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Voorwoord 

 

In oktober 2012 won de Europese Unie (EU) de Nobelprijs voor de vrede. In mijn omgeving werd 

er wat lacherig over gedaan. De Tweede Wereldoorlog is nu zo’n zeventig jaar geleden, wat 

betekent dat ongeveer drie generaties Europeanen (op de Balkan na) in vrede leven. Heel veel van 

deze Europeanen zien vrede als iets vanzelfsprekends. Het is daarom dat ik het een mooi gebaar 

vind dat de EU de Nobelprijs voor de vrede krijgt, zeventig jaar na het einde van een oorlog 

waarna een samenwerking zoals die op dit moment bestaat helemaal niet zo vanzelfsprekend was. 

De EU terug naar haar wortels! 

Het is op zich ook niet heel raar dat je bijna zou vergeten waarom de Europese Unie ooit opgericht 

was, namelijk het waarborgen van de vrede op het continent. Ondertussen mengt de EU zich in 

een flink aantal beleidsterreinen, hetgeen in menig lidstaat tot discussies leidt. Met de financiële 

crisis, de noodlijdende lidstaten in het zuiden van Europa en de groeiende onvrede in de Noord-

Europese lidstaten, is de EU op een kruispunt aangekomen. Een veel gehoorde kreet is dat de 

oprichting van een politieke unie, naast een monetaire en economische unie onontkoombaar is, 

willen de lidstaten de euro en de samenwerking behouden. Als gevolg hiervan, zullen lidstaten 

meer competenties moeten overdragen aan de Europese Unie. Willen zij echter hun autonomie 

beschermen, dan heeft dat grote gevolgen voor lidstaten als Griekenland, maar ook voor het 

voortbestaan van de euro en de gehele Unie. 

Ik denk dat de huidige discussie in Nederland over het voortbestaan van de EU erg oppervlakkig 

is. Het is in mijn ogen geen kwestie van wel of geen Europese Unie in onze toekomst, maar op 

welke manier we hier met de andere lidstaten vorm aan gaan geven. Er wordt teveel voorbij 

gegaan aan alle voordelen die Europese samenwerking ons gebracht heeft, zo fundamenteel, dat 

die voordelen vanzelfsprekend geworden zijn! Die lacherige reactie is daar wel het beste voorbeeld 

van. 

Met dit onderzoek hoop ik dan ook een klein beetje meer bewustzijn over wat de Europese Unie 

voor ons betekent te creëren, ook bij mijzelf. Ik heb het een lang (tijdens het uitvoeren van dit 

onderzoek is mij de betekenis van het woord iteratief op grondige wijze bijgebracht!), maar erg 

interessante ervaring gevonden, van de theoretische achtergrond tot de ervaringen van de 

respondenten in de praktijk. Ik heb grote opstartproblemen gehad, ondanks dat ik al vroeg een 

onderwerp in mijn hoofd had. Mijn stage bij het Comité van de Regio’s (overigens een idee naar 

aanleiding van het bezoek aan het Comité in het kader van het vak Ruimtelijk Economisch Beleid 

in Europa tijdens mijn Master) alsmede hulp van buitenaf heeft uiteindelijk het onderzoek 

opgeleverd dat voor u ligt. 

Uiteraard kon ik dit niet zonder de feedback van mijn begeleider, Frank van Oort, die mij op enkele 

cruciale punten de goede weg op geholpen heeft. Ook de niet aflatende steun van mijn vader en 

moeder heeft mij enorm geholpen. Vooral het uitgebreide leeswerk en het opstellen van (het 

uiteindelijk iets te enthousiaste) werkschema door mijn moeder heeft me een grote steun in de 

rug gegeven! Hiernaast was Remmelt er altijd, om enorme verhalen aan te horen over nieuwe 

ideeën en ervaringen tijdens het onderzoek, stukken te lezen en te helpen met de lay-out en 

mooie cover. En last but not least, mijn studiegenootjes in de Zelfhulpgroep: Project Xperience 

your thesis heeft met de lunches, koffiepauzes, het aanhoren van problemen en een enkele keer 

zelfs het lezen van mijn inleiding er enorm aan bijgedragen dat ik 6 maanden lang (bijna) elke dag 

in het Geolandschap te vinden was. Stefan, Carolijn, Thomas, Eefke en Jelle bedankt voor de 

gezellige thesis-tijd! 

Nu is ie klaar, hetgeen het einde van mijn studententijd betekent. Ik heb met veel plezier aan de 

Universiteit Utrecht gestudeerd en ik hoop dat alles wat ik opgestoken heb in zowel bij Bachelor 

Sociale Geografie als de Master Economische Geografie terug te zien is in deze thesis alsmede mijn 

eigen visie! 

 

Arlette van den Berg 

Utrecht, 11 april 2013 
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Samenvatting 

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met Europees beleid. Dit is enerzijds het gevolg van een 

toename aan competenties van de Europese Unie, waarvan beleid veelal op lokaal niveau 

uitgevoerd wordt. Anderzijds biedt een groeiende belangstelling voor de positie van steden vanuit 

de EU steden een kans om van hun agenda een Europese prioriteit te maken. Om Europees beleid 

effectief te maken, zo wordt geredeneerd vanuit de EU, moeten decentrale overheden meer 

betrokken worden bij Europese besluitvorming. Hierop werd multilevel governance als één van de 

belangrijkste middelen gepresenteerd om deze betrokkenheid te bevorderen. Dit houdt in dat 

autoriteiten van verschillende bestuurslagen hun beleid afstemmen en samenwerken. Als reactie 

hierop zijn ook de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) meer aandacht gaan 

besteden aan de invloed van EU-beleid in hun gemeenten. Er wordt niet langer alleen gericht op 

het binnenhalen van subsidies, maar ook op het verwerven van kennis en het beïnvloeden van 

beleid.  

