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Rapportage Europastrategie Noord-Holland 2017-2021
Inleiding
Zoals u in de begroting kunt lezen rapporteren wij jaarlijks over de voortgang van de Europastrategie
Noord-Holland 2017-2021. Deze rapportage behandelt de voortgang over het jaar 2018.
De Europastrategie is vastgesteld door Provinciale Staten op 6 februari 2017. De ambities en de
acties geformuleerd in de strategie gelden voor de langere termijn, maar via een tussentijdse
rapportage willen GS inzicht geven in welke voortgang er is behaald.
In deze rapportage wordt inhoudelijk ingegaan op de vier prioriteiten uit de strategie en nieuwe
ontwikkelingen van het afgelopen jaar in Europa en in Noord-Holland. Ook zullen de Europese
netwerken worden besproken en het doel, waarvoor deze gebruikt worden. Deelname aan de
netwerken biedt een platform voor het kenbaar maken van onze provinciale doelen en het
vervolgens samen optrekken met de netwerkpartners om Europees beleid te beïnvloeden.
Ontwikkelingen in Europa
Net als in 2017 is het dossier ‘Brexit’ veruit het meest dynamische dossier van het afgelopen jaar. In
november 2018 wordt duidelijk dat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk hebben geleid tot een ontwerpakkoord over de terugtrekking van het VK. Bekrachtiging
van het akkoord is echter erg onzeker en daarmee blijven de onzekerheden rondom de ‘Brexit’
bestaan. Zolang beide partijen het terugtrekkingsakkoord niet hebben geratificeerd behoren alle
scenario’s nog tot de mogelijkheden. Dit maakt het lastig voor overheden en andere
belanghebbenden om zich voor te bereiden op de ‘Brexit’. Het is wel duidelijk dat de economische
gevolgen voor de Nederlandse economie, en dus ook de economie van Noord-Holland, overwegend
negatief zijn. Uit een rapport van de Rekenkamer van 10 december 2018 blijkt dat bij een ‘no-dealBrexit’ de gevolgen een stuk ernstiger zijn.
In april 2018 ondertekenden gedeputeerde Loggen en de regering van Wales een Declaration of
Friendship and Solidarity. In de verklaring onderschrijven beide overheden dat samenwerking leidt
tot goede verhoudingen, constructieve afspraken, kennisdeling en het samen ontwikkelen van
initiatieven die leiden tot economische groei. Voortzetting van samenwerking op regionaal niveau is
dus belangrijk en door het tekenen van deze verklaring onderstreept de provincie dat de ‘Brexit’ niet
het einde van een goede samenwerking betekent. Hiermee willen beide overheden andere regio’s
inspireren om ook na de ‘Brexit’ samenwerking met elkaar te blijven zoeken.
Ondertussen bereidt de EU zich voor op de verkiezing van leden van het Europees Parlement en de
benoeming van nieuwe topfunctionarissen in de Europese Commissie. 2019 is dan ook een
overgangsjaar waarin de huidige Europese Commissie haar mandaat uitdient. Nieuwe
beleidsontwikkelingen zijn niet te verwachten. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden
in Nederland plaats op 23 mei 2019. Naar verwachting kiest het parlement voor de zomer een
nieuwe Commissievoorzitter en is eind 2019 de nieuwe Europese Commissie bekend. Tevens lopen in
het najaar van 2019 de mandaten van de voorzitter van de Europese Raad en van de president van
de Europese Centrale Bank af.
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Prioriteit 1 : Regionale economie 1
Ambities voor de langere termijn

•
•
•

Noord-Holland zet in op behoud en groei van werkgelegenheid in Noord-Holland door middel
van innovaties en verduurzaming bij grote industrieën.
Noord-Holland maakt hierbij optimaal gebruik van de Europese programma’s Kansen voor
West en INTERREG.
Noord-Holland richt zich op het verbeteren van Europese regelgeving met als doel dat deze
regelgeving bijdraagt aan zowel de regionale economie als het milieu en het klimaat. Wij
kaarten de problematiek aan bij de Europese Commissie, o.a. door Europese beleidsmakers
uit te nodigen voor werkbezoeken, en vragen aandacht voor uitvoeringsproblemen die de
werkgelegenheid in Noord-Holland onder druk zetten.

