Naar een nieuw Europees regionaal beleid
Als woordvoerder voor regionaal beleid van de EVP-ED (CDA) - fractie in het
Europees Parlement ben ik tevens parlementsrapporteur voor het Groenboek
Territoriale Cohesie, dat verscheen in oktober 2008. Nog voor de Europese
verkiezingen stemmen we hierover in het Europees Parlement.
Op de studiedag op 9 januari 2009 in het Provinciehuis in Arnhem hebben we in
Nederland, samen met Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Provincie Gelderland, nagegaan wat het Groenboek voor
onze regio’s en steden zal inhouden. Nadien heeft ook de Tweede Kamer er een
hoorzitting over gehouden en een Nederlands standpunt bepaald.
Europa verandert snel. De economische situatie vraagt een ander beleid en meer
efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Het Europese beleid moet worden
omgegooid. Ook het regionaal beleid moet op een nieuwe leest geschoeid.
Middelen moeten in deze tijd sneller beschikbaar zijn en worden geïnvesteerd in
regionale activiteitenclusters. 70% van de EU-middelen wordt in de regio uitgezet.
Het CDA is bij uitstek de partij van de regio’s. Met ‘Europa dichtbij’ komen mensen
tot hun recht. De globalisering en de huidige financiële en economische situatie
vraagt om een gezamenlijke, grensoverschrijdende, economische aanpak. Deze
nieuwe aanpak moet vanuit de mensen en bedrijven in de eigen regio’s komen.
Hierbij wordt aangesloten bij het zogenaamde ‘Aho-rapport.’

Het ‘Aho-rapport’
Een groep deskundigen onder leiding van de voormalige Finse minister-president
Esko Aho schreef in 2006 op verzoek van de Europese regeringsleiders
een
̌
baanbrekend rapport ‘Creating an Innovative Europe’. Kern ervan is dat in
economie van vandaag en morgen innovatie en technologisch onderzoek centraal
staan. De economie ontwikkelt zich altijd eerst op regionale schaal. Dit blijkt nu
het best te gebeuren door de vorming van ‘clusters’, waarin het bedrijfsleven,
wetenschappelijke en onderzoeksinstituten en regionale overheden samenwerken
op een bepaald domein. Deze ‘clustereconomie’ vormt de basis waarbinnen de
Europese Unie zich vooral op regionaal en stedelijk niveau ontwikkelt en zo de
omliggende regio’s mee kan nemen. Op die basis is het Groenboek Territoriale
Cohesie geschreven.
De integrale gebiedsgerichte benadering
Het begrip ‘territoriale cohesie’ moet worden gezien als derde in de reeks, samen

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij ook
aanwezig was op de ondertekening. Hij houdt
vanuit ‘Europa’ ook de lijnen steeds kort. Klimaat heeft immers een rechtstreeks belang voor
de Nederlandse burger. De Nederlandse steden
en gemeenten hebben zo een vertegenwoordiger in Brussel die wat voor hen doet. Met
Lambert van Nistelrooij deel ik de bezorgdheid
voor het milieu en steun ik de kansen om van de
klimaatuitdaging ook een kans te maken voor
de regionale ontwikkeling hier in de streek. Ik
schaar mij dus achter de oproep van Van Nistelrooij om gebruik te maken van specifieke
Europese budgetten die hiervoor vrijkomen: de
Europese Commissie, het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling en de Europese Investeringsbank voorzien de komende vijf jaar 35
miljard Euro voor duurzame investeringen. Zo
kunnen we als Europese stad op lokaal niveau
zelf investeren in duurzame energie en werkgelegenheid. Dat is modern regionaal beleid.”