De vraag is echter in hoeverre betrokkenheid van decentrale overheden inderdaad leidt tot een 

effectiever Europees beleid. Zijn gemeenten wel de aangewezen autoriteiten die zich bezig moeten 

houden met Europese besluitvorming, en niet regionale of nationale autoriteiten? En waarom is dit 

zo? Om dit te onderzoeken wordt multilevel governance als uitgangspunt genomen: op welke 

manieren zijn de G4-steden betrokken bij Europese besluitvorming, wat zijn de doelstellingen van 

de lobby en wordt uiteindelijk ook betere afstemming van lokale en Europese prioriteiten bereikt? 

 

De belangrijkste conclusies zijn dat de effectiviteit van Europees beleid in gemeenten afhangt van 

de doelstellingen die een gemeente stelt, de houding van burgemeester en wethouders en hoe 

uitgebreid de lobby aangepakt wordt. Dit hangt veelal samen met het organisatievermogen van de 

gemeente; hoe uitgebreider de lobby, hoe beter lokale en Europese prioriteiten op elkaar 

afgestemd kunnen worden, maar ook hoe meer dit vergt van het gemeentelijk 

organisatievermogen. 

Een beperkt organisatievermogen kan echter opgevangen worden door samen te werken met 

andere steden, het Rijk of provincies. Hier ligt de grootste uitdaging voor de G4. Er wordt op alle 

bestuursniveaus enkel op ad hoc basis samengewerkt, hoewel ruimtelijk-economische strategieën 

op regionale (Randstad) schaal zijn. Er wordt ‘constant geschakeld op schaalniveau’, waarbij per 

autoriteit per dossier wordt gekeken met wie het best samengewerkt kan worden en tot op welke 

hoogte. Doordat steden, provincie en Rijk apart vertegenwoordigd zijn in Brussel, blijft onderlinge 

concurrentie bestaan en een gebrek aan coherentie gaat ten koste van de effectiviteit. 

 

In het begrijpen waarom de Europese lobby van de G4 op deze wijze georganiseerd is, biedt het 

discours nieuw-regionalisme interessante inzichten. Nieuw-regionalisme gaat ervan uit dat 

regionaal concurrentievermogen cruciaal is voor concurrentievermogen op hogere schaalniveaus. 

Een belangrijke kritiek op het discours is echter, dat het schaalniveau waarop het beste actie 

ondernomen kan worden, onduidelijk is. Dit kan een verklaring zijn voor het schakelen op 

schaalniveau en de aparte vertegenwoordiging van alle bestuursniveaus. De verschuiving van 

government naar governance en de herschaling van overheidsactiviteiten hangt hiermee samen. 

Wanneer de verschillende bestuursniveaus nog zo duidelijk van elkaar gescheiden blijven, is de 

overgang van government naar governance nog niet voltooid. Dit is nadelig, omdat meer partijen 

hun zegje willen doen, terwijl de standpunten niet voldoende op elkaar afgestemd zijn. Een tweede 

belangrijke verklaring is echter het ontbreken van een Randstad-identiteit. Door het ontbreken van 

een regionaal samenhorigheidsgevoel, blijven gemeenten enkel verantwoordelijk voor zichzelf. 

Zodoende is een sterke economische basis niet genoeg om als regio te functioneren. 

 

Concluderend is afstemming en samenwerking, en daarmee multilevel governance, noodzakelijk 

voor het verbeteren van de effectiviteit van Europees beleid in steden. Lokale autoriteiten zouden 

zich zeker met Europese besluitvorming bezig moeten houden, mits in samenwerking met andere 

bestuursniveaus, met oog op organisatievermogen en afstemming van beleid. 
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Summary 
 

Local authorities become more and more involved in European policies. On the one hand, this is 

due to an increase of European competences, of which policy is carried out at the local level. On 

the other hand though, there is a growing interest in urban matters from the side of the European 

Union. This gives city authorities a chance to turn their local agendas into European priorities. To 

make European policies effective, the European Commission urges local authorities to become 

more involved into European decision-making. That is when multi-level governance was introduced 

as one of the most important means to improve this involvement. Multi-level governance means 

that different governmental layers adjust their policies and cooperate. As a consequence, cities as 

the Dutch G4 (Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht), are paying increasing attention to 

the influence of European policies in their municipalities. Subsidies are no longer central to 

European policies of these cities as attention shifts to knowledge creation on a European level and 

the steering of European policies. 

The question is, however, to what extend the involvement of local authorities have led to more 

effective European policies. Is the local level the right level to be involved in European decision-

making, rather than the regional or national level? And why so? In order to investigate this, multi-

level governance has been taken as a starting point in answering questions as: in which ways are 

the G4-cities involved in European decision-making, what are their lobby objectives and does it 

lead to a better alignment of European and local priorities? 

 

The main conclusions are that the effectiveness of European policies at the local level is influenced 

by the objectives of the city, the support of the mayor and aldermen and the resources that a 

municipality uses in its lobby. This is related to the organization capacity of the municipality; the 

more extensive the lobby, the better the alignment of priorities but also the more resources it 

takes. 

A limited organization capacity can be solved by cooperating with other cities or regional and 

national authorities. This would be the biggest challenge for the G4 as cooperation only exists on 

an ad hoc basis, although economic strategies have been developed on a regional scale. However, 

cooperation seems to continuously change scales as (the extend of) cooperation is considered per 

governmental layer and per dossier. As the G4, Dutch provinces and the Dutch national 

government are represented apart from each other to the EU, competition amongst different 

governmental layers and competition amongst the G4 cities remains to be strong. Moreover, a lack 

of coherence means a loss of effectiveness of EU-policies. 