Voortgang

MKB Innovatie
Ter bevordering van behoud en groei van werkgelegenheid in Noord-Holland en duurzame
innovaties in het MKB zijn diverse instrumenten ingezet, zoals de PIM NH (Programma Innovatief
Investeringsgereed MKB Noord-Holland) en het versnellingsprogramma GO!-NH. In 2018 is het
Innovatiefonds Noord-Holland gelanceerd: een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam,
Sanquin en de provincie, waarbij leningen worden verstrekt aan ondernemers in de proof-ofconceptfase. Dit fonds heeft € 5 miljoen EFRO-subsidie ontvangen. Daarnaast zijn vanuit EFRO
verschillende innovatieprojecten en -samenwerkingen met het MKB gesubsidieerd. Hier wordt
verder op ingegaan onder de prioriteit Europees Cohesie- en investeringsbeleid.
Circulaire Economie
Gedeputeerde van der Hoek heeft met een tweetal bedrijven gesprekken gevoerd met
beleidsmakers van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
In mei 2018 heeft gedeputeerde van der Hoek een bezoek aan Brussel gebracht om samen met
ondernemers in gesprek te gaan met Europese beleidsmakers ten behoeve van het verbeteren van
Europese regelgeving in het kader van circulaire economie. Met de plaatsvervangend Permanent
Vertegenwoordiger van Nederland en Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is
gesproken over het beleid van de provincie Noord-Holland en Europese ontwikkelingen op het
gebied van circulaire economie. Daarnaast is gedeputeerde Jack van der Hoek samen met twee
Noord-Hollandse bedrijven, Closing the Loop en Excess Materials Exchange, in gesprek gegaan met
vertegenwoordigers van de Europese Commissie om concrete belemmeringen in Europese wet- en
regelgeving te agenderen. De Europese Commissie heeft aangegeven dergelijke praktijkvoorbeelden
nuttig te vinden en zal deze meenemen bij het opstellen van nieuwe voorstellen voor wet- en
regelgeving op het gebied van circulaire economie. Door dit gesprek heeft Closing the Loop de juiste
contacten binnen de Europese Commissie gevonden om verder in gesprek te gaan over de uitvoering
van de Basel-regels.
In 2018 is ook onderzocht of actieve deelname in het Vanguard Initiative een toegevoegde waarde
kan hebben voor de uitvoering van het circulaire economie-beleid. De provincie Zuid-Holland is
namens de Regio Randstad lid van het netwerk. Door GS is besloten om de betrokkenheid bij het
Vanguard Initiative ongewijzigd via de provincie Zuid-Holland te laten lopen.
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In de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 vallen Regionale Economie en Land- en tuinbouw beiden onder
prioriteit 1.
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Tata Steel
Wij werken met Tata Steel samen op het gebied van Smart Grids, transitiepaden industrie/CO2 en
voor de uitwerking van de energietransitie van het Noordzeekanaalgebied met het doel om TATA te
verduurzamen door minder CO2 uitstoot en het gebruik van restwarmte.
Met betrekking tot de arbeidsmarkt werkt de provincie samen met Tata aan Techport, de Techniek
Campus Techport. Techport bestaat uit een opleidingspoot die gericht is op de maakindustrie, de
Techport academie en een innovation warehouse waarbij Tata en andere bedrijven elkaars
innovaties gebruiken om zo tot verdere innovatie van de maakindustrie te komen.
Met andere Europese staalregio’s wordt gekeken of het opzetten van een Europees netwerk nuttig
kan zijn om de betekenis van de staalindustrie in de regio’s te onderzoeken.
Schiphol(regio)
Ter versterking van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
en het versterken van de werkgelegenheid, zet de provincie Noord-Holland in hoofdlijnen in op de
versterking van de ruimtelijke economie van de Schipholregio waarvoor het netwerk van Schiphol
een belangrijke pijler is. Hierbij wordt onder meer ingezet op de Westas (circulaire
gebiedsontwikkeling) en EnterNL (corridor Schiphol-Amsterdam). Ten aanzien van de Westas hebben
de Westas-partijen in november 2018 een Ruimtelijk Economische Eindrapportage Westas
opgeleverd. Hierin zijn vooral de ruimtelijke aspecten van circulaire economie in de Westas tegen het
licht gehouden en vertaalt in beleidsaanbevelingen voor een ruimtelijk-economische strategie.
Daarmee is de samenwerking in de vorm van programmamanagement in Westas-verband beëindigd
en wordt verder ingezet op realisatie van projecten in MRA-verband. De verdere uitwerking van
EnterNL is sinds 2018 vorm gegeven in een MIRT-onderzoek ZWASH (Zuid West Amsterdam Schiphol
Hoofddorp). In dit MIRT onderzoek worden zowel de bereikbaarheidsopgaven als een
ontwikkelstrategie voor de kerncorridor Schiphol-Amsterdam (EnterNL) opgepakt.
De relatie MRA-regio en Europa
Binnen de MRA bekijken we op welke wijze we de relatie tussen MRA projecten en Europa kunnen
versterken en daarmee regionale kansen beter te benutten. Vooruitlopend op de nieuwe MRAuitvoeringsagenda, die in 2020 van kracht moet worden, is afgesproken om te experimenteren met
één onderwerp. Op basis van eerdere verkenningen en een ronde langs MRA partners is gekozen
voor het thema Circulaire Economie. Samen met MRA partners werken we concrete acties uit om te
testen op welke wijze een MRA Europastrategie kan bijdragen aan MRA prioriteiten. We gaan daarbij
uit van vier mogelijke sporen: beleidsbeïnvloeding, kennisuitwisseling, financiële middelen en
zichtbaarheid en we maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande lijnen van de MRA partners
richting Brussel. De geleerde lessen op het gebied van Circulaire Economie dienen als input voor de
uitwerking van acties op overige thema’s binnen de MRA-uitvoeringsagenda.
Prioriteit 1: Land- en tuinbouw
Ambities voor de langere termijn

