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1. Inleiding
(1) Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid na 2013 bereikt langzaam maar zeker zijn hoogtepunt.
In 2007 gelanceerd door de toenmalige Europese commissaris voor regionaal beleid, Danuta Hübner, zal het
debat eind 2010 landen met de publicatie van het Vijfde Cohesieverslag. In dit rapport, waarvan in de zomer
van 2010 een definitief concept zal worden afgerond, zal de Commissie haar voorstellen voor het nieuwe cohesiebeleid presenteren. De Nederlandse provincies en gemeenten, verenigd in het Interprovinciaal Overleg
(IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hechten grote waarde aan het Europese cohesiebeleid. Via twee papers (januari 2008 en februari 2009) hebben wij onze visie op de toekomst van het beleid
weergegeven.1 Ook hebben IPO en VNG een actieve rol gespeeld bij de opinievorming van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR2) over het cohesiebeleid. De CEMR, het Comité van de Regio’s en andere
Europese netwerken zullen door de provincies en gemeenten benut worden om onze visie op de toekomst
van het cohesiebeleid verder uit te dragen.
(2) Met dit paper willen IPO en VNG een actieve bijdrage blijven leveren aan de discussie over de invulling
van het cohesiebeleid na 2013. De inhoud van dit paper is gebaseerd op de conclusies van een gezamenlijke
brainstorm in Brussel van de Nederlandse provincies, steden (G4 en G32) en gemeenten op 5 november 2009.
De reden voor onze actieve betrokkenheid bij het debat is dat de provincies en gemeenten het Europese
cohesiebeleid een effectief beleidsinstrument vinden om tot een integrale gebiedsgerichte ontwikkeling van
de regio’s en steden te komen, waardoor de sociaaleconomische positie en duurzaamheid van gemeenten en
provincies worden versterkt. Hierdoor kunnen zij een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de gehele
EU nu en in de toekomst voor staat: het bestrijden van de gevolgen van de economische en financiële crisis,
de globalisering, klimaatsverandering, energievoorziening en demografische ontwikkelingen. In dat kader
herhalen wij het standpunt van de CEMR dat het toekomstige cohesiebeleid alle regio’s in de Unie moet
omvatten. Het is vanzelfsprekend dat ook na 2013 de nadruk ligt op de convergentie van regio’s en lidstaten
die in hun ontwikkeling achter liggen, maar de Nederlandse provincies en gemeenten willen onderstrepen
dat het Europese cohesiebeleid alleen succesvol kan zijn als het EU-breed wordt ingezet. Europa heeft alle
regio’s nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die op ons afkomen. Het cohesiebeleid is het meest
geschikte instrument om de regio’s en gemeenten daarbij te betrekken.

2. De meerwaarde van het Europese cohesiebeleid
(3) Het cohesiebeleid kent meerwaarde door de mogelijkheden die het biedt voor regio’s en gemeenten om
in samenwerking met de EU een bijdrage te leveren bij de aanpak van de grote uitdagingen waar EU, regio’s
en gemeenten samen voor staan. Daarnaast is de bijzondere methodiek van het cohesiebeleid van groot
belang. Deze meerwaarde is tweeledig: aan de ene kant leidt de uitvoering van het beleid tot een aanpak
die bijdraagt aan de realisatie van verschillende doelstellingen en prioriteiten op een integrale en gebiedsgerichte wijze. Aan de andere kant kent het een specifieke opzet waardoor het een vliegwieleffect te weeg
brengt in de economische en sociale ontwikkeling van regio’s en gemeenten.