 

In order to understand why the G4 has organized its lobby this way, one has to consider the 

discourse of new regionalism. The main message of this discourse is that regional competitiveness 

is crucial for competitiveness on higher geographical scales. An important critique, however, says 

it is unclear which scale is most appropriate for intervention. This might explain why scales of 

intervention change constantly as happens with European matters in the Randstad. In relation to 

this, the shift from government to governance and the rescaling of statehood can be seen as 

uncompleted. Although local and regional parties got more involved in European decision-making, 

their points of view and policies have not yet been aligned within the Randstad. A second issue is 

the lack of a common identity in the Randstad. Due to this lack of regional belonging, local 

authorities remain responsible for their own businesses only. Therefore, a strong economic basis is 

not enough for a region to function as an entity. 

 

In conclusion, alignment and cooperation – or multi-level governance – are indispensable in 

improving the effectiveness of European policies in cities. Local authorities should be involved in 

European decision-making, providing that cooperation and alignment with other governmental 

layers is taken into account.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1       Aanleiding 

 

Na onderhandelingen die bijna drie jaar in beslag namen, is begin februari 2013 het budget van de 

Europese Unie, oftewel het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de komende 

programmeringsperiode 2014-2020 vastgesteld. De moeizame onderhandelingen waren niet alleen 

het gevolg van de crisis en de daaraan verbonden wens van menig lidstaat het budget niet te 

verhogen – tegen de voorstellen van de Europese Commissie (EC) in. Het was ook een gevolg van 

de vraag of naast een monetaire unie en de pas gevormde bankenunie tevens een politieke unie 

moet verrijzen. Veel nationale regeringen hebben hier moeite mee, omdat het zou betekenen dat 

de EU meer competenties krijgt, ten koste van de autonomie van de lidstaten (European Policy 

Centre, 2012; Euractiv, 2012). 

Tegelijkertijd is de Europese Unie juist begonnen met een decentralisatieproces. Dit houdt echter 

niet in dat competenties naar lidstaten teruggevoerd worden, maar naar een nieuw geografisch 

schaalniveau: de regio. Deze ontwikkeling kan gezien worden in een algemenere gegroeide 

interesse voor het regionaal niveau, ook wel het nieuw-regionalisme genoemd (Herrschel & 

Newman, 2002; Duhr e.a., 2010). De opkomst van de kenniseconomie, maar ook Europese 

uitbreiding en integratie zijn de belangrijkste factoren die ervoor hebben gezorgd dat het 

Directoraat-Generaal Regionaal Beleid (DG REGIO) het steeds drukker krijgt. Het beleid dat 

geïmplementeerd wordt in de programmeringsperiode 2007-2013 heeft dan ook een sterke 

territoriale dimensie gekregen, in plaats van de sectorale nadruk die het in de periode 2000-2006 

nog had (Barca, 2009; Faludi, 2006). 

DG REGIO, de naam zegt het al, hield zich traditioneel vooral bezig met beleid op regionaal 

niveau, waarin weinig specifieke aandacht wordt gegeven aan steden. Dit is opmerkelijk, gezien de 

centrale positie die steden innemen in de kenniseconomie, maar ook gezien het podium dat ze zijn 

voor processen als sociale uitsluiting of milieuvervuiling. 41 procent van de EU-burgers woont in 

stedelijke gebieden en het leeuwendeel van de welvaartscreatie en innovatie vindt plaats in steden 

(Atkinson, 2001, p.386; Eurostat, 2012). In steden ligt dan ook zowel het probleem als de 

oplossing voor vele uitdagingen waar de Europese Unie momenteel voor staat, waarbij steeds 

meer aandacht uitgaat voor duurzaam stedelijk concurrentievermogen (2.4). Aan de andere kant 

heeft veel Europees beleid direct invloed op steden. Inmiddels heeft de Europese Commissie (EC) 

het belang van steden erkend in het behalen van de doelstellingen van de Lissabon Strategie en de 

Europa2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De afgelopen twintig jaar heeft 

de EC geprobeerd steden in te passen in haar beleid door het formuleren van een stedelijke 

agenda en het ‘stadsgevoelig’ maken van Europees beleid. Bovendien is per 1 oktober 2012 aan de 

naam van DG REGIO nu ook ‘stedelijk beleid’ toegevoegd. Voor steden blijft het echter onduidelijk 

wanneer beleid wel of niet specifiek op steden gericht is (EUKN, 2011). Dit komt enerzijds doordat 

stedelijk beleid geen Europese competentie is, en anderzijds door de grote verschillen tussen 

Europese steden. Bovendien wordt de formulering van stedelijk beleid op Europees niveau niet 

door alle lidstaten evenzeer gesteund (Atkinson, 2001; Atkinson e.a., 2011; Van den Berg e.a., 

2004; Van den Berg e.a., 2008, Johnson, 2012). 

 

De EC probeert deze barrières op te vangen door het introduceren van multilevel governance 

(MLG). Dit is door het Comité van de Regio’s gedefinieerd als “gecoördineerd optreden van de 

Unie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten, gebaseerd op partnerschap en met het 

oog op de uitstippeling en tenuitvoerlegging van het beleid van de Europese Unie” (Comité van de 

Regio’s, 2009a, p.7). In de wetenschap wordt multilevel governance gedefinieerd als een niet-

hiërarchische interactie tussen verschillende overheidslagen gebaseerd op wederzijdse 

afhankelijkheid (Kokx & Van Kempen, 2010, p.355-6; De Rooij, 2002, p.448).  