Fons Jacobs is burgemeester van Helmond en
vice-voorzitter van de Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (met ondermeer de portefeuille voor ruimtelijke ordening) en tekende
voor de Brabantse gemeenten het Europese
Klimaatconvenant.
➢ Onze steden en het klimaat : naar integraal
territoriaal beleid
“Op 10 februari tekende ik als vertegenwoordiger van de Brabantse steden Breda, Den Bosch,
Eindhoven, Helmond en Tilburg samen met 300
Europese collega’s, het Europese Klimaatconvenant van de Steden. Dit verplicht ons ertoe een
eigen Duurzaam Energie-Actieplan op te stellen
én uit te voeren, zo tot méér dan 20% minder
CO2-uitstoot in 2020 te komen, en vooral hun
burgers te stimuleren om duurzamer te leven.
15 % van de energiebesparing kan immers thuis
worden gedaan. Ik vind dat het een belangrijke
stap is dat de steden zich inzetten voor de klimaatverandering, en zo, met de burgers, de
CO2 daadwerkelijk aanpakken. Ik ben blij dat

Marco Waas is sinds
5 april 2004 decaan
van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en
Technische Materiaalwetenschappen van de
TU Delft. Naast deze
functie is hij verantwoordelijk voor het
commercialiseringsbeleid van de TU.

2

met economische en sociale cohesie. Hierbij spelen drie concepten een belangrijke
rol die als basis moeten dienen voor specifieke beleidsmaatregelen: concentratie,
connectie (verbinding) en coöperatie (samenwerking). In het Europees Parlement
kreeg ik steun voor deze aanpak van deze 3 ‘C’s’:

-Concentratie: regio’s worden geacht op eigen kracht de eigen achterstanden in
kaart te brengen en daaraan te werken. In Europa ontwikkelen zich velerlei clusters met gespecialiseerde activiteiten. Daarbij is geen sprake van een enkelvoudige
oplossing voor alle regio’s. Een grootstedelijke regio heeft economische voordelen,
maar kent ook alle nadelen van de grote stad, zoals verkeersproblemen, minder
groen en meer criminaliteit. Een plattelandsregio kent dan vaak minder economische
ontwikkeling. Voor goede regionale plannen is ook ondersteuning mogelijk vanuit het Europese regionale beleid (bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling).
Gecumuleerde uitdagingen per Europese regio
Lambert van Nistelrooij : “Europese landen en regio’s
hebben elk een aantal uitdagingen. De vraag is hoe we
uitdagingen aanpakken: iedere lidstaat voor zich, of ook
door Europese regionale samenwerking” (kaart Europese
Commissie 2008 met de uitdagingen van demografie,
energie, klimaat en concurrentiekracht, aangegeven per
regio).

-Connectie (of ‘verbinding’): regio’s in Europa moeten snel en gemakkelijk toegang hebben tot elkaars inwoners, markten en diensten. Ik steun met IPO en
VNG deze visie. Verbinding wijst erop dat het noodzakelijk is te evolueren naar
een geïntegreerd Europa dat snelle en efficiënte toegang tot markten, diensten
en mensen biedt. Het gaat niet enkel over vervoer, maar ook over infrastructuur
die ten grondslag ligt aan de doeltreffende werking van de interne markt. Ook de
infrastructuur voor toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, breedbandinternet
en energienetwerken, is hier aan de orde. Verbindingen zijn tot op heden in grote
delen van de Europese Unie zwak ontwikkeld.
-Coöperatie (of ‘samenwerking’): de wederzijdse ondersteuning van regio’s bij
het oplossen van dergelijke problemen is een bestaande aanpak die altijd al een
belangrijke pijler van het cohesiebeleid geweest. Hiervoor moeten echter nog
meer inspanningen worden geleverd om ook zaken die grensoverschrijdend zijn

MKB, industrie en de kennisinstellingen de komende jaren als echte banenmotor fungeren.
Kortom, investeren in de sleutelgebieden van de
Nederlandse economie onder meer via het goed
inzetten van Europese structuurfondsen en onderzoeksgelden biedt kansen voor Nederland.
TU Delft is de 21ste eeuw ingegaan met het oog
op de toekomst. Zeven faculteiten en een groot
aantal onderzoeksscholen en -instituten werken
dagelijks samen, gesteund door de nationale
overheid. Verder heeft de TU werkafspraken
met verwante vooruitstrevende kenniscentra in
Aken, Londen, Zurich, Boston, Shanghai en Beijing. Tenslotte is de TU voortdurend in contact
met nog twaalf strategische partners in Europa,
de Verenigde Staten en het Verre Oosten.”