2.1 Methodiek van het beleid als meerwaarde
(4) De provincies en gemeenten waarderen het feit dat het Europese cohesiebeleid door haar langjarige
programmering een continu karakter heeft, dat in combinatie met een vooraf vastgesteld programmabudget
voor zekerheid en duidelijkheid bij de betrokkenen zorgt. Structurele veranderingen in regio’s en gemeenten
vereisen een lange termijnvisie én een lange uitvoeringsperiode. Helaas constateren wij dat in Nederland te
vaak met regeringswisselingen ook de opzet en de inhoud van programma’s wordt veranderd. Dit bemoei1 VNG-IPO position paper: De toekomst van het Europese Cohesiebeleid ná 2013 – Regio’s en gemeenten werken
samen aan een sterk en duurzaam Europa (januari 2008) en VNG-IPO position paper: Groenboek territoriale
cohesie – Gebiedsgerichte beleidsontwikkeling als basis voor economische, sociale en territoriale cohesie in de EU
(februari 2009).
2 CEMR = Council of European Municipalities and Regions.
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lijkt een gestructureerde aanpak van beleidsproblemen en het duurzaam samenbrengen van betrokkenen. In
dat kader pleiten wij ten aanzien van het Europese cohesiebeleid eerder voor een verlenging van de huidige
programmaperiodes van zeven naar tien jaar, dan een inkorting naar bijvoorbeeld vijf jaar.
(5) De opzet van het Europese cohesiebeleid draagt er toe bij dat in regio’s en gemeenten rond structuurfondsenprogramma’s verschillende vormen van partnerschappen van overheden met sociale, maatschappelijke en economische entiteiten ontstaan, die ook voor andere programma’s kunnen worden ingezet (governance-aspect). Deze partnerschappen kunnen via succesvol gebleken Interreg- en URBACT-programma’s3 voor
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking worden uitgebouwd tot internationale uitvoeringsgerichte consortia rond specifieke beleidsthema’s. De uitwisseling van kennis en ervaring in Europa wordt hierdoor bevorderd, waardoor gezamenlijke oplossingen voor Europa-brede problemen worden
ontwikkeld. Hiermee levert het cohesiebeleid een directe bijdrage aan het Europese integratieproces, maar
tevens aan het realiseren van verschillende Europese beleidsdoelstellingen.
(6) Met de combinatie van partnerschappen en Europese fondsen blijkt het in de praktijk vaak sneller mogelijk om projecten op lokaal en regionaal niveau van de grond te tillen (vliegwieleffect). De langjarige EU
beleidsinzet biedt provincies en gemeenten bovendien de zekerheid veranderingen duurzaam te realiseren.
Het vliegwieleffect komt ook ten goede aan de gewenste beleidsvernieuwingen welke door de bestaande,
veelal sterk voorschrijvende, nationale geldstromen bijna niet zijn te realiseren. Dankzij de Europese cofinanciering komen vernieuwende projecten tot stand die de basis vormen voor bijstelling van de beleidsinzet. Dit
fenomeen nemen we nu in Nederland waar: (innovatie)projecten op diverse beleidsvelden komen sneller met
EFRO-gelden van de grond, dan met middelen uit nationale programma’s. In combinatie met de middelen
die door de lidstaten beschikbaar worden gesteld, het decentrale beheer van de programma’s en de snelle
besluitvorming over projectaanvragen, functioneren de structuurfondsen als een soort ‘smeerolie’ voor de
lancering van regionale en lokale initiatieven. Hiermee komt kritische massa tot stand, die nodig is om tot
concrete resultaten te komen.
(7) De methodiek van het Europese cohesiebeleid sluit ook goed aan bij de integrale gebiedsgerichte aanpak
van beleidsopgaven op regionaal en lokaal niveau, zoals de Nederlandse provincies en gemeenten in hun
eigen beleidsprogramma’s toepassen. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland, waarbij ruimte schaars
is en diverse beleidsfuncties met elkaar gecombineerd dienen te worden (wonen, werken, recreatie, vervoer,
landbouw, natuur, water, enz.) is het van wezenlijk belang dat vanuit een integrale en gebiedsgerichte aanpak gewerkt kan worden aan het benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. Het cohesiebeleid staat borg voor dat integrale karakter en waarborgt ook dat de betrokken bestuurlagen (lokaal,
regionaal, nationaal en Europees) op het gewenste schaalniveau de beleidsopgave aanpakken. Hierdoor
wordt maatwerk verricht, waardoor de regionale diversiteit die Europa kenmerkt wordt gerespecteerd
(subsidiariteit). Met het Europese cohesiebeleid maken de Nederlandse provincies en gemeenten werk van
territoriale cohesie.