Met het introduceren van multilevel governance probeert de EC enerzijds de burgers beter bij het 

Europese besluitvormingsproces te betrekken en zo de EU democratischer te maken (Danson e.a., 

2000, p.2; Comité van de Regio’s, 2012a). Anderzijds probeert zij meer te profiteren van lokale en 
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regionale kennis, wat vooral belangrijk is om de grote verschillen op te vangen tussen Europese 

regio’s en steden (zie ook hoofdstuk 2.2). Bovendien meent Eurocommissaris Hahn in zijn speech 

in Warschau over de toekomst van Cohesiebeleid (DG REGIO, 2011) dat de betrokkenheid van 

decentrale overheden het slagen van EU-projecten vergroot, omdat het vaak lokale autoriteiten 

zijn die de projecten uitvoeren. De oprichting van het Comité van de Regio’s (CoR), dat als officiële 

spreekbuis voor lokale en regionale autoriteiten (LRA’s) in het Europese besluitvormingsproces 

dient, speelt hierin een centrale rol (Comité van de Regio’s, 2009b; Europa Nu, 2012), maar ook 

officiële consultaties van netwerken vormt een belangrijke bron van kennis voor de Europese 

Commissie (Commissie van de EG, 2001).  

Het actiever betrekken van LRA’s bij het beleidsvormingsproces houdt in dat een herschaling van 

overheidsactiviteiten plaatsvindt, namelijk van Europees en nationaal naar regionaal en lokaal 

niveau (Brenner, 2000; Jordan, 2001). Lokale en regionale autoriteiten krijgen aldus meer 

verantwoordelijkheden en zijn minder afhankelijk van de nationale overheid, doordat zij direct via 

bijvoorbeeld het CoR of via een eigen regionaal kantoor in Brussel bij de EU vertegenwoordigd zijn, 

ook wel sub-nationale mobilisatie genoemd (De Rooij, 2002; Huysseune & Jans, 2008). Ook 

Nederlandse provincies en steden hebben eigen kantoren in Brussel, van waaruit zij bij de 

Europese Commissie en het Europees Parlement lobbyen (CoR & DG Regio, 2008). Multilevel 

governance is echter geen nieuw fenomeen. Het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU 

(tweede helft van 2010) stelt in een publicatie dat nationaal stedelijk beleid per definitie multilevel 

governance beleid is, omdat verschillende overheidslagen betrokken moeten zijn (EUKN, 2011b, 

p.39). In deze publicatie heeft men het dan ook over multilevel urban governance, ofwel meerlagig 

stedelijk beleid. Met andere woorden, met de opkomst van multilevel governance in het Europees 

besluitvormingsproces, liggen voor stadsbesturen nieuwe mogelijkheden open om van de 

stedelijke agenda een Europese politieke prioriteit te maken. 

 

1.2 Het onderzoek 

 

In dit onderzoek wordt gericht op het benutten van deze mogelijkheden door stadsbesturen en in 

hoeverre hun betrokkenheid ook leidt tot een effectiever Europees beleid. Zoals reeds opgemerkt, 

hechten steden steeds meer belang aan het creëren van een stedelijk duurzaam 

concurrentievermogen, waarin sociaal-, economisch- en milieubeleid geïntegreerd worden. 

Gemeenten krijgen hierdoor te maken met een toenemend aantal beleidsterreinen. Er zijn echter 

steeds minder financiële bronnen beschikbaar om aan een groeiend aantal behoeften te voldoen. 

Dit leidt naast de nood tot meer (regionale) samenwerking, tot een verdergaande zoektocht naar 

financiers. De EU is zodoende slechts één van de partijen die bijdraagt aan een duurzaam 

concurrentievermogen van steden. Desalniettemin wijst recent onderzoek onder acht Europese 

steden – waaronder Rotterdam – uit dat zij positief zijn over de rol van de EU met betrekking tot 

subsidies, beleid en kennisvermeerdering op het gebied van duurzaam stedelijk 

concurrentievermogen (Van den Berg e.a., 2012). Bewezen is dat de toegevoegde waarde van 

Europees beleid voor steden eerder in kwalitatieve dan in kwantitatieve uitkomsten zit, zoals 

kennis over innovatieve aanpak van onder andere integratie en duurzaamheid. Dit komt mede 

doordat de financiële bijdrage van de EU nog altijd klein is in vergelijking met nationale subsidies 

voor steden (Atkinson e.a., 2011). Dit betekent dat de effectiviteit van Europees beleid voor 

steden niet eenvoudig in verband te brengen is met het regionaal concurrentievermogen van 

steden, dat met name op een kwantitatieve manier benaderd wordt op basis van productiviteit 

(Kitson e.a., 2004; Bristow, 2005). De effectiviteit van haar beleid wordt door de Europese 

Commissie daarom ook geëvalueerd aan de hand van de aansluiting van stedelijke behoeften bij 

Europees beleid. Voor het bereiken van deze aansluiting, hecht de Europese Commissie steeds 

meer belang aan het betrekken van decentrale overheden bij Europese besluitvorming. Zij erkent 

echter dat dit nog onvoldoende gebeurt, wat aldus belangrijke gevolgen heeft voor de effectiviteit 

van Europees beleid (Johnson, 2012; Commissie van de EG, 2001).  