•
•
•

Noord-Holland heeft Brussel iets te bieden als het gaat om land- en tuinbouw. Daarom willen
wij de tuinbouw op de kaart zetten in Brussel en de positie van de tuinbouw in onze
provincie in de wereld benoemen en zichtbaar maken.
Noord-Holland wil voorbereid zijn op eventuele decentralisatie van het Rijk naar de
provincie, op onze taken, rollen en positie zodat wij onze taken en onze
verantwoordelijkheden richting inwoners en agrariërs goed kunnen invullen, samen met hen.
Noord-Holland wil de goede samenwerking met collectieven, die gebaseerd is op innovatief
coöperatief denken, als praktijkvoorbeeld voor de EU neerzetten en tevens als inspiratiebron voor andere Europese landen dienen.
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•

•

Noord-Holland stelt een position paper op met lobbydoelen voor het Europees landbouwbeleid na 2020, waarin we het beleid zodanig willen moderniseren dat Noord-Hollandse
agrariërs er mee uit de voeten kunnen. Dat doen wij samen met de andere provincies (in IPO
verband).
Noord-Holland onderhoudt contact met Europese instanties, het Rijk, de gemeenten en
provincies, de ngo’s, agrarische natuurverenigingen, het Europese netwerk ERIAFF (European
Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), de Greenports in Nederland, en
organisaties zoals de LTO-Nederland en de Unie van Waterschappen, om over en weer
kennis te delen.