2.2 Cohesiebeleid als bijdrage aan het Europese integratieproces
(8) Wij zien de meerwaarde van het cohesiebeleid echter ook op politiek niveau. In het Europa van de regio’s
vinden de Nederlandse decentrale overheden het bijna als vanzelfsprekend dat zij met elkaar en met regio’s
en gemeenten in andere lidstaten via Europese programma’s een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Europese doelstellingen (zoals o.a. verwoord in de Lissabon-strategie en diens opvolger EU2020)
en het Europese integratieproces. Dit wordt verwoord in het eigen initiatiefadvies van het Comité van de
3 Interreg staat voor Europese programma’s voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, die allen vallen onder de doelstelling Territoriale samenwerking van het huidige cohesiebeleid.
Zie ook: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm.
Urbact is een Europees uitwisselings- en leerprogramma ter bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling.
Zie ook: http://urbact.eu/.
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Regio’s over “Hoe de Lissabonstategie er na 2010 moet uitzien”.4 Het cohesiebeleid wordt samen met de
plattelandsontwikkelingsprogramma’s het dichtst bij de burgers uitgevoerd, waardoor ‘Europa’ zichtbaar
wordt in regio’s en gemeenten. Hierdoor dragen zij hun steentje bij aan het verkleinen van de kloof tussen
Europa en de burger.
(9) De EU levert met het Europese cohesiebeleid een bijdrage aan de structuurversterking van regio’s en
gemeenten en van de Unie zelf. Het meeste Europese beleid heeft een impact op lokaal en regionaal niveau.
Door de centrale prioritering en de betrokkenheid van alle lidstaten op alle niveaus, wordt in heel de EU
ingezet op het benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. Het cohesiebeleid verbindt de
verschillende bestuurslagen en versterkt de regionale en lokale dimensie. Sterke regio’s leiden tot een sterke
Unie. In dat kader stellen wij voor de term cohesiebeleid te vervangen door de term: duurzaam Europees
gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid.
Het Europese cohesiebeleid heeft een duidelijke meerwaarde voor regio’s en gemeenten door de methodiek van het beleid (langjarige programmering, governance-aspect, vliegwieleffect, kritische massa). Het
cohesiebeleid geeft regio’s en gemeenten ook de kans een bijdrage te leveren aan het realiseren van de
Europese doelstellingen en daarmee aan het Europese integratieproces.

3. De architectuur van het cohesiebeleid na 2013
(10) De meerwaarde van het cohesiebeleid ten opzichte van de nationale kaders is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuering van de fondsen. Maar in een tijd van financiële en economische crisis waarin
begrotingen voortdurend onder druk staan, is meerwaarde alleen niet voldoende. Dit vraagt om een nadere
verscherping van het cohesiebeleid door duidelijke keuzes en een effectieve inzet van de beschikbare middelen. Daarbij zullen de grootste uitdagingen van deze tijd centraal moeten staan met een blik gericht op de
toekomst.
3.1 Het cohesiebeleid in de toekomst: inhoudelijke focus op Europese uitdagingen
(11) De Nederlandse provincies en gemeenten onderschrijven de vier grote uitdagingen die de Europese
Commissie in de studie Regions 20205 identificeert:
1 Globalisering, waar Europa op wereldschaal zal moeten concurreren met vooral de VS en Azië.
2 Beschikbaarheid van energie, hetgeen gelet op de uitputting van fossiele brandstoffen tot hoge kosten en
concurrentienadeel zal leiden en een snelle transitie naar duurzaam energiegebruik vereist.
3 Klimaatverandering, vraagt om grootschalige aanpassingen om de stijging in temperatuur te voorkomen
of de gevolgen ervan op te vangen.