➢ Investeren in de toekomst door clustering in
Science Port Holland
“Naast de Technische Universiteit Delft (TU
Delft) wordt een grootschalig ruimtelijk Research & Development terrein gerealiseerd:
Science Port Holland (SPH). Dit terrein is met
name bestemd voor bedrijven met een hoge research & development component. SPH wordt
één van de belangrijkste ’science parks’ van
Europa. De TU Delft heeft haar onderzoek op
een aantal terreinen gebundeld. Dit maakt SPH
voor bedrijven in een aantal sleutelsectoren extra aantrekkelijk: duurzame energie, duurzame
mobiliteit en milieu, inclusief watermanagement
en -kwaliteit. Veel van het onderzoek in deze
sectoren is binnen de universiteit samengebracht in multidisciplinaire onderzoeksgroepen
die zich buigen over ontwikkelingen die zich nu
of in de toekomst voordoen in de maatschappij. Voor bedrijven die zich op SPH vestigen,
geldt dat zij optimaal kunnen profiteren van de
kennis van de TU Delft, van een economische
toplocatie en van medewerking van de lokale
overheden van Rotterdam en Delft. Deze samenwerking tussen universiteit, bedrijven en
overheid of ‘clustering’ van economische kansen is een prioriteit van de EU-Lissabonagenda
die gaat over concurrentiekracht, kennisvermeerdering, groei en werkgelegenheid en werd
mede op initiatief van Lambert van Nistelrooij
ook ingevoerd in het beleid van de besteding
door Europa van de onderzoeksfondsen. Via
nationale en Europese maatregelen zullen het
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➢ Toptechnologie in West-Brabant

van aard en omvang, gaande van woon-werkverkeer tot milieubeleid, te kunnen
aanpakken. De samenwerking en overdracht van kennis en kunde moet worden
geïntensiveerd op verschillende niveaus en met nieuwe partners.

De kracht van de regio benutten
Territoriale cohesie heeft te maken met de harmonieuze ontwikkeling. Het is
geen goede zaak dat bepaalde regio’s achterblijven en slechts enkele gebieden
rijker en rijker worden. Het groenboek stelt voor om van diversiteit een troef en
concurrentievoordeel te maken, om zo bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling
van de hele EU. De grootste uitdaging bestaat er dus in ervoor te zorgen dat
regio’s hun troeven zo goed mogelijk benutten. Het groenboek stelt vast dat
doeltreffende oplossingen vaak een geïntegreerde aanpak en samenwerking
tussen de verschillende betrokken autoriteiten en belanghebbenden vereisen. Het
benadrukt ook dat een verbeterd beheer van het cohesiebeleid noodzakelijk is om
het flexibeler te maken. Ik ben voor een evenwichtige ontwikkeling in zowel stad
als platteland. Een territoriale aanpak kan problemen zoals het leeglopen van het
platteland en het uitdijen van stadsgebieden vermijden.

Doelstelling Territoriale Cohesie
Het onderwerp ‘territoriale cohesie’ is ook vastgelegd in het nieuwe Verdrag van
Lissabon als nieuwe doelstelling van het EU-beleid. Maar toen dat Verdrag dreigde
te verdwijnen als gevolg van het Ierse ‘nee’, wilde de Europese Commissie onder
leiding van Commissaris Danuta Hübner zelf graag dit thema langs de weg van een
Groenboek alsnog op tafel houden.
In 2007, 2008 en 2009 organiseert Lambert van Nistelrooij conferenties en
debatten in het Europees
Parlement en in Nederland
om bijdragen te verzamelen
voor een nieuwe visie op
regionaal beleid. Deze moet
een beter antwoord geven
op de huidige economische
uitdagingen.