De vraag die in dit onderzoek gesteld wordt is zodoende in hoeverre met multilevel governance 

stedelijke problematiek op de Europese agenda wordt gezet en hoe de betrokkenheid van 
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decentrale overheden verbeterd kan worden. Op basis van literatuur kan een drietal hindernissen 

geïdentificeerd worden. Ten eerste blijven nationale overheden– het Comité van de Regio’s, 

regionale vertegenwoordigingen en Europese decentralisatie ten spijt – een belangrijkere rol 

spelen in het bepalen van de beleidsagenda en het verdelen van (Europese) fondsen binnen de 

lidstaten (Atkinson, 2001; Van den Berg, 2004; De Rooij, 2002; Johnson, 2012). Naar aanleiding 

hiervan kan men zich afvragen of er wel sprake is van decentralisatie binnen de EU? Ten tweede 

moet men zich afvragen welke bestuurslaag het best in staat zou zijn beleid aan te laten sluiten op 

de heersende problemen maar ook kansen? Zijn gemeentebesturen wel de aangewezen 

autoriteiten om zich met Europese beleidsvorming bezig te houden? Het oplossen van deze puzzel 

wordt ten slotte bemoeilijkt doordat lidstaten en Europese Unie twee gescheiden werelden blijven. 

Europese, nationale en lokale autoriteiten streven vaak verschillende prioriteiten na (Huis van de 

Nederlandse Provincies, 2012), waardoor samenwerking nauwelijks van de grond komt (Johnson, 

2012). Dit wordt vooral duidelijk in het Comité van de Regio’s, waar de twee werelden bij elkaar 

komen; burgers kennen hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement vaak niet, terwijl de 

regionale of lokale politici onbekend zijn in en mét het Europese ‘circus’. Door deze 

omstandigheden is het moeilijk voor de EU alle relevante partijen te betrekken en tastbare 

resultaten te behalen op het gebied van multilevel governance en het formuleren van een 

duidelijke stedelijke dimensie van haar beleid (Piattoni, 2009; Commissie van de EG, 2001). De 

laatste vraag is dan ook hoe de samenwerking tussen Europese instellingen, nationale overheden 

en decentrale overheden verbeterd kan worden, zodat een coherent beleid ontstaat, in plaats van 

een ieder voor zich-situatie.  

 

Onderzocht wordt niet alleen in hoeverre Europees stedelijk beleid aansluit bij stedelijke 

behoeften, en dus in hoeverre multilevel governance een effectief middel hiertoe is. Ook wordt 

onderzocht welke factoren bepalend zijn voor verschillen in effectiviteit van de uitvoering van 

multilevel governance tussen steden. Dus: welke factoren verklaren waarom de ene stad er beter 

in slaagt haar prioriteiten op de Europese agenda te krijgen dan de andere? Om beide vragen te 

beantwoorden, moet worden gekeken naar de manier waarop de multilevel governance op dit 

moment georganiseerd is vanuit het oogpunt van decentrale overheden. Dit wordt geanalyseerd 

door onderscheid te maken tussen het download- en het upload-proces binnen multilevel 

governance. Het eerste proces refereert aan de rol van decentrale overheden bij het 

implementeren van EU-beleid en daarmee aan de mate van decentralisatie van de EU, maar ook 

van de lidstaat. Met het upload-proces worden de mogelijkheden bedoeld van decentrale 

overheden om informatie door te geven aan de beleidsmakers op hogere bestuursniveaus. 

Hieronder worden zowel organisaties en consultaties verstaan die uploading faciliteren als de 

kennis en competenties van LRA’s zelf om geboden mogelijkheden te benutten.  

Verschillen hierin op nationaal niveau zijn onder andere de ervaring met multilevel governance en 

of wel of geen (expliciet) stedelijk beleid gevoerd wordt (Albrechts e.a., 2003, pp.127-8; EUKN, 

2011b; Europese Commissie, 2012a). Factoren die verschillen tussen steden kunnen verklaren zijn 

bijvoorbeeld de pro-activiteit van een gemeente op het gebied van Europees 

besluitvormingsproces, de hoeveelheid EU-fondsen die een gemeente ontvangt, maar ook meer 

structurele kenmerken als de sociaaleconomische positie van een stad (De Rooij, 2002). Om de 

betrokkenheid van een stad bij het Europese besluitvormingsproces te begrijpen, is het dus van 

belang stad en regio specifieke factoren mee te wegen. 

Verondersteld wordt dat het upload-proces en het download-proces elkaar beïnvloeden. Voor veel 

steden zal het beïnvloeden van EU-beleid vooral in het belang van de stad zelf zijn, en minder in 

Europees belang. Daarom wordt gesteld dat des te meer een stad te maken heeft met de EU 

(zowel in termen van subsidies als wet- en regelgeving), des te actiever zij zich zal inzetten om 

aandacht te vragen bij de EU voor stedelijke vraagstukken en Europese fondsen toegewezen te 

krijgen. Hoe actiever de lobby, des te beter zal men ook op de hoogte zijn van de ontwikkelingen 

en mogelijkheden van EU-beleid en haar stedelijke dimensie, waardoor de kans groter is dat 

bijvoorbeeld meer geld wordt binnengehaald ter versterking van het regionaal 
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concurrentievermogen en de werkgelegenheid, één van de drie hoofddoelstellingen1 van de EU 

voor de huidige programmeringsperiode (2007-2013; Commissie van de EG, 2008; De Rooij, 

2002). 

Samengevat is de uitvoering van multilevel governance erg context-afhankelijk. De vraag is of 

multilevel governance op zodanige wijze georganiseerd is dat deze bijdraagt aan een betere 

aanpak van stedelijke problematiek als vervuiling of sociale uitsluiting en een betere benutting van 

kansen in steden zoals het verduurzamen van het openbaar vervoernetwerk of het verbeteren van 

de kennisinfrastructuur. Met andere woorden: is de gemeente het aangewezen bestuursniveau om 

zich op Europees niveau bezig te houden met het verbeteren van het regionale 

concurrentievermogen? Vanuit deze analyse kunnen aanbevelingen gedaan worden wat eventueel 

verbeterd zou kunnen worden om de organisatie van multilevel governance te verbeteren en zo 

stedelijke behoeftes effectiever aan te pakken door middel van Europees beleid. 

