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‘Blik op Europees Regionaal Beleid ná 2013’ 
 
 
Samenvattend verslag 1e bijeenkomst Nederlandse EUROCITIES op 14-10-2009 in de  
Grote Kerk te Breda. 
 
 
Grensoverschrijdend en toekomstgericht 
Op 14 oktober 2009 vond in de Grote Kerk van Breda de eerste conferentie voor 
Nederlandse leden van EUROCITIES plaats. Ruim 75 deelnemers, onder wie 
vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, BrabantStad, de 
Provincie Noord-Brabant, de Europese Commissie en het Europees 
Parlement, horen aan het slot een opmerkelijke conclusie van de 
voorzitter van Nederlandse EUROCITIES, Jozias van Aartsen. 
“Deze conferentie is de eerste en wellicht tevens de laatste officiële 
bijeenkomst van de Nederlandse EUROCITIES. We ontmoeten elkaar 
vrijwel wekelijks op zoveel overlappende netwerken dat we niet moeten 
streven naar alweer een nieuw officieel platform. Maar het is wel van het 
allerhoogste belang òm elkaar te treffen en om gezamenlijk op te 
trekken.” 
 
Vooral dat laatste standpunt wordt breed gedeeld. Bestuurders van 
gemeenten, provincies en het rijk, maar ook maatschappelijke partners 
realiseren zich meer en meer dat ze nauwer dan voorheen met elkaar 
zullen moeten samen werken. De ontwikkelingen in en om Nederland en Europa zijn te 
omvangrijk en ingrijpend geworden om die strikt binnen gemeentegrenzen aan te kunnen 
pakken.  
 

Dagvoorzitter Paul Sneijder roemt in zijn opening de 
lange termijn-insteek van de conferentie. “Europa 
kenmerkt zich door oppakken en aanpoten. Maar vaak 
wel met relatief korte termijnacties. Het is een 
verademing dat er bij deze conferentie wordt nagedacht 
en gesproken over het regionaal beleid van de toekomst, 
na 2013.” Als ervaren NOS-correspondent in Brussel 
onderstreept hij dat een bijeenkomst als deze in ieder 
geval van belang is om elkaar beter te leren kennen, “om 
zo beter om te kunnen gaan met Europa”. 

 
Om de deelnemers te helpen bij dat kennismaken krijgt iedereen bij binnenkomst een 
‘Poken’; een digitaal visitekaartje met daarop de naam en contactgegevens van de 
deelnemers. Door twee pokens tegen elkaar te houden, worden deze gegevens 
uitgewisseld. 
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Regionale samenwerking 
Gastheer Peter van der Velden, burgemeester van 
Breda, beschouwt zichzelf als “een overtuigd 
voorstander van regionaal samenwerken”, dat naar zijn 
ondervinding een grote meerwaarde oplevert. Hij noemt 
het samenwerkingsverband van 19 West-Brabantse 
gemeenten. Met name op provinciaal en nationaal 
bestuurlijk niveau kun je als cluster eerder en meer 
zaken voor elkaar krijgen.  
“Dat geldt zeker op Europees niveau. In Brussel kan 
men onmogelijk afzonderlijk in gesprek met de vele 
honderden Europese gemeenten. Met een groot 
aansprekend samenwerkingsverband dat een hele regio 
vertegenwoordigt, gaat dit effectiever. Een stedencluster 
als BrabantStad is goed bekend bij de Europese Unie. Iets dergelijks moet gebeuren met 
EUROCITIES.” 
Burgemeester Van der Velden citeert de EU-voorzitter van het comité van de regio’s, Luuk 
van den Brande: “De gedachte dat het Europese niveau boven het nationale en het regionale 
niveau uitstijgt, is echt passé. Het Europa van de toekomst bestaat uit meer bestuurlijke 
lagen.” 
 
Steden leidend 
De voorzitter van Nederlandse EUROCITIES, Jozias van Aartsen, herinnert in zijn inleiding 
aan de omwenteling in het Oostblok twintig jaar geleden. “De Europese eenwording kreeg op 
dat moment een heel andere dimensie. Nu is de oostwaartse uitbreiding van de Europese 
Unie een feit. In die geest wordt het tijd om eens af te stappen van de constitutionele 
discussie en de vele uitdagingen die er liggen samen krachtig aan te pakken. Denk aan de 
concurrentie met Azië.” 
Van Aartsen noemt steden leidend op velerlei gebied. Driekwart van de Europese inwoners 
woont in stedelijk gebied. “Economische en sociale ontwikkeling vindt vooral dáár plaats. 
Steden vormen het centrum van ondernemerschap, innovatie, cultuur, wetenschap en 
denkkracht. Het komt er nu op aan om hun potentieel beter te benutten. Want op sociaal 
gebied, onderwijs, integratie, verkeer en duurzaamheid staan we voor grote en groeiende 
problemen, die we alleen samen kunnen oplossen.” 
EUROCITIES kan daarbij een betekenisvolle rol spelen, betoogt hij. “We hebben over allerlei 
onderwerpen al rechtstreeks gesproken met Europarlementariërs. Ze nemen ons serieus 
omdat ze weten dat steden de Europese regelgeving uiteindelijk uitvoeren. Die positie biedt 
ons goede kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van research en uitwisseling van kennis en 
ervaring.” 
 