Het groeiscenario van Singapore
Hoe ‘redt’ een regio het ? Van arbeidsintensieve over kapitaal- en
technologie-intensieve economie
naar een kenniseconomie. Hier
het voorbeeld van een Aziatische
regio. CDA-Europarlementariër
Lambert van Nistelrooij: “Regio’s
moeten niet uitgaan van hun
zwakte, maar juist van hun sterke
kanten die er zijn.” Hij doelt hier
op de nieuwe fase in de Nederlandse gebiedsontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van kerngebieden of ‘Pieken’ (Bron : Prof. M. Hinoul, K.U. Leuven, 2008).
Het Interprovinciaal Overleg in februari 2009: “De regio’s en gemeenten zijn voor
de verbetering van hun concurrentiekracht steeds afhankelijker van samenwerking
tussen gebieden en tussen verschillende publieke, maatschappelijke en private
partijen. Dat wijst de decentrale praktijk in Nederland ook uit. Er is hierbij sprake
van een bottom-up proces waarbij steden en regio’s over hun administratieve

waarin de Nederlandse luchtvaartsector een
goede positie heeft kunnen verwerven.”

onderzoek naar innovatie voor efficiënter en
groener onderhoud en nieuwe processen voor
vliegtuigtechnologie. In het zuiden van het
land tekent zich een concentratie van vliegtuigonderhoud aan: Maintenance Valley. Het Maintenance Valley concept kan het Nederlandse
bedrijfsleven en kennisinstellingen helpen om
de innovatieve vliegtuigindustrie verder te ontwikkelen. In het kader van het Europees technologiebeleid zullen er centra van regionale excellentie tot stand komen. Technologische kennis is
een sterke troef voor de Nederlandse economie
en de werkgelegenheid. Met Maintenance Valley rond Woensdrecht in West-Brabant, op de
as tussen Schiphol en Zaventem in België kan
Nederland zichzelf op de kaart zetten en zijn
traditionele toppositie in de logistiek versterken.
De Europese structuurfondsen kunnen hier een
belangrijke bijdrage aan leveren. De beroepsbevolking is hoog opgeleid. Regionaal worden
nu volop initiatieven ontplooid om voldoende
mensen op te leiden. Naast de structuurfondsen zal de EU op basis van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek (KP7) deze zeven
jaar ongeveer 2 miljard Euro investeren in aeronautics onderzoek. Omdat deze bedragen via
co-financiering worden aangevuld, valt het uiteindelijke bedrag vele malen hoger uit. Samen
met Lambert van Nistelrooij in het Europees
Parlement wordt met succes ingezet op de ‘vergroening’ van de luchtvaartindustrie, via steun
aan een nieuw groot Europees onderzoeksproject, het Joint Technology Initiative ‘Clean Sky’
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➢ Innovatie in de delta
“Zeeland is bij uitstek geschikt om grootschalige proeven te nemen met innovaties inzake
klimaatverandering, harde scheidingen tussen
zout en zoet water en bodemdalingen. Maar
dergelijke proefnemingen kun je niet voor een
korte tijd doen. Daar gaan vele jaren overheen.
Doel ervan is om reeds ontwikkelde kennis uiteindelijk naar de markt te brengen. Die markt
kan nationaal en Europees zijn, maar kan ook
worden gebruikt na rampen als die van New
Orleans of Bangladesh. Wil je gebruik kunnen
maken van Europese subsidies dan is dat vaak
alleen maar mogelijk voor een periode van
maximaal zeven jaar. Er was eigenlijk nauwe-

“In de komende jaren is er veel aandacht voor
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grenzen heen op het gewenste schaalniveau samenwerken. Om maatwerk op de
verschillende schaalniveaus te leveren is het dus belangrijk om beleidsontwikkeling
integraal te benaderen. Zo zal er een efficiënte synergie tussen de verschillende
bestuurslagen ontstaan.”

