep Europa in te stellen en te bemensen, die deelneemt aan het 
gezamenlijke overleg van de werkgroepen en de gedeputeerden in het Bestuurlijk 
Overleg Europa ten aanzien van provinciaal-Europese thema’s en ontwikkelingen;  

o met als opdracht het in procedurele zin faciliteren van de informatie-voorziening aan en 
daarmee de behandeling en besluitvorming in commissies en PS van de 
Randstadprovincies.  
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