 

1.3 Casuspresentatie 

 

Nederland is één van de weinige lidstaten waar, reeds sinds de jaren ’70, een expliciet stedelijk 

beleid uitgevoerd wordt. Dit maakt van Nederland  

een interessante context, omdat in de lidstaat  

zelf al veel kennis bestaat over en draagvlak voor           Afbeelding 1.1 De Randstad in Nederland 

stedelijk beleid (Musterd & Ostendorf, 2008). 

Door deze ervaring vormt Nederland dan ook 

een interessante kennisbron voor andere landen 

op het gebied van stedelijk beleid. Vanwege 

deze reden, persoonlijke interesse en praktische 

overwegingen (kennis en taal) is gekozen dit 

onderzoek te concentreren op de vier grootste 

steden van het land: Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht. Samen vormen zij het hart 

van de Randstad, een van de dichtstbevolkte 

gebieden van Europa. Hiernaast spelen de vier 

steden een belangrijke rol in zowel de 

Nederlandse economie als sociale problematiek, 

maar ook het culturele leven (Van den Berg e.a., 

2007).  

Onder de naam G4 zijn zij gezamenlijk 

vertegenwoordigd in Brussel. Hier wordt 

samengewerkt op beleidsterreinen als 

duurzaamheid, verkeer & vervoer, veiligheid, 

onderzoek, integratie en sociale inclusie. De 

functie van het G4-kantoor in Brussel is het 

faciliteren van stadsambtenaren naar de EU en      Bron: Haagse Lente, 2013 

het behartigen van gemeenschappelijke belangen  

van de steden (lobbyen; G4, 2012). De vier steden zijn echter ook zelfstandig actief binnen 

verschillende netwerkorganisaties als Eurocities, via hun eigen afdelingen Europese Zaken en in 

het Comité van de Regio’s. Omdat de steden zowel individueel als gezamenlijk actief zijn binnen 

de Europese Unie, zullen zij apart en als één (als G4) onderzocht worden.  

Gezien de actieve houding van de G4-steden en de ervaring op nationaal niveau met stedelijk 

beleid, mag verwacht worden dat juist deze steden goed in staat zijn Europees beleid af te 

stemmen op hun lokale kansen en problemen (Atkinson e.a., 2011). Deze casus kan dan ook 

gezien worden als ‘moment van de waarheid’ voor de effectiviteit van Europees stedelijk beleid in 

                                                
1 De andere twee doelstellingen zijn: Convergentie en Europese Territoriale Samenwerking. 
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het algemeen. Bovendien vormen institutionele achtergrond van zowel lidstaat als steden een 

interessante kennisbron voor andere Europese steden. 

 

1.4 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

 

Zoals genoemd in 1.2 is het betrekken van decentrale overheden een belangrijke doelstelling 

geworden van de Europese Commissie. Dit is niet alleen met oog op het afstemmen van Europees 

beleid op lokale behoeften. Een belangrijke reden voor het vergroten van de inspraak van 

decentrale overheden is het aanpakken van het democratisch tekort (Commissie van de EG, 

2001), een kritiek op de Europese Unie die met de komst van de Eurocrisis flink opgelaaid is 

(Volkskrant.nl, 2012; The Economist, 2012, De Redactie, 2013). Voor de Europese Unie is het 

zodoende van groot belang om te weten in hoeverre lokale overheden meer betrokken zijn en 

waar de stimulerende, maar ook de remmende factoren op dit gebied liggen. 

Voor veel steden wordt de Europese Unie een belangrijkere factor. Daarom is dit onderzoek ook 

voor steden relevant, omdat het inzicht geeft in de ervaringen van vier steden met traditie in 

Europees beleid. Bovendien worden relevante vragen beantwoord als op welke gebieden Europees 

beleid van toegevoegde waarde kan zijn en op welke manieren zij effectiever betrokken kunnen 

raken bij Europese besluitvorming. 

Ten slotte levert het onderzoek inzichten in de werking van multilevel governance en 

regionalisering, twee opkomende fenomenen, waar alle bestuurslagen mee te maken hebben of 

krijgen. 

Voor wat betreft de wetenschappelijke relevantie, is onderzoek naar de effectiviteit van Europees 

beleid per stad nog schaars. Onderzoek naar de invloed van Europees stedelijk beleid en multilevel 

governance is in opkomst (o.a. Atkinson, 2001; Atkinson 2011; EUKN, 2011; Jordan, 2001), maar 

onderzoek naar de betrokkenheid van Nederlandse steden bij Europese besluitvorming is er nog 

nauwelijks, en richt zich bovendien op waarom gemeenten wel of niet actief zijn in Brussel (o.a. 

De Rooij, 2002), en minder op wat betrokkenheid betekent voor de stad zelf. Succesfactoren zijn 

van belang te achterhalen gezien de groeiende invloed vanuit de EU op steden (De Rooij, 2002). 

Bovendien is de koppeling naar de praktijk nodig om te achterhalen waar verbeteringen 

doorgevoerd moeten of kunnen worden om Europees beleid effectiever te maken. 