Voortgang

Sinds de ERIAFF-conferentie van juni 2017 in Den Haag zijn wij lid van ERIAFF en betrokken bij de
activiteiten van het netwerk om de tuinbouw zichtbaar te maken in Europa. De regio Toscane neemt
hierbij het voortouw. Noord-Holland gebruikt de informatie uit ERIAFF in de landelijke EU lobbygroep
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en brengt daarmee de Europese kaders bij de provinciale kaders. Op
23 mei 2018 organiseerde ERIAFF een evenement in het Europees Parlement voor
Europarlementariërs van de landbouwcommissie. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben daar
de resultaten van de conferentie uit 2017 gedeeld middels een presentatie. Ook daarin veel nadruk
op het belang van Europese samenwerking tussen tuinbouwregio’s in Europa.
Op 1 juni 2018 presenteerde de Europese Commissie de wetsvoorstellen voor het nieuwe
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. Belangrijkste verandering is dat de Commissie
een nieuw ‘delivery model’ voorstelt. De huidige systematiek van twee pijlers, met enerzijds
rechtstreekse betalingen aan boeren (pijler 1) en anderzijds het ondersteunen van
plattelandsontwikkeling (pijler 2), blijft behouden. In de voorstellen wordt veel verantwoordelijkheid
teruggelegd bij de nationale overheden. Lidstaten moeten namelijk een nationaal strategisch plan
(NSP) schrijven met daarin de voorgenomen plannen op GLB gebied. Dit plan bevat de acties die in
het kader van de beide pijlers worden genomen om bij te dragen aan de GLB doelstellingen. SWOTanalyses moeten zorgen voor de onderbouwing van het ambitieniveau. Specifieke interventies voor
het platteland zijn onderdeel van het nationaal plan.
Sinds de start van de behandeling van het wetsvoorstel fungeert de IPO werkgroep ‘Toekomst GLB’
als een belangrijke klankbordgroep. In deze IPO werkgroep formuleren experts vanuit diverse
provincies de gezamenlijke standpunten. Deze worden in de BAC VP vastgesteld. Dit heeft
geresulteerd in een breed gedragen position paper. Voornaamste kernpunt hieruit:
- Provincies steunen een grotere bijdrage vanuit het GLB aan het klimaatakkoord en een GLB
dat meer gericht is op innovatie en duurzaamheid naast voedselzekerheid en
voedselveiligheid.
Een volgende stap was de betrokkenheid van provincies bij de daadwerkelijke invulling van het
nationaal strategisch plan (NSP) en de bijbehorende SWOT-analyse. Om de aansluiting tussen het
Ministerie van LNV en de provincies te waarborgen is een provinciaal medewerker voor de duur van
het proces gedetacheerd bij het Ministerie in Den Haag. Zij schrijft mee aan de SWOT-analyse en het
NSP.
In mei 2018 heeft Noord-Holland geprobeerd om binnen het Europees Comité van de Regio’s voor
gedeputeerde Loggen het GLB rapporteurschap binnen te halen. De ALDE fractie bleek echter een te
kleine speler en het rapporteurschap werd toegekend aan de socialisten (PES). Gedeputeerde Loggen
werd vervolgens benoemd tot woordvoerder namens ALDE en hij heeft meerdere keren bijdrages
geleverd aan het debat over de hervorming van het GLB in diverse (NAT) vergaderingen van het
Comité van de Regio’s. In deze bijdrages is telkens benadrukt dat modernisering, duurzaamheid en
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vereenvoudiging van het beleid de prioriteiten zijn. Tevens heeft gedeputeerde Loggen benoemd dat
het behoud van een level playing field binnen de EU interne markt van groot belang is.
Op het concept adviesrapport van Guillaume Cros (FR/PES) heeft gedeputeerde Loggen in november
2018, met steun van de Nederlandse delegatie, 22 amendementen ingediend op het rapport. Tijdens
de stemming op 5 december 2018 zijn twintig hiervan aangenomen. Deze amendementen zorgen
vooral voor het behoud van voldoende aandacht en ruimte in het adviesrapport voor de rol van
digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarnaast was het gericht op verdere
vereenvoudiging. Een voorstel van de rapporteur voor de oprichting van een nieuw EU orgaan ter
monitoring van marktverstoringen is door de amendementen van gedeputeerde Loggen
tegengehouden. De argumentatie hiervoor is dat het instellen van zo’n nieuw EU orgaan indruist
tegen de zo gewenste vereenvoudiging binnen het GLB. De voorgestelde maandelijkse rapportages
lijken vooral extra administratieve lasten met zich mee te brengen.
De gezamenlijk opgestelde amendementen zijn tevens gedeeld met een drietal Europarlementariërs
in de AGRI commissie: Ulrike Müller (DE), Jan Huitema en Annie Schreijer-Pierik (beiden NL
Europarlementariërs). Daarnaast is er regelmatig contact met de landbouw attachés op de
Nederlandse permanente vertegenwoordiging, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkoppeling na
de Landbouwraad.
Prioriteit 2: Water
Ambities voor de langere termijn