4 Demografische ontwikkelingen, welke in bepaalde gebieden leiden tot krimp, ontvolking en problemen
met het op niveau houden van voorzieningen, en in andere gebieden tot een dreigende maatschappelijke
tweedeling en grote druk op de economische centra.
(12) Als antwoord op deze uitdagingen heeft de EU verschillende beleidsstrategieën vastgesteld. Zo moet de
Lissabon-strategie door middel van innovatiekracht Europa competitief in de wereld maken. Het Europese
klimaat- en energiebeleid is er onder andere op gericht minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen door een betere benutting van hernieuwbare energiebronnen en de klimaatverandering te bestrijden.
Een Europees immigratiebeleid en opleidings- en werkgelegenheidsbeleid moeten ertoe bijdragen dat de
Unie nu en in de toekomst over een voldoende gekwalificeerde beroepsbevolking beschikt om de beschikbare banen te vervullen.
(13) De Nederlandse gemeenten en provincies zijn echter van mening dat deze sectorale inzet tot onvol-

4 Advies van het Comité van de Regio’s over de vraag “Hoe de Lissabonstrategie er na 2010 moet uitzien”, december 2009
5 Europese Commissie: Regions 2020 – An assessment of future challenges for EU regions (Brussel, November 2008)
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doende resultaat leidt. Een Europees innovatiebeleid, gericht op excellentie en vormgegeven door de huidige
kaderprogramma’s biedt geen garantie dat de ontwikkelde technieken en producten ook binnen de EU benut of
geproduceerd zullen worden. Kennis is ‘footloose’ en verplaatst zich met gemak tot ver buiten de EU. Om die reden
bestaat een sterke noodzaak aan inbedding op regionaal niveau om de kansen voor het regionale bedrijfsleven op
het gebied van kennisvalorisatie te kunnen pakken en de wisselwerking tussen onderzoekers, bedrijven en overheden (in de Triple Helix) welke rondom regionale kennisclusters lokaal vorm krijgt, te faciliteren. De bevordering van
innovatie vraagt daarom om een gerichte regionale aanpak. Klimaatveranderingen leiden tot verschillende gevolgen verspreid over Europa en vragen om oplossingen op maat. Ontwikkelingen als vergrijzing, ontvolking, krimp en
concentraties van groepen nieuwe Europeanen komen in Europa gelijktijdig voor, maar hebben een verschillende
uitwerking op lokaal en regionaal niveau. Ook hier is maatwerk gewenst.
(14) Het succes van deze sectorale strategieën is daarmee sterk afhankelijk van de regionale en lokale inbedding
ervan. Geen innovatiebeleid zonder regionale economische basis. Geen klimaatbeleid zonder regionale en lokale acties. Geen Europees immigratiebeleid zonder lokale uitvoering. Dit alles vraagt om een duurzaam Europees gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid. dat het sectoraal beleid verankert in de lokale en regionale ontwikkelingsstrategieën.
(15) De Nederlandse provincies en gemeenten zijn van mening dat een aangepast Europees cohesiebeleid hiervoor
de beste garanties schept. De verbreding van economische en sociale met territoriale cohesie legt de basis om te komen tot een gebiedsgerichte inzet. Een inzet waar de regionale en lokale visies en strategieën de basis vormen voor
de te maken keuzes. Het cohesiebeleid biedt daarvoor een Europees menu waar lokaal en regionaal op basis van de
specifieke omstandigheden gekozen wordt.
(16) Van belang is dat er ook daadwerkelijk gekozen wordt. De gebiedsgerichte strategieën kunnen zeer omvangrijk zijn en de beperkte EU-middelen vereisen dan duidelijke keuzes om voldoende effect en kritische massa te genereren. De menuprioriteiten die het zgn. Barca-rapport6 voor het toekomstige cohesiebeleid aandraagt, te weten
innovatie en klimaatverandering (incl. energie), migratie en jeugd, en vaardigheden en vergrijzing, lijken goed aan
te sluiten bij de in paragraaf 11 gestelde uitdagingen. Afhankelijk van de beschikbare middelen en de gestelde
uitdagingen zal op basis van de eigen regionale of lokale strategie of visie een nadere selectie tussen de Europese
prioriteiten gemaakt moeten worden.
3.2 Het cohesiebeleid in de toekomst: beter meten voor meer resultaat.
(17) Het is van groot belang dat de verschillende instrumenten maximaal bijdragen aan de in paragraaf 3.1 beschreven ontwikkeling. Tot op heden zijn de verschillende fondsen slecht geïntegreerd, of werken ze zelfs contraproductief ten opzichte van elkaar. Om het cohesiebeleid in staat te stellen het sectorbeleid regionaal en lokaal te verankeren moeten de verschillende instrumenten van het cohesiebeleid daar integraal aan bijdragen. Hierdoor kunnen
de structuurfondsen (EFRO en ESF7) en de programma’s voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale
samenwerking (Interreg en Urbact) complementair aan elkaar functioneren, waardoor zij op een coherente wijze
bijdragen aan de eerder genoemde gebiedsgerichte strategie.
(18) In de grensregio’s worden belangrijke kansen gezien in het verdergaand verknopen van economische, sociale
en demografische ontwikkelingen en schaalproblemen aan beide zijden van de grens. In die regio’s krijgt de gebiedsgerichte strategie daarmee een grensoverschrijdend karakter. IPO en VNG pleiten ervoor om de regio’s die dat
wensen de mogelijkheid te geven de in paragraaf 17 genoemde fondsen en programma’s op meer samenhangende

6 Barca, Fabrizio: An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations (Brussel, april 2009).
7 EFRO = Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
ESF = Europees Sociaal Fonds
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wijze inzetbaar te maken voor het uitvoeren van deze grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategie.
(19) De in paragraaf 3.1 omschreven uitdagingen hebben impact op zowel stedelijke als plattelandsgebieden.
Daarom is een betere integratie bij de inzet van de verschillende fondsen noodzakelijk. Bij een te verwachten
veranderde betalingsgrondslag van de inkomenssteun pleiten de Nederlandse provincies en gemeenten voor
een herinzet van deze omvangrijke middelen in de regio, teneinde de aanpak van de uitdagingen een grotere
impuls te geven. In dat kader is de huidige demarcatie – vertaald in een onderscheid tussen begunstigden, projectomvang en projectlocatie – tussen de structuurfondsenprogramma’s en de programma’s voor plattelandsontwikkeling contraproductief. Deze demarcatie leidt vaak tot suboptimale ontwikkeling van het Europese platteland, in het bijzonder in relatie tot stedelijke zones. Een integrale gebiedsontwikkelingsvisie met betrekking tot
de wederzijdse relatie tussen stad en platteland wordt niet bevorderd door een aparte programmatische inzet
van de EFRO en ESF en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het moet daarom mogelijk zijn
de instrumenten integraal toe te passen
(20) De Nederlandse provincies en gemeenten erkennen dat door een gebrek aan EU-brede vergelijkbare indicatoren het BRP nog steeds de beste indicator is voor de verdeling van de Europese fondsen over de lidstaten en
de regio’s. Voor de inzet van de middelen kunnen echter veel meer gedetailleerde regionale en lokale criteria
worden benut. Daarnaast zijn al ruimtelijk-economische indicatoren vanuit ESPON8 en de Urban Audit9 beschikbaar. Deze indicatoren verzekeren ook de optimale aansluiting bij de gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën.
Als alternatief kan binnen deze gebiedsgerichte programma’s op onderdelen (bijvoorbeeld op het terrein van
innovatie) worden gedacht aan een vorm van tendering binnen het programma.
(21) De inhoudelijke focus die in de regionale programma’s verankerd dient te worden, moet bijdragen aan
meer concrete resultaten van de structuurfondsenprogramma’s. De strategie en de doelstellingen zijn leidend
voor de keuzebepaling van projecten in de regionale Operationele Programma’s (OP). De indicatoren meten de
resultaten en geven inzicht in hoeverre de acties hieraan bijdragen. Om die resultaten beter voor het voetlicht te
krijgen, is er behoefte aan per OP samen te stellen performance-indicatoren in plaats van EU-gestandaardiseerde
output-indicatoren. Maatwerk in een regio, betekent ook dat er ruimte moet worden geboden aan innovatieve
projecten en beleidsinnovaties. De Nederlandse provincies en gemeenten roepen de Europese Commissie in dit
verband op om voor de nieuwe programmaperiode meer ruimte te geven om binnen de OP’s relevante indicatoren te selecteren.
(22) Ter verbetering van de effectiviteit van het cohesiebeleid roepen de Nederlandse provincies en gemeenten
op tot het invoeren van sterk vereenvoudigde beheerstructuur. De te grote nadruk op inputsturing leidt tot
bureaucratie, inflexibele programma’s en een gebrek aan meetbare resultaten.. Bovendien zijn de administratieve lasten bij de uitvoering van de programma’s voor de decentrale overheden en de eindbegunstigden zeer
omvangrijk en vaak afschrikwekkend voor potentiële projectaanvragers. In de afgelopen twee vereenvoudigingronden in het kader van het Europese Economische Herstelplan zijn belangrijke stappen gemaakt. Er zijn
echter nog voldoende mogelijkheden voor verdere verbeteringen, zonder dat het goede financiële beheer van
de programma’s onder druk komt te staan. Te denken valt aan bijvoorbeeld de nationale verklaring voor de
toepassing van Europese fondsen in de lidstaten, een benadering die meer uitgaat van high trust en die meer
aansluit bij de in Nederland al gangbare SISA (Single Information Single Audit) benadering. Belangrijk daarbij is
wel dat de vereenvoudigingen op Europees niveau niet leiden tot aanvullende nationale vereisten en daarmee

8 ESPON = European Spatial Planning Observation Network
9 Urban Audit = verzameling van vergelijkbare statistische gegevens over meer dan 250 steden uit de gehele EU. Het
betreft ongeveer 300 indicatoren op het gebied van demografie, economie, milieu, transport, enz. Zie verder: www.
urbanaudit.org.
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slechts tot een verschuiving van de controledruk.
(23) Er dient in onze ogen ook meer ruimte te komen voor financial engineering waarbij slim gebruik kan
worden gemaakt van alle beschikbare middelen inclusief leningen, grondwaarde, etc. Belangrijk is hierbij dat er
financieel maatwerk geleverd kan worden. Uit een rapport opgesteld in naam van het IPO en de VNG blijkt dat
het voor sommige bedrijven aantrekkelijker werken is met kredietfaciliteiten dan met traditionele subsidies.10
Door combinaties van beide instrumenten, kan het financiële maatwerk binnen een programma geleverd worden.
(24) Met de lokale en regionale ontwikkelingsstrategieën als uitgangspunt voor de inzet van het cohesiebeleid is
de betrokkenheid van de decentrale overheden bij de Europese programma’s cruciaal. De Nederlandse provincies
en gemeenten nemen daarom een afwachtende houding aan ten aanzien van het concept van de macroregio’s,
dat met de Strategie voor de Oostzee is geïntroduceerd. Dit nieuwe concept bestaat vooralsnog uit een samenwerking tussen verschillende lidstaten, waarbij decentrale overheden met andere stakeholders worden geraadpleegd. Een decentrale gebiedsgerichte inzet vraagt om een organisatie waarin de direct betrokken lokale en
regionale overheden zijn opgenomen. Zowel bij de opzet als de uitvoering van de programma’s, als in nauwe
samenwerking met de andere betrokken partijen. Alleen een dergelijke vorm van multilevel governance garandeert het benodigde brede draagvlak voor het toekomstige cohesiebeleid.
Het toekomstige cohesiebeleid dient gekenmerkt te worden door meer inhoudelijke focus, waarbij regio’s
en gemeenten hun eigen beleidsstrategieën en visie verknopen met de Europese prioriteiten. De inhoudelijke focus moet in combinatie met een grotere nadruk op het eindresultaat, financieel maatwerk en een
verminderde regeldruk en/of ‘slimmere’ regels tot meer concrete resultaten van het cohesiebeleid leiden.

4. Op weg naar een duurzaam Europees gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid.
(25) De Nederlandse provincies en gemeenten zijn van mening dat nut en noodzaak van het cohesiebeleid zich
overduidelijk heeft bewezen. De veranderingen die voor de huidige programmaperiode zijn doorgevoerd laten
al de eerste veelbelovende resultaten zien. Cohesiebeleid levert resultaat, biedt een overduidelijke meerwaarde
ten opzichte van nationaal, regionaal en lokaal beleid en bevordert een programmatische en meerjarige aanpak
die nauw aansluit bij de lokale en regionale praktijk. Daarenboven geven de programma’s een impuls aan een
veel bredere set aan investeringsstromen waardoor er een aanzienlijke multiplier ontstaat. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat het cohesiebeleid op lokaal en regionaal niveau een toenemende populariteit geniet.
(26) De Nederlandse gemeenten en provincies zijn er dan ook van overtuigd dat het cohesiebeleid ook na de
huidige programmaperiode een cruciale rol zal kunnen blijven vervullen. Door een verdergaande aanscherping
en modernisering van het beleid kan de aansluiting met de uitdagingen van de toekomst worden gerealiseerd.
Dat vraagt om een EU-breed cohesiebeleid waarin de belangrijkste EU-prioriteiten centraal staan. De kracht in
het beleid ligt in de aansluiting bij een bottom-up gebiedsgerichte benadering. Een focus op de lange termijn,
grotere concentratie en resultaatgerichtheid, een vereenvoudigde administratie en sterke decentrale partnerschappen van opzet tot uitvoering van de programma’s zijn de belangrijkste bouwstenen van het beleid.
(27) Dit is geen revolutie maar wel een zeer belangrijke evolutie van het beleid. De basis blijft het streven naar
economische, sociale en territoriale samenhang. Maar de inzet moet meer komen te liggen op die uitdagingen
en ontwikkelingen waar ‘Europa’ ook echt meerwaarde kan bieden: het optimaal ontsluiten en benutten van het

10 IPO-VNG: De Lissabon Strategie in Nederlandse regio’s en gemeenten. Hoe de Nederlandse regio’s en gemeenten hun
arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie verhogen in de overgang naar een duurzame kenniseconomie (Den Haag,
augustus 2009)
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territoriaal kapitaal om een welvarender en duurzamer Europa voor allen te realiseren. Dan kan het Europese
cohesiebeleid uitgroeien tot een duurzaam gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid voor de hele Unie.
IPO/VNG
Brussel/Den Haag,
januari 2010
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IPO en VNG
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de 12 Nederlandse provincies. Het heeft in
Brussel een ambtelijke voorpost: het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies worden bij de Europese instellingen in Brussel zowel de afzonderlijke als de gezamenlijke
belangen van de provincies behartigd.
Interprovinciaal Overleg
Postbus 16107
2500 BC Den Haag
Tel: +31 (0)70 8881212
www.ipo.nl
Contactpersoon:
Bas van den Barg
Interprovinciaal Overleg
barg@nl-prov.eu

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van de Nederlandse gemeenten.
De VNG is de vereniging van en voor alle mensen, die bestuurlijk en ambtelijk in de Nederlandse Gemeenten
werken. Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokale bestuur. De VNG
heeft in Brussel een ambtelijke voorpost, gevestigd is in het House of European Cities, Municipalities and
Regions. Daarnaast werkt de VNG samen met veel andere organisaties en is lid van o.a. de Europese koepel
van verenigingen, de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) en de internationale koepel
United Cities and Local Governments (UCLG).
Vereniging van Nederlandse gemeenten
Postbus 30435
2500 GK den Haag
Tel. +31 (0)70 3738393
www.vng.nl
Contactpersonen:
Maurice Paulissen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Maurice.Paulissen@vng.nl
Caspar Sluiter
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Caspar.Sluiter@vng.nl