Andere verdeling subsidie 
De voorzitter van Stuurgroep BrabantStad, gedeputeerde 
Lily Jacobs, wijst op de grote diversiteit in Europa. “Die is 
stevig geworteld in de 268 regionale eenheden waaruit de 
27 lidstaten van de Europese Unie zijn opgebouwd. Elke 
regio bestaat uit burgers die in straten, wijken, dorpen en 
steden wonen en zich daar thuis voelen. Deze mensen 
creëren in hun regio culturele diversiteit en sociaal-
economische bedrijvigheid.”    
Ze wijst op het in Europa dicht verstedelijkt netwerk dat 
1000 grote steden en 5000 dorpen en stadjes telt. Dit 
netwerk draagt bij aan het hoge welzijn, want gemiddeld 

genomen woont de Europese stedeling dicht bij landelijke gebieden met groen en natuur en 
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de plattelandsbewoner leeft in de buurt van alle nodige voorzieningen in de stad. “Hiervan is 
Brabant een uitstekend voorbeeld”. 
 
Volgens Jacobs respecteert en stimuleert de Europese Unie die verbondenheid van mensen 
met hun stad en hun regio. “Juist daarom wordt jaarlijks ruim veertig procent van het budget 
aan regionaal beleid besteed. Een flink deel daarvan gaat naar regio’s als Brabant om de 
zaken waar we al goed in zijn, zoals bijvoorbeeld innovatie en hightech, te versterken.” 
Ze gelooft erin dat het besef in Brussel is doorgedrongen dat men moet prioriteren op basis 
van goed afgewogen argumenten die bepalen welke beleidsvelden in de jaren na 2013 de 
meeste aandacht behoeven. “En dat is terecht, want met de uitdagingen waarvoor steden en 
regio’s zich geplaatst zien, zoals het klimaatvraagstuk, de uitputting van fossiele 
brandstoffen, behoud van werkgelegenheid en economische groei, kun je niet meer uit de 
voeten met de verdeling zoals die nu bestaat.” 
 
Innovatief en creatief 

Lewis Dijkstra, hoofd van de analyse-unit Directoraat-Generaal voor 
Regionaal Beleid van de Europese Commissie in Brussel, benoemt 
enkele accenten van het toekomstig Europees beleid.  
Het eerste is innovatie en creativiteit. “Deze zijn in hoge mate 
regionaal en stedelijk bepaald. Steden kunnen attractief zijn voor 
bijvoorbeeld internationaal talent om er te komen studeren en 
werken. Dit kan ook de internationale uitwisseling stimuleren, wat 
ook de tolerantie en openheid bevordert en de discriminatie 
tegengaat. Op dit gebied is er nog een wereld te winnen.” 
Bij innovatie denkt hij vooral aan marktwerking. “Het moet 
makkelijker worden om nieuwe bedrijven op te richten. Dat levert nu 
nog vaak te veel problemen op. De crisis kan remmend maar ook 
stimulerend werken. Het is belangrijk dat Europa dynamischer en 
concurrerender wordt.” 

Een ander aspect is territoriale cohesie. “Europees cohesiebeleid is een goede kans om 
onze politiek te vernieuwen. Territoria kunnen groot of kleiner zijn. In die zin zijn stedelijke 
netwerken heel belangrijk voor samenwerking. Ik verwacht dat die lokale netwerken in het 
nieuwe Brusselse beleid eerder en meer budget kunnen krijgen. Daarvoor moeten we regio’s 
beter in kaart brengen. Speerpunten zijn sociale welvaart en duurzaamheid.”  
 
Workshops 
Beide workshops zijn te kort bevonden. Een positief signaal! 
Anthony van de Ven, hoofd Eindhoven-Brainport in Brussel, leidt de bijeenkomst over 
‘Innovatie & creativiteit’. De kernvraag: Is er meerwaarde om als Nederlandse EUROCITIES 
samen te werken? 
“Er is geen volmondig ja geformuleerd op deze vraag. Sommigen brengen naar voren dat ze 
meer profijt hebben van partijen aan de andere kant van de grens dan van de Nederlandse 
steden en overheden. Anderen vinden het zinvol om het Nederlandse EUROCITIES-geluid 
extra te benadrukken in Europees verband. Maar dan wel ‘case by case’. Er zijn daartoe 
meerdere gremia beschikbaar.” 

 
Van de Ven onderschrijft als Brussel-ervaringsdeskundige 
het verkondigde standpunt dat Nederland niet alleen als 
koopman moet acteren. “Het is de balans tussen halen en 
brengen die de grootste kans op succes biedt. Dat zit 
overigens al in de EUROCITIES-aanpak.” 
Europarlementariër Lambert van Nistelrooy onderschrijft 
deze conclusie. Volgens hem wordt de Europese Unie 
selectiever en wil men sneller innoveren en investeren dan 
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tot op heden. “Regio’s moeten er zelf mee aan de slag. Denk aan Brainport dat goed 
beloond wordt omdat het er klaar voor is. Een vergelijkbare kans ligt in Breda met de game-
industrie. Natuurlijk hebben steden ook een eigen belang. Maar alleen als ze samen 
optrekken en een gezamenlijk belang vertegenwoordigen maken ze kans.” 
Het gaat er volgens sommigen om complementair en tevens onderscheidend te zijn, en zo 
initiatieven voor te dragen in Brussel zonder concurrentiedrang. Bij anderen bestaat echter  
behoefte aan een sterkere regie vanuit Brussel. “De Europese Commissie moet zelf 
agendapunten aandragen waar de regio’s mee aan de slag kunnen.” Kortom, er is (nog) 
geen eensgezind oordeel over de best mogelijke rolverdeling tussen steden, regio’s en de 
EU. 
 
Hans Verdonk, al vele jaren nauw betrokken bij 
Europees beleid en wetgeving, leidt de workshop 
‘Territoriale cohesie’. Hij resumeert de opvatting dat het 
kort dag is om vanuit EUROCITIES met Nederlandse 
plannen richting Brussel te trekken.  
“Maar de komende weken treffen we elkaar geregeld 
om een en ander goed voor te bereiden. Daarbij is het 
zaak om uit te gaan van een strategie. We moeten 
kijken wat de Europese programma’s inhouden en daar 
met onze eigen programma’s op inhaken. Van belang is 
om vooraf goed te bepalen of je dat nationaal, provinciaal of regionaal doet. Dat vraagt erom 
minder vanuit ivoren torens te denken en meer te zoeken naar samenwerking. Een voor de 
hand liggende cohesie is bijvoorbeeld de Randstad samen met BrabantStad. Nu zijn dat nog 
twee verschillende programma’s, terwijl er vaak heel goede relaties zijn. Milieu- en 
energievraagstukken, werkgelegenheid, maar ook de sociale agenda vragen om een brede 
aanpak.” 
 
Een conclusie is dat moet worden ingestoken op grotere inhoudelijke programma’s, “om 
massa te maken” richting Brussel. De regio voert ze uit en de begeleiding gebeurt door de 
Provincie, het Rijk en de EU. 
Sommige aanwezigen wijzen op de behoefte aan meer flexibiliteit, zeker wat betreft 
gebiedsgrenzen. Er zijn sterk wisselende ervaringen met grensoverschrijdende 
programma’s. Zo is er een kansrijke samenwerking tussen Rotterdam, Antwerpen en West-
Brabant. Ook bij het agro-logistieke Greenport-programma is er een groeiende connectie 
tussen Venlo en Noordrijnwestfalen. Ook in Twente en Arnhem worden stappen gezet over 
de grens die hoopgevend zijn. Andere pogingen om transnationaal samen te werken 
verlopen echter stroever. “Ook hiervoor geldt dat je er alleen komt als je een gezamenlijke 
strategie en programma ontwikkelt en vooral keuzes maakt.” 
Een van de aanwezigen, goed ingevoerd op het gebied van regionale innovatiestrategieën, 
meldt dat er momenteel in ons land al tien regionale samenwerkingsverbanden actief zijn. En 
wat werkt daarbij effectief? “Vooral de integrale benadering is kansrijk.” 
 
Al met al wordt terug ‘geblikt’ op een waardevolle middag voor de aanwezige deelnemers, 
die veelvuldig hebben ‘gepoked’. Nieuwe ervaringen en nieuwe gezichten, die in de toekomst 
binnen en buiten de Eurocities fora geen vreemden meer zijn. 
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