•

•
•

•

Noord-Holland wil dat de interactie tussen ontwikkelingen op zee en op land én de rol die
regio’s daarbij spelen expliciet worden benoemd in nationale structuurvisies van de lidstaten
rondom de Noordzee. Om dit proces van maritieme ruimtelijke ordening te beïnvloeden
neemt Noord-Holland deel aan het INTERREG project ‘NorthSEE’ zodat de regionale inbreng
bij de vorming van nationale structuurvisies verzekerd is. Daarmee bestendigen wij tevens de
positie binnen het netwerk CPMR en de North Sea Commission.
Noord-Holland wil bij de herziening van de Kaderrichtlijn Water de waterkwaliteit in NoordHolland blijven garanderen. De ontwikkelingen omtrent de Kaderrichtlijn Water worden in
samenwerking met regionale partners gevolgd en beïnvloed.
Noord-Holland wil de positie van koploper op het gebied van innovatieve oplossingen voor
toekomstig waterbeheer behouden en uitdragen naar andere Europese regio’s. Wij schrijven
daarom een adviesrapport voor het Comité van de Regio’s over doeltreffende
waterbeheersystemen met als doel dat het Comité van de Regio’s een advies vaststelt over
deze innovatieve oplossingen voor toekomstig waterbeheer en dat het wordt aangeboden
aan de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.
Noord-Holland benut het CPMR netwerk om beleidsontwikkelingen op het gebied van
maritieme ruimtelijke ordening en kustbeheer te beïnvloeden.

Voortgang

In de rapportage over 2017 stond dat een evaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werd
verwacht in 2018. Deze evaluatie, in de vorm van een zogeheten fitness check kwam echter pas in
oktober 2018. Deze consultatie loopt tot maart 2019 en zal de basis vormen voor de herziening van
de KRW. Waarbij we vooralsnog geen aanleiding zien om nu al te pleiten voor het verlengen van de
deadline (van de implementatie van de KRW). Begin 2018 publiceerde de Europese Commissie een
voorstel voor herschikking van de Drinkwaterrichtlijn. De Drinkwaterrichtlijn legt de
minimumkwaliteit van het drinkwater in de EU vast. Ook geeft de richtlijn bepalingen over
informatievoorziening naar het publiek, maatregelen, monitoring en analyse, en rapportage. Noord-
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Holland en de andere Randstadprovincies sloten zich, samen met de Unie van Waterschappen en de
Vewin, aan bij het Kabinetsstandpunt ter zake.
In juni bracht de Europese Commissie de Verordening Minimumvereisten Waterhergebruik in
procedure. Primair doel van deze verordening is om waterhergebruik te stimuleren, om zo de druk
op de schaarse zoetwatervoorraden te verminderen. Het concept was voor Noord-Holland en de
andere Randstadprovincies aanleiding om richting het Kabinet enkele kritische kanttekeningen te
plaatsen bij de door de Europese Commissie voorgestelde aanpak. Zo werd erop gewezen dat het
onlogisch is dat een waterschap zichzelf vergunning verleent. Daarnaast werd erop gewezen dat het
aantal vergunningen waarschijnlijk zeer beperkt zal zijn, maar dat elk bevoegd gezag in beginsel wel
een vergunning moet kunnen verlenen en dus veel kennis in huis moet hebben. Dit is zelfs voor een
provincie of een waterschap geen geringe vereiste. De Randstedelijke kritiek kreeg ook een plek in
het advies dat het Comité van de Regio’s over de verordening vaststelde.
Zoals bekend stelde het Comité van de Regio’s in 2017 het advies “Een doeltreffend
waterbeheersysteem: een benadering van innovatieve oplossingen” van rapporteur gedeputeerde
Loggen vast. In 2018 werd de gedeputeerde bij diverse gelegenheden uitgenodigd om over de
strekking van zijn rapport te spreken, o.a. door WssTP (het Europese technologienetwerk van
waterproducenten en watergrootverbruikers), de Intermediterranean Commission van CPMR en bij
de opening van een door de Europese Commissie georganiseerde conferentie over de Richtlijn
Hergebruik Stedelijk Afvalwater.
Veel aspecten van water staan sterk onder invloed van de gevolgen van klimaatverandering. Via de
Conference of Peripheral Maritime Regions is input geleverd op de consultatie van de Europese
Commissie over de Langetermijn Strategie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
Deze lobby zal in CPMR-verband worden voortgezet in reactie op de op 28 november 2018 door de
Commissie gepubliceerde “strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne,
concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050.”
Prioriteit 3: Europees Cohesie- en investeringsbeleid oftewel regionaal-economisch beleid
Ambities voor de langere termijn

•
•
•
•

Noord-Holland maakt optimaal gebruik van de subsidiemogelijkheden van EFRO in de huidige
programmaperiode. Daarom zetten we actief in op het stimuleren van de programma’s
Kansen voor West en INTERREG.
Noord-Holland volgt en beïnvloedt op dit moment de beleidsontwikkelingen omtrent het
nieuwe investeringsbeleid dat van kracht wordt na 2020.
Noord-Holland is in IPO-verband actief betrokken bij toekomstige beleidsontwikkelingen om
het investeringsbeleid na 2020 te beïnvloeden. In IPO-verband wordt er een standpunt
namens de Nederlandse provincies ingenomen en uitgedragen.
Noord-Holland zal parallel het gezamenlijke Nederlandse standpunt ook via het netwerk
CPMR onder de aandacht brengen van Europese instellingen.

Voortgang

Het Europees regionaal-economisch beleid is succesvol geweest in het stimuleren van de regio om
projecten in te dienen. De uitvoering van EFRO, KvW en Interreg, resulteert in 40 Interreg projecten
waarbij ca. 1,5 miljoen provinciale cofinanciering geleid heeft tot ca. 20 miljoen aan Noord-Hollandse
projectdeelname (waarvan iets meer dan 50% uit Europa wordt gesubsidieerd). Niet eerder was
Noord-Holland zo succesvol in Interreg deelname. Het Interreg 2 Zeeënprogramma is het meest
succesvolle programma (t.o.v. de drie andere Interreg programma’s waar Noord-Holland in
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deelneemt). Bij Kansen voor West gaat het om 16 projecten met ca. 19 miljoen EFRO-subsidie en 9
miljoen provinciale cofinanciering, gericht op innovatie in het MKB en duurzaamheid. EFRO projecten
zijn hiermee een belangrijk instrument om de regionale economie te versterken. Dit onderstreept
dan ook het belang van actieve provinciale betrokkenheid bij de totstandkoming van Europees
structuurfondsen beleid.
In Europa wordt momenteel onderhandeld over de vormgeving van het Cohesiebeleid voor de
periode 2021-2027. Hieronder valt een nieuw ‘Kansen voor West 3’ en de nieuwe Interreg
programma’s. Noord-Holland lobbyt in IPO verband en heeft input geleverd op basis van NoordHollandse doelstellingen en prioriteiten. Voor Interreg betekent het zowel een lobby om
Interregionale samenwerking in het nieuwe Cohesiebeleid te verstevigen als de lobby voor behoud
van maritieme dimensie in toekomstige programma’s.
Prioriteit 4: Smart Mobility
Ambities voor de langere termijn