Het huidige regionaal beleid kent drie essentiële aspecten :
• regionaal beleid moet worden erkend als een permanent en stabiel onderdeel
van het Europese beleid;
• regionaal beleid heeft een gemeenschappelijk budget dat op Europees niveau
wordt toegekend aan de regio’s, die beleidsplannen indienen overeenkomstig
doelstellingen die we op Europees niveau formuleren. Het gaat om een
toegevoegde waarde op terreinen als innovatie, technologisch onderzoek, over
klimaatverandering en energie;
• de ondersteuning van grensoverschrijdende regio’s vormt een blijvend
aandachtspunt voor Europa. Nu al is in die regio’s is sprake van grote toegevoegde
waarde per toegekende euro. Aan deze drie punten wordt het aspect ‘territoriale
cohesie’ toegevoegd.

“Wij hebben als Eems
Dollard Regio bij ons
25 jarig bestaan de
Cross Border Award
‘Sail of Papenburg’ in
het leven geroepen,
uit te reiken door de
‘Werkgemeenschap
van Europese Grensgebieden’ (WVEG), waar
Lambert van Nistelrooij
voorzitter van is. Eén
prijs is er voor opzienbarende grensoverschrijdende projecten en
één is er voor verdienstelijke personen. Michel
Delebarre, burgemeester van Duinkerken en
vice-voorzitter van het Comité van de Regio’s
kreeg de prijs op 12 december 2008 in Brussel
door Lambert van Nistelrooij uitgzereikt. In onze
Eems Dollard Regio maken we veel gebruik van
de mogelijkheden die onder meer door Lambert
in het Europees Parlement zijn bevochten. Zo zit
de werkgelegenheid in het noorden duidelijk in
de lift mede als gevolg van de samenwerking
tussen de noordelijke provincies en het aangrenzende stuk van Duitsland op gebieden als
de agro-business en de energie. De ontwikkelingen rond energie aan de Eemshaven worden
bijvoorbeeld gekoppeld aan de activiteiten in
Aurich en omgeving. De Eems Dollard Regio
heeft inmiddels ook de eerste projecten goedgekeurd binnen het nieuwe vierde INTERREGprogramma. Centraal in het nieuwe programma
staan innovatie en technologie, denk o.a. aan

lijks kapitaal beschikbaar voor langere termijn.
Maar Lambert van Nistelrooij heeft ons nu op
het spoor gezet van de mogelijkheden die het
‘Europese Instituut voor Innovatie en Technologie’ gaat bieden, ook via langdurige financiële
bijdragen. Dat bleek cruciale kennis voor ons.
Bij het EIT worden de komende tijd Knowledge
and Innovation Communities (KIC’s) gevormd
en wij zijn met ondersteuning van Lambert druk
bezig onderdeel te worden van één van die
KIC’s. De meeste Europese programma’s gaan
om het ontwikkelen van kennis. Maar een KIC
is ervoor bedoeld bij te dragen aan het brengen
van deze kennis naar de markt. Zo wordt op basis van kennis ook de economische motor aangedreven. Het gaat erom dat we ook het waterbeheer zodanig aanpassen, dat het voldoet
aan de regels van het Europese klimaatbeleid.
Daar ligt voor Zeeland een unique selling point.
Hier kunnen we mogelijkheden benutten die de
natuurlijke omgeving ons biedt. Via kennis en
kunde kan vervolgens ook de Zeeuwse economie profiteren. De ambitie is dat de Zuidwestelijke Delta een groot experimenteergebied en
laboratorium wordt voor het klimaatbestendig
inrichten van een regio. Mogelijk past daar ook
bij dat dit cluster van het KIC in Zeeland wordt
gevestigd.”
Eric Neef is algemeen secretaris van de Eems
Dollard Regio, de meest noordelijke van de vier
Euregio’s langs de Duits-Nederlandse grens.
➢ Energietechnologie in Noord-Nederland
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Structuurfondsen kunnen de technologische ontwikkeling van de regio steunen. Hier ontvangt
Lambert van Nistelrooij samen met de Commissaris van de Koningin, Hanja Maij-Weggen, de
Europese Commissaris voor Onderzoek, Janez
Potocnik,
op de High Tech Campus in Eindhoven
ˇ
(Bron : Provincie Noord-Brabant)