 

1.5 Centrale vraagstelling en conceptueel model 

 

Het hoofddoel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre de G4 erin geslaagd is multilevel 

governance zo te organiseren dat Europees beleid beter aansluit op de lokale problemen en 

kansen. Centraal staat aldus de interactie tussen verschillende geografische bestuurslagen, maar 

ook tussen vier verschillende steden. In hoeverre speelt samenwerking met elkaar en andere 

bestuurslagen een rol bij het lobbyen voor stedelijke behoeften bij de EU? De stedelijke kansen en 

problematiek worden gedefinieerd aan de hand van de dossiers waar de vier steden samen of 

afzonderlijk op Europees niveau actief op zijn. De uitvoering van multilevel governance wordt dan 

ook zowel per stad onderzocht als vanuit G4-perspectief. Dit samenvattend luidt de hoofdvraag: 

 

In hoeverre draagt multilevel governance bij aan het beter aansluiten van Europees stedelijk 

beleid bij stedelijke behoeften van de G4 en welke up- en downloadfactoren zijn hierbij 

doorslaggevend? 

 

Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn vier deelvragen opgesteld. De eerste drie worden met 

behulp van literatuur en beleidsdocumenten beantwoord. De laatste deelvraag wordt beantwoord 

aan de hand van interviews. 
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1. Waarom willen steden betrokken zijn bij EU-besluitvorming en waarom zou de EU hier 

gehoor aan geven? 

Wat zijn de beweegredenen van steden om EU-beleid te beïnvloeden? Aan de andere kant moet de 

Europese Unie een reden hebben om naar de steden te luisteren. In dit onderzoek wordt 

verondersteld dat het nieuw-regionalisme en de focus op regionaal concurrentievermogen in de EU 

de hoofdredenen vormen. 

 

2. Op welke manier wordt gehoor gegeven aan stedelijke belangen op zowel nationaal als 

Europees niveau? 

Deze vraag heeft betrekking op de download-tak van multilevel governance. In hoeverre bestaat 

specifieke aandacht voor de rol van steden in het behalen van de huidige EU-doelstellingen? Dit 

kan in de vorm zijn van subsidies, zoals Europese Structuurfondsen of het Zevende 

Kaderprogramma. Speciale wet- of regelgeving of programma’s vormen een andere mogelijke 

uitkomst van de lobby. Voorbeelden hiervan zijn aparte programma’s voor steden of 

‘stadsgevoelig’ beleid, ofwel algemene wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie in 

steden.  

Naast het Europees schaalniveau wordt ingegaan op de Nederlandse situatie wat betreft stedelijk 

beleid. Dit wordt gedaan omdat verondersteld wordt dat nationale factoren als ervaring op het 

gebied van expliciet stedelijk beleid of de traditie van multilevel governance de betrokkenheid van 

steden bij Europese besluitvorming beïnvloeden. Het wordt daarom van belang geacht hier kort bij 

stil te staan, ondanks dat de vier steden in dezelfde lidstaat liggen. 

 

3. Op welke manier zijn de steden van de G4 betrokken? 

Uploading kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan een gemeente lid zijn van 

netwerkorganisaties, het Comité van de Regio’s of een eigen regionaal kantoor openen in Brussel. 

Ook kunnen steden publieke consultaties van de Europese Commissie bijwonen of lobbyen bij een 

Europarlementariër. Ten slotte kunnen steden samenwerken met vergelijkbare Europese steden of 

andere steden uit dezelfde lidstaat om een zeker gewicht in de schaal te leggen. Verondersteld 

wordt dat de manier waarop en de reden waarom een stad bezig is beïnvloed wordt door factoren 

als ervaring met Europese subsidies of de economische of politieke positie in Nederland. 

Ook belangrijk is het vaststellen van de dossiers waarop de steden apart of als G4 op actief zijn. Er 

wordt vanuit gegaan dat deze dossiers gekozen zijn op basis van kansen of bedreigingen voor de 

stad en zodoende ook terugkomen in het gemeentelijk coalitieakkoord.  

 

4. Leidt de betrokkenheid van de G4 tot het effectiever omgaan met stedelijke kansen en 

problemen en welke factoren spelen hierbij een rol? 

De context, de mogelijkheden en de theoretische uitvoering van multilevel governance zijn 

bekend. Nu kan onderzocht worden in hoeverre multilevel governance heeft bijgedragen aan een 

betere voldoening aan de stedelijke behoeften. De laatste vraag is dus in hoeverre multilevel 

governance van de G4 in dienst gesteld is van de steden. Om dit te kunnen beoordelen is het 

vooral van belang te begrijpen waarom multilevel governance zo uitgevoerd wordt als beschreven 

in beleidsdocumenten. Deze vraag wordt dan ook beantwoord aan de hand van interviews met 

experts van de G4 en Regio Randstad zelf. Hiertoe zijn vijf thema’s gebruikt die zijn overgenomen 

van het Witboek voor Europees Bestuur van de Europese Commissie (zie onder; Commissie van de 

EG, 2001). Door het evalueren van de organisatie van multilevel governance aan de hand van de 

vijf thema’s kunnen uitspraken gedaan worden in hoeverre multilevel governance in dienst heeft 

gestaan van de vier steden apart, G4 en de Randstad en eventueel aanbevelingen om dit in de 

toekomst te verbeteren, om aansluiting van beleid met de praktijk te verbeteren. 
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Grafisch ziet dit er als volgt uit: 

                                                                                Figuur 1.2 Conceptueel Model 

 

De cirkel “probleem constatering – afstemming van beleid – aanpak van het probleem” vormt het 

doel in dit model. Verondersteld wordt dat het aanpakken van het probleem of de kans bijdraagt 

aan het verbeteren van het concurrentievermogen van de stad. Dit wordt echter niet expliciet 

getoetst in dit onderzoek, dus blijft dit model beperkt tot “stedelijke kansen en problemen”. 