• Noord-Holland wil de beste regio in Europa zijn op het gebied van verkeersmanagement. Dit draagt
bij aan de bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers.
• Noord-Holland wil op Europese schaal een bijdrage leveren aan innovatieve ontwikkelingen van ITS
en deze kennis delen met andere regio’s, zodat de ontwikkelingen in Europees verband gelijk opgaan
en er tevens goede regelgeving ontstaat.
• Noord-Holland wil op het gebied van E-mobility actief op Europees niveau samenwerken met
andere regio’s en steden om zo de uitrol van elektrisch rijden te bespoedigen en te kunnen leren van
elkaars ervaringen.
Voortgang

In 2018 is gestart met het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility waarin tot en met 2020
onderzoeken, testen, proeven en pilots op de vier kerngebieden van Smart Mobility worden
uitgevoerd, te weten: data en informatie, fysieke en digitale infrastructuur, vaar- en
voertuigtechnologie en Mobility as a Service (MaaS). Bij alle projecten die in dit kader worden
uitgevoerd wordt gekeken wat de ‘state of the art’ in Europa is en of we van Europese projecten
kunnen leren en of er standaards zijn ontwikkeld waar we in de projecten gebruik van kunnen
maken. Zo is er voor de Impactstudie Autonome Voertuigen gebruik gemaakt van de zogenaamde
Lissabon studie waar een dergelijk onderzoek in een andere context is uitgevoerd.
(zie: https://www.noordholland.nl/Actueel/Archief/2018/Juli_2018/Effecten_van_de_komst_van_zelfrijdend_vervoer_nog_e
rg_onzeker)
In 2018 is ook de middellange termijn Koers Smart Mobility door GS vastgesteld. Hierin wordt ook
verwezen naar de samenwerking die in Europa nodig is. Europese standaardisatie is vaak een
vereiste voor de noodzakelijke opschaling van maatregelen. Bij de uitwerking van de MRA agenda
Smart Mobility die is opgesteld samen met de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat WestNederland Noord, de provincie Flevoland en diverse gemeenten (waaronder Amsterdam), staat
Europa ook prominent op de agenda. Dit blijkt ook uit het bezoek van een delegatie van alle partijen
aan het ITS Wereld congres in Kopenhagen dit jaar.
In 2018 heeft de provincie de volgende activiteiten ontplooid als uitwerking van het thema Smart
Mobility in de Europastrategie:
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a) Deelname aan de werkgroep Traffic Efficiency and Mobility van Polis met o.a. een
bijeenkomst in Greenwhich over Europese best-practices en Europese regelgeving op het
gebied van data. Dit wordt in 2019 omgezet in een discussiepaper. De provincie is
voornemens om het lidmaatschap bij het platform Ertico aan te vragen. 2 Dat is in 2018 door
omstandigheden niet gelukt. Bij de bijeenkomsten met Polis en Ertico brengt de provincie
kennis in over de ontwikkeling van Smart Mobility, zowel inhoudelijk (o.a. ontwikkeling
intelligente verkeerslichten, proeven met NISSAN en Daimler) als procesmatig (organiseren
samenwerking tussen overheden en met de markt: hoe doe je dat?) en halen we kennis op
over vergelijkbare initiatieven in andere landen en steden.
b) De provincie Noord-Holland heeft haar deelname aan de werkgroep ‘C-ITS en automatisering
voor stedelijke regio’s en openbaar vervoer’ van het Europese C-ITS Platform gecontinueerd.
Er wordt nu gewerkt aan Europese regelgeving die in 2019 verwacht wordt, onder andere op
het gebied van communicatietechnologie en het beschikbaar stellen van data. De provincie is
hierbij betrokken en heeft daarmee direct invloed op maatregelen die de Europese
Commissie op dit vlak wil voorstellen.
c) In het kader van de communicatietechnologie heeft de Provincie Noord-Holland gereageerd
op het Nederlandse standpunt over WiFi-p vs G4/G5. De rijksoverheid dreigde haar
standpunt over hybride communicatietechnologieën te verlaten om in te zetten op cellulaire
technieken (G4/G5). De provincie heeft zowel schriftelijk als mondeling laten weten het hier
niet mee eens te zijn omdat de cellulaire technieken in veiligheid gerelateerde usecases nog
niet ver genoeg ontwikkeld zijn en omdat de Europese OEM’s in willen zetten op WiFi-p. De
Minister heeft laten weten het Nederlandse standpunt te nuanceren.
d) Om invloed uit te oefenen op Europees beleid en regelgeving heeft de provincie de
afstemming tussen diverse overheidsinstellingen gecontinueerd en uitgebreid. Onder andere
in het kader van de Smart Mobility Embassy, waarbij diverse Nederlandse initiatieven richting
Europese partners worden gebundeld. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond van
het RWS Europa overleg van Rijkswaterstaat (vanuit het Landelijk Verkeersmanagement
Beraad (LVMB) én het voorzitterschap van de landelijke werkgroep Smart Mobility / ITS
(ingevuld door directeur Beheer &Uitvoering). Gestart is met een Europa overleg voor
decentrale overheden waaraan de meeste provincies en aantal grote gemeenten deelnemen.
Onder andere is een gebundelde reactie gegeven op het voornemen van de Europese
Commissie om een verordening te willen uitbrengen over verkeersdata in stedelijke
gebieden. Onder andere is meegegeven dat veiligheid voorop hoort te staan en is aandacht
gevraagd voor veiligheid en privacy bij divers data-items.
e) De provincie Noord-Holland was aanwezig bij het ITS wereldcongres in Kopenhagen en heeft
daar afstemming gezocht met diverse nationale en internationale bedrijven. Daarnaast werkt
de provincie mee aan de voorbereiding van het ITS congres 2019 dat in Eindhoven/Helmond
wordt georganiseerd. Er zal onder meer een excursie naar de MRA worden georganiseerd.
f)