Budgetten Structuurfondsen, Plattelandsontwikkeling en Onderzoek en Innovatie
in Nederland
-EU fondsen voor Nederland (verdeeld over de regio’s
en het Regionaal Ontwikkelings- en Sociaal Fonds)
€ 1,9 miljard
-Nederland verdubbelt dat bedrag
€ 1,9 miljard
-Plattelandssontwikkeling
€ 2 miljard
-Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie
€ 2 miljard
De EU-structuurfondsen en budgetten voor plattelandsontwikkeling zorgen voor
een verdubbeling door de zogenaamde ‘co-financiering’ van de Nederlandse overheid. 80 % van de structuurfondsen wordt in deze periode (2007-2013) aangewend voor programma’s inzake innovatie en ondernemerschap.

‘Territoriale Cohesie’: nu komen tot een werkbaar concept
J.M. Barroso, voorzitter van de Europese Commissie en
L. Van den Brande, voorzitter van het Comité van de
Regio’s, overleggen op 20 januari 2009 het rapport over
Territoriale Cohesie met Lambert van Nistelrooij. “Ik ben
ervan overtuigd dat territoriale cohesie een concrete toegevoegde waarde heeft, naast de economische en sociale
cohesie. In het huidige debat in het Parlement hebben we
deze toegevoegde waarde van territoriale cohesie duidelijk gemaakt. Bovendien hebben we concrete voorstellen
gedaan.” (L. van Nistelrooij). Foto: Europese Commissie.
De drie onderdelen van cohesie (economische, sociale en territoriale) moeten
elkaar aanvullen en elkaar wederzijds versterken, terwijl ze toch hun eigen doel
voor ogen houden, maar dan in een geïntegreerd concept. Territoriale cohesie is
de evenwichtige ontwikkeling van alle regio’s in de EU en stelt burgers in staat de
inherente kenmerken van deze gebieden tot hun recht te laten komen.

‘mechatronica’, innovaties op het grensgebied
van mechanica, electronica en informatica. Het
werk van Lambert zie je verder terug in het
nieuwe plan om in lege gasvelden het broeikasgas CO2 af te vangen. Verder worden ook
projecten op het sociaal-cultureel terrein ondersteund.Ik zeg wel eens dat we hier in de Eems
Dollard Regio van ‘de leegte van het gebied
gebruik maken om kansen te scheppen voor de
toekomst’. De kansen zijn er nú.”

Ook plaatsen we delen van onze technologie
buiten de eigen organisatie (spinning-out) om
zo verdere groei en werkgelegenheid te scheppen. Daarom ook is besloten om de High Tech
Campus Eindhoven open te stellen voor andere partijen. Als belichaming van het “open
innovatie”-model herbergt deze vierkante
kilometer nu meer dan 7.000 internationale
onderzoekers, ingenieur en marketeers die werken aan de technologieën en producten van
morgen. Gezamenlijk concentreren de ruim 80
ondernemingen op de Campus zich op cruciale
technologiegebieden zoals Microsystems, Life
Sciences, High Tech Equipment, Infotainment en
Embedded Systems, met toepassingen gericht
op Microsystems Medicine, Personal Health &
Wellbeing, Smart Environments en Personal Entertainment. De High Tech Campus Eindhoven
heeft een unieke propositie. Gelegen in het hart
van de Europese regio voor ‘high-tech systems
and life sciences’ houdt een internationale mix
van wereldwijd actieve ondernemingen, kleine
en middelgrote bedrijven, startende ondernemingen en onderzoekinstellingen zich intensief
bezig met innovaties. Ze delen hier kennis, ervaring, voorzieningen voor onderzoek en technische infrastructuur van wereldklasse in een
ecosysteem voor”open innovatie”. Lambert van
Nistelrooij heeft zich de afgelopen jaren actief
ingezet om de ideeën achter “open innovatie”
in Brussel onder de aandacht te brengen. Mede
als gevolg daarvan wordt het Europese beleid
nu steeds beter op deze nieuwe wijze van innoveren afgestemd. Toch zou het EU budget zich
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is vice-president van
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Director Public R&D
Programs.
➢ Open innovatie op
de High Tech Campus
Eindhoven
“Harvard-hoogleraar
Henri Chesbrough omschreef in 2003 voor het eerst de trend naar
“Open Innovatie”. Dit is het in toenemende
mate gebruik maken van zowel interne als externe bronnen van kennis om zo meerwaarde
te creëren. Philips doet daarom nu niet alleen
meer research voor het eigen bedrijf, maar ook
voor een aantal externe leveranciers en joint
ventures. We halen nu technologie van buiten
de eigen organisatie naar binnen (spinning-in)
en werken samen met andere grote en kleine
ondernemingen, universiteiten en instituten.
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Het Europees Parlement stemt niet in met het idee dat cohesie alléén in elke
lidstaat afzonderlijk kan plaatsvinden. Het gaat nu om geïntegreerd EU-beleid dat
aan problemen als globalisering, klimaat- en demografische veranderingen het
hoofd biedt. Dit beleid moet alle regio’s van de EU bestrijken, door iedereen een
toegevoegde waarde te bieden, en niet alleen de armste convergentieregio’s. Het
wijst op de noodzaak van een geïntegreerde benadering tussen de verschillende
sectorale beleidsmaatregelen, zoals voor platteland en stedelijke ontwikkeling, om
zo een optimaal resultaat voor groei en ontwikkeling ter plaatse te bereiken.

Cohesie-scenario

Meer informatie kunt u vinden op :
• www.minez.nl
(Ministerie van Economische Zaken en beleidsplan ‘Pieken in de Delta’)
• www.europa.eu
(Europese Commissie)
• http://www.europa.eu./pol/reg/index_nl.htm
(EU regionaal beleid)
• http://ec.europa.eu/eduvcation/policies/educ/eit/doc/flyer_en.pdf
(Europees Instituut voor Innovatie en Technologie)
• www.aebr.net
(Werkgemeenschap voor de Europese Grensregio’s)

Competitiviteitsscenario

FAST FORWARD

De European Spatial Planning Observatory Network (ESPON) studie ‘De Toekomst van het Territorium’ (2007) geeft twee scenario’s weer: ‘cohesie’ en ‘competitiviteit’. Deze geven de mogelijke gevolgen weer van soorten beleid: beleid
dat de nadruk op de stedelijke en industriële kernen legt of beleid dat een meer
evenwichtige verdeling oplevert over het hele territorium. Territoriale cohesie
werkt aan het laatste.

EUROPA DICHTERBIJ

Mijn rapport ziet tenslotte een goed regionaal bestuur als de voorwaarde voor
een verdere succesvolle uitvoering van het cohesiebeleid. Het benadrukt dat het
noodzakelijk is om tussen de verschillende overheidslagen samen te werken en
samen het beste territoriale niveau te bepalen waarop acties het doeltreffendst zijn.
Op basis van het standpunt van het Europees Parlement in mijn verslag, zal de
Europese Commissie de koers uitzetten voor de periode 2014 - 2020. Ik vind
dat de nieuwe Europese Commissie een ‘Witboek’ moet uitgeven in 2010. Op
basis van de concrete voorstellen uit zo’n witboek, kan worden gestart met het
wetgevend traject dat de basis zal vormen voor de nieuwe cohesiefondsregels na
2013. Hoeveel geld daarvoor dan beschikbaar zal zijn, wordt ook pas rond die tijd
in onderhandelingen tussen de regeringsleiders bepaald.

voor de planperiode na 2013 nog meer moeten
richten op investeren in de toekomst, met name
in de kennisdriehoek onderzoek, onderwijs en
innovatie. Ook het door Lambert gesteunde initiatief tot oprichting van het ‘Europese Instituut
voor Innovatie en Technologie’ kan daarin een
belangrijke rol spelen.”

ook ons motto. Het denken in landsgrenzen is
ouderwets denken. Daarom zie je de Europese
regionale samenwerking aan belang toenemen.
Voorbeelden vind je in Vlaanderen, in Lombardije, in Catalonië, in Beieren. In die economische
samenwerking zullen we ons steeds minder
aantrekken van landsgrenzen en de kracht van
een regio zoeken. Voor Delta betekent dat onder meer dat we samenwerking zoeken in de
Kanaalzone Gent-Terneuzen en met de kerncentrales van Doel bij Antwerpen. Heel concreet
kunnen wij bij voorbeeld een goede samenwerking opbouwen bij de opslag van radioactief afval, waar de verschillende partijen en bedrijven
nu nog ieder voor zich gaan. Met dochterbedrijf
Solland in Limburg zijn we één van de grote investeerders in Nederland in zonne-energie. Ook
hebben we in Vlaanderen een meerderheidsbelang genomen in het afvalverwerkingsbedrijf Indaver. Een bedrijf dat met overnames in
Duitsland nu een sterke Europese speler op het
gebied van (industrieel) afvalbeheer is geworden. Toch wil Delta Zeeuws blijven. En tot nu
toe lukt dat. Delta is het enige energiebedrijf in
Nederland dat niet is voor een bedrijf elders uit
Europa te koop staat of is verkocht.”

Frank van den Heuvel
is secretaris van de
raad van bestuur van
energiebedrijf Delta.
➢ Regionale samenwerking in Zeeland
“Delta, in 1991 ontstaan, is op en top
Zeeuws. Maar daar
houdt het verhaal niet
mee op. Delta maakt
gebruik van de Europese regels en meer nog,
de Europese mogelijkheden, om regionaal en
over landsgrenzen heen, samenwerking te zoeken op het terrein van energie, water en afvalbeheer. Wij hebben de afgelopen vijf jaar forse
uitbreidingen gerealiseerd in Brabant, Limburg
en Vlaanderen. We maken daarbij gebruik van
de mogelijkheden die het Europese regionale
beleid biedt om grensoverschrijdend te werken.
Dat noem ik het culturele aspect van onze bedrijfsfilosofie. Regio’s worden in Europa steeds
belangrijker. Dat onderstreept Lambert van
Nistelrooij als Europees parlementslid en dat is
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Zie ook de uitgave van Lambert van Nistelrooij
‘Focus op Verandering : Essays uit Europa en Nederland’.
Meer informatie ook bij Lambert J.J. van Nistelrooij (CDA)
Lid van het Europees Parlement, EVP-ED
Kantoor EP BRUSSEL : ASP 12E142, Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel
Tel : +32.(0)2.284.74.34 - Fax : +32.(0)2.284.94.34
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
Privé : Molenstraat 17a, 5087 BM Diessen (Noord-Brabant)
Tel. : 06.502.02.737

Lambert van Nistelrooij is in het Europees Parlement (EVP-ED fractie) lid van de Commissie
Regionale Ontwikkeling, de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie , de Commissie Milieu,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Hij is vice-voorzitter van de parlementaire Intergroep voor
Stedelijke Aangelegenheden en van de Intergroep over Ouderenvraagstukken. Tevens is hij voorzitter
van de Vergadering van Europese Grensregio’s, lid van de Raad van Advies Europese Regio´s voor
Innovatie (Errin) en bestuurder van de Europese Internetstichting (EIF). Hij is ook lid van de Raad van
Advies van ‘Netcarity’ (Netwerk voor Zorg en Veiligheid voor Ouderen in hun Thuisomgeving) en
voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ‘Smart Homes’.

Lambert van Nistelrooij
Europees Parlementslid EVP-ED - fractie

