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Memo

1. Aan de commissie gevraagde acties
Bijgevoegd treft u aan de ‘Rapportage Europastrategie NoordHolland 2017-2021’ en het ‘Voortgangsrapport 2018 van de EUvertegenwoordiging van de Regio Randstad in Brussel’.
U wordt voorgesteld deze rapportages te bespreken; de eerste is
van GS en gaat over de voortgang van de uitvoering van de eigen
Europastrategie Noord-Holland. De tweede betreft een strategisch
overzicht van de Regio Randstad van wat in 2017 speelde in
Brussel. Ook blikt de Regio Randstad hierin vooruit naar
ontwikkelingen in 2018.
Kennisnemen van de voorbespreking van het Coördinatie Overleg
Europa (COE) van beide rapportages.
2. Waarom wordt het aan de commissie voorgelegd?
Het COE vraagt uw commissie de rapportages te bespreken met de
vakgedeputeerden, als verantwoording van de inzet van de
provincie en de Regio Randstad in Brussel en in netwerken in 2017,
en gelet op toekomstige inspanningen van Noord-Holland en de
Regio Randstad in Brussel.
3. Relevante informatie voor de aan de commissie gevraagde actie
Achtergrond
Op 27 juni 2016 stelden PS de ‘Europastrategie van de
Randstadprovincies 2016-2019’ vast. Mede op basis van deze
gezamenlijke strategie werd een eigen strategie voor NoordHolland opgesteld; PS stelden op 6 februari 2017 deze
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‘Europastrategie Noord-Holland 2017-2021’ vast. Het COE was
betrokken bij de totstandkoming van beide strategieën. Een
inhoudelijke opmerking van het COE destijds was dat de ambities
zo SMART-mogelijk geformuleerd moeten worden, zodat de
voortgang daarvan gemeten kan worden.
Het Coördinatie Overleg Europa (COE) heeft op 3 april 2018 beide
thans voorliggende voortgangsrapportages van de strategieën als
concept besproken met de Europa-gedeputeerde (zie verder onder
het kopje ‘De rol van het COE’).
Als gevolg hiervan heeft gedeputeerde Loggen bijvoorbeeld aan
het COE al toegezegd in de volgende Noord-Hollandse
voortgangsrapportage te zorgen voor een financieel overzicht, met
onder andere inzicht in cofinanciering van de projecten, zodat de
commissies hier mee zicht op krijgen.
Ook zal de gedeputeerde schriftelijk inzichtelijk maken wat het
PURPLE-netwerk, waar de provincie lid van was, in de afgelopen
jaren bereikt heeft voor “de peri-urbane omgeving”.

Rapportage Europastrategie Noord-Holland 2017-2021
In de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 zijn de ambities
en de acties geformuleerd die gelden voor de langere termijn. Via
deze tussentijdse rapportage willen GS nu inzicht geven in welke
voortgang er is behaald in die ambities en acties in 2017.
In de rapportage wordt inhoudelijk en procesmatig ingegaan op de
vier prioriteiten uit de strategie en de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar in Europa en in Noord-Holland.
Ook is er aandacht voor de Europese netwerken waar NoordHolland lid van is en voor de resultaten die behaald zijn met deze
netwerken.
Voortgangsrapport 2018 van de EU-vertegenwoordiging van de Regio
Randstad in Brussel
Het ‘Voortgangsrapport 2018 van de EU-vertegenwoordiging van
de Regio Randstad in Brussel’ geeft een strategisch overzicht van
wat er speelt in Brussel. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen
jaar; wat voor Europees jaar was 2017 en wat is er op de
gezamenlijke Randstadthema’s gebeurd?
Vervolgens wordt op een meer strategisch niveau vooruitgeblikt
naar het komende jaar. Wat staat er in 2018 op EU-niveau te
gebeuren op de Randstadthema’s en waar zet men op in?

De rol van het COE
- De inhoudelijke discussie over Europese onderwerpen vindt plaats
in de commissies; het COE faciliteert de bespreking. Het COE
plaatst Europa-stukken op de commissieagenda, is regelmatig in
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het voortraject bij de totstandkoming van notities betrokken, stemt
af met de Europa-gedeputeerde en met de werkgroepen Europa van
de andere Randstadprovincies en geeft indien nodig een toelichting
in de commissie, zodat daar het politieke debat goed plaats kan
vinden. Dit is nodig vanwege het complexe Europese speelveld en
gelet op de Randstedelijke samenwerking. Let wel; de
gedeputeerden blijven verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op,
de inhoud van de voorstellen en terugkoppelingen m.b.t. Europa.
Namens het COE treden de leden in de Statencommissies op als
‘contactpersonen Europa’. Zij ondersteunen de behandeling van
Europese onderwerpen in de commissies. De contactpersonen
kunnen beargumenteren waarom een Europa-stuk op de B- of op
de A-agenda staat, want het COE maakt hierin een afweging, in
afstemming met de Europa-gedeputeerde (uiteraard staan andere
Europa-stukken altijd op de C-agenda). Zij zijn alert op Europese
raakvlakken en kunnen de commissie adviseren. Ook stemmen zij
mogelijke beïnvloedingsmomenten af (richting GS, de Tweede
Kamer of Europa).
In de commissie NLWM zijn de COE-leden Rommel, Struben, Van
der Sluijs. Koning-Hoeve en Leever als (vaste) leden actief.
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