De provincie Noord-Holland participeert via de Praktijkproef Amsterdam (PPA) in twee
Europees gesubsidieerde projecten, te weten Socrates en Concorda. Bij beide projecten is de
MRA pilotgebied voor de beproeving van Smart Mobility maatregelen die uiteindelijk in heel
Europa uitgerold moeten worden. De provincie werkt hierin samen met partijen in de MRA
en andere Europese regio’s en internationale bedrijven. In Socrates worden 4 usecases

Ertico is een samenwerkingsverband van ongeveer 100 Europese bedrijven en instellingen die betrokken zijn
bij de productie van intelligente transportsystemen (ITS). Ze zijn zeer invloedrijk in Brussel en organiseren de
Europese en wereldwijde ITS-congressen waar duizenden professionals naartoe komen.
2
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uitgewerkt waarin data tussen overheden en serviceproviders worden gedeeld (o.a. over
verkeersscenario’s). In Concorda worden samen met Fiat/Chrysler en NXP proeven
voorbereid waarmee zelfrijdende auto’s op het wegennet in de MRA worden getest.
Afsluiting

Voor bovenstaande prioriteiten uit de Europastrategie zullen we ook in 2019 in Europees verband
aandacht blijven vragen. De Europastrategie van Noord-Holland loopt tot 2021, maar de accenten op
deze thema’s kunnen in de loop van 2019 veranderen, afhankelijk van de uitkomst van de Provinciale
Statenverkiezingen en het daaruit voortvloeiende coalitieakkoord. In het kader van de regionale
economie blijven we de ontwikkelingen rondom de ‘Brexit’ en de Cohesieonderhandelingen volgen.
In IPO-verband zetten we de lobby rondom de totstandkoming van de structuurfondsen voort en
zitten we aan tafel bij de totstandkoming van het nieuwe Cohesiebeleid. Daarnaast verwachten we in
2019 een start te kunnen maken met het nieuwe EFRO-programma ‘Kansen voor West’, waarover we
u zullen blijven informeren. Ook houden we u op de hoogte van de herziening van de Kaderrichtlijn
Water en de ontwikkelingen van het toekomstig Europees Landbouw Beleid (GLB) na 2020.