De aanleiding van dit onderzoek, de wederzijdse beïnvloeding van het regionaal 

concurrentievermogen van de G4 (het benutten van de stedelijke kansen en problemen in de G4) 

en het behalen van de Europa2020-doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 

wordt weergegeven door de bovenste pijl in het model. De stedelijke kansen en problemen van de 

G4 beïnvloeden het stedelijk beleid (daaronder wordt verstaan: beleid van Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht afzonderlijk) en het G4-beleid (Europese zaken die de steden gezamenlijk 

aanpakken). Andersom beïnvloedt dit beleid ook het regionaal concurrentievermogen van de vier 

steden. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen het behalen van de EU2020-doelstellingen en de 

vorming van EU-beleid. Onder ‘beleid’ wordt verstaan: de regionale belangen en beschikbare 

instrumenten om aan deze belangen tegemoet te komen. 

De pijlen tussen stedelijk beleid van de afzonderlijke steden en G4-beleid stellen de samenwerking 

voor tussen de steden. Deze samenwerking wordt beïnvloed door de uitvoering van multilevel 

governance. 

De context van nieuw-regionalisme wordt gezien als de aanleiding en katalysator van de interactie 

tussen steden en de EU.  

In het midden vormt multilevel governance het middel waarmee stedelijk beleid, G4-beleid en 

Europees beleid op elkaar afgestemd worden. Multilevel governance vindt enerzijds plaats door 

uploading, dus het lobbyen van de lokale en regionale autoriteiten van de G4 bij de Europese Unie. 

Hiermee wordt geprobeerd het Europese beleid te beïnvloeden. De bovenste pijlen tussen beleid 

en multilevel governance verwijzen naar dit proces. EU-beleid wordt vervolgens gedownload naar 
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het lokale en regionale niveau, waar dit het lokale stedelijke beleid beïnvloedt. Hiernaar verwijzen 

de onderste pijlen. 

De uitvoering van multilevel governance wordt beïnvloed door de prestaties van de deelnemende 

partijen in de vier voorwaarden in de lichte blokjes in het lichte vlak, dat de lokale context vormt. 

De pijl vanuit de samenwerking tussen de G4 steden en die vanuit EU-beleid naar de vier 

voorwaarden verwijzen naar deze prestaties vanuit de EU, de G4 en de vier aparte steden. De 

vijfde voorwaarde, effectiviteit, wordt in het model weergegeven als uitkomst van de afstemming 

van stedelijke behoeften en Europees beleid (4.2). Uiteindelijk worden zowel stedelijke kansen en 

problemen als de EU2020-doelstellingen aangepast aan onder andere de effectiviteit van het 

Europees beleid. Dit wordt weergegeven met de stippelpijlen.  

Dit model geeft aldus weer dat het betrekken van sub-nationale overheden hierbij van groot 

belang is. In hoofdstuk vier wordt uitvoerig teruggekomen op het model, evenals op de thema’s. 

 

1.6 Opbouw 

 

De rest van de scriptie is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de theorieën 

achter de heropleving van het nieuw-regionalisme en de rol van steden hierin. De centrale vraag in 

dit hoofdstuk is waarom het voor steden zo belangrijk is om hun belangen op Europees niveau te 

verdedigen en waarom de EU hieraan gehoor zou geven. Hiermee wordt een antwoord gegeven op 

deelvraag 1. Hoofdstuk drie wordt ingeleid met een verdieping van het begrip multilevel 

governance in Europese context. Daarna wordt de ontwikkeling van de stedelijke dimensie van EU-

beleid behandeld alsmede de ontwikkeling van het Nederlands stedelijk beleid. Ook wordt hier 

ingegaan op de implementatie van Europees stedelijk beleid in Nederland en de implicaties 

hiervan. Na dit hoofdstuk zal de lezer zich een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden die de 

EU op dit moment biedt aan steden en de mate waarin ontwikkelingen op Europees vlak 

overeenkomen met de situatie in Nederland. Hoofdstuk drie vormt een antwoord op deelvraag 2. 

Het conceptueel model wordt verder toegelicht in hoofdstuk vier, samen met de 

onderzoekstrategie. In hoofdstuk vijf wordt de achtergrond van zowel de vier steden als de 

organisatie G4 besproken. Hierin komt naar voren in hoeverre de gemeenten in theorie 

Europaproof zijn en welke rol het lobbykantoor van de G4 hierin speelt. Hoofdstuk vijf vormt 

daarmee een antwoord op deelvraag 3. De laatste deelvragen, nummers 4 en 5, worden 

beantwoord met behulp van de bevindingen naar aanleiding van de gevoerde interviews. Deze 

bevindingen worden gepresenteerd in hoofdstuk zes. De bevindingen vormen een beeld van de 

betrokkenheid van de G4 bij het Europese besluitvormingsproces in de praktijk en de waarde van 

deze betrokkenheid voor de steden. Het rapport eindigt met de conclusie, waarin het conceptueel 

model wordt geëvalueerd en een antwoord wordt geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. 

Ook worden hier zowel beleidsaanbevelingen gedaan voor de G4 en andere Europese steden als 

aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek. 
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Hoofdstuk 2 De opkomst van nieuw-regionalisme 

 

2.1 Inleiding 

 

Het begin van de jaren ’80 markeerde een omslag in de manier van denken over regio’s. Met de 

opkomst van sterke, gespecialiseerde regio’s als het Derde Italië en Baden-Württemberg in 

Duitsland, begonnen sociale wetenschappers zich af te vragen hoe belangrijk regionalisme al dan 

niet is. Is regionalisme een serieuze voorwaarde voor de dynamiek van de nieuwe 

productiesystemen van het post-fordisme of is het slechts één van de vele uitingen van 

organisatorische en technologische veranderingen ten gevolge van deze nieuwe productiesystