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 *1910155* 
 
Onderwerp 
Europastrategie Regio Randstad en Europastrategie Flevoland  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De belangenbehartiging van Flevoland in de Europese Unie te versterken 

en daartoe vast te stellen:  
1a. de Europastrategie Regio Randstad; 
1b. de Europastrategie Flevoland, waarin wordt in gezet op de volgende 
drie thema’s: 
- Duurzame ruimtelijke gebiedsontwikkeling; 
- Doorontwikkeling naar een innovatieve en circulaire Flevolandse eco-

nomie; 
-Nationale koploper hernieuwbare energie en energieneutraal in 2030. 

2. Kennis te nemen van de verdeling van portefeuille tussen de vier Europa-
gedeputeerden van thema’s van de Randstadstrategie. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit voorstel sluit aan bij programmaonderdeel 8.1 van de programmabegro-
ting ‘(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering’.  
Als concrete activiteit is daarbij opgenomen: ‘We werken aan een nieuwe 
Europa-strategie in Randstadverband (P4) (UP 8.1.3)’.  
De voorgaande stap in het proces die bestond uit de bespreking van de noti-
tie bouwstenen in de Commissie Bestuur en de gezamenlijke bespreking van 
de werkgroepen Europa (zie punt 3 Eerdere behandeling) sluit aan bij  
de programmabegroting om ‘Provinciale Staten in hun kaderstellende rol  
vooraf te betrekken bij de vaststelling van een nieuwe Europa-strategie. In 
deze strategie worden de prioriteiten in de Europese Lobby bepaald (UP 
8.4.1). 
  

 
3. Eerdere behandeling  

In de voorbereiding van de Europastrategie Regio Randstad zijn potentiele 
lobbythema’s geïnventariseerd. De Commissie Bestuur heeft 13 december 
2015 de notitie ‘Bouwstenen voor de Europastrategie’ besproken. Daarin zijn 
de potentiele lobbythema’s systematisch uitwerkt a) op het belang in de Eu-
ropese context, b) op het belang in de provinciale context, c) beïnvloedings-
mogelijkheden en d) samenwerkingsmogelijkheden. Deze notitie is eveneens 
besproken in een gezamenlijk vergadering van de werkgroepen Europa van de 
Randstadprovincies in Utrecht (25 november 2015).  
 
Na de bespreking in de Statencommissies van de vier Randstadprovincies is op 
basis van de bouwstenennotitie en de input van de Staten voorliggende Euro-
pastrategie Regio Randstad opgesteld. Deze is 1 april jl. behandeld in het Be-
stuurlijk Overleg Europa en wordt nu voor besluitvorming aan de colleges en 
Staten voorgelegd.    
De Europastrategie bestaat uit de volgende lobbythema’s: 
1. De Slimme Randstad (Living Labs); 
2. Regionale Economie en Bereikbaarheid (incl. Urban Agenda); 
3. Circulaire Economie en Energie; 
4. Agrofood (incl. tuinbouw); 
5. Milieu, Natuur en Water. 
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In het Bestuurlijk Overleg Europa is de volgende verdeling afgesproken als bestuurlijk aan-
spreekpunt van de lobbythema's: 
Michiel Rijsberman (prov. Fl.): Regionale Economie en Bereikbaarheid  (incl. Urban Agenda) 
Rogier van der Sande (prov. ZH): Circulaire economie en slimme Randstad 
Cees Loggen (prov. NH): Agrofood en Water 
Mariëtte Pennarts (prov. Utrecht): Energie, Natuur en Milieu  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Doel van de behandeling: door vaststelling van Europastrategie Regio Randstad en de Euro-
pastrategie Flevoland stellen Provinciale Staten de kaders vast voor de inzet van de Europe-
se belangenbehartiging in Randstadverband c.q. van Flevoland afzonderlijk. Dit is een be-
voegdheid van PS. 
 

5. Verdere behandeling PS 
De besluitvorming over de Europastrategie Regio Randstad vindt plaats via een parallel proces 
van besluitvorming in de colleges, werkgroepen Europa, Commissies en PS-en van de Randstad-
provincies. In Flevoland is de planning als volgt: 
Begeleidingscommissie Europa: nog niet bekend 
Commissie Bestuur: 15 juni 2016 
PS: 13 juli 2016 
De planning in de andere provincies is nagenoeg het zelfde. 
Jaarlijks wordt de Europastrategie Regio Randstad geconcretiseerd in een werkplan.  
GS en PS worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en de resultaten via de normale 
planning en control cyclus, via een tweejaarlijks Randstadnieuwsbericht en via de periodieke 
terugkoppeling van activiteiten in Europa door de portefeuillehouder.   

 
6. Toelichting op voorstel 

Europastrategie Regio Randstad 
Sinds 1993 werken de Randstadprovincies (Noord-Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland) 
samen in hun Europese belangenbehartiging in Brussel. De Randstadprovincies hebben hun 
krachten gebundeld om grotere slagkracht en een meer uitgesproken profiel te bereiken. 
Er wordt gewerkt met een meerjaren strategie die het inhoudelijke kader vormt voor de geza-
menlijke inzet op onderwerpen met een Europese dimensie.  
Voor de komende vier jaar is een nieuwe Europastrategie voorbereid. Met deze strategie stellen 
Provinciale Staten de kaders voor de inzet van de Europese belangenbehartiging in Randstad-
verband. Jaarlijks wordt de strategie geconcretiseerd in een werkplan. 
 
Europastrategie Flevoland 
Naast de Europastrategie voor de Randstadprovincies is een ‘Europastrategie Flevoland’ opge-
steld die specifiek de Flevolandse Europese inzet aangeeft.  
De Europastrategie Flevoland is een uitwerking van het coalitieakkoord op haar Europese dimen-
sie. De strategie legt een link tussen de opgaven uit het coalitieakkoord ‘Ondernemend en Inno-
vatief’ en de doelstellingen die de Europese Commissie stelt. Dit leidt tot een vertaling in de 
volgende drie thema’s: 
- Duurzame ruimtelijke gebiedsontwikkeling; 
- Doorontwikkeling naar een innovatieve en circulaire Flevolandse economie; 
- Nationale koploper hernieuwbare energie en energieneutraal in 2030. 
Concrete acties zijn per thema in een tabel uitgewerkt.  
Ten opzichte van de Randstadstrategie kunnen in de Flevolandse strategie lobbythema’s worden 
opgenomen die specifiek voor Flevoland van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de lobby tegen 
schaliegasboringen. 

 
7. Beoogd effect 

De belangenbehartiging van Flevoland in de Europese Unie te versterken.    
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8. Argumenten 

1.1 Hiermee stelt PS de kaders vast voor de inzet voor de Europese lobby in Randstadverband 
en de kaders voor de Flevolandse inzet in de Europese lobby. 

 

2.1 Hiermee ontstaat een onderlinge werkverdeling en vertegenwoordigende rol tussen de 
Randstadprovincies.  

Daardoor kan Flevoland de andere drie gedeputeerden een boodschap kan meegeven. De Eu-
ropagedeputeerden zijn bereid desgewenst hun inzet in Provinciale Staten van Flevoland toe 
te lichte. 

 
9. Kanttekeningen 

1.1 Amendering Europastrategie Regio Randstad leidt tot praktische problemen 
Aangezien de Europastrategie wordt behandeld in vier provincies, levert amendering ervan in 
één of meer provincies praktische problemen op. De Europastrategie Flevoland is een uitwer-
king van de Randstad-strategie voor Flevoland. Hierin staat de Flevolandse inzet opgenomen. 
Dit stuk kan natuurlijk wel worden aangepast. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Europastrategie Regio Randstad 1910428 Bijgevoegd 

Europastrategie Flevoland 1909701 Bijgevoegd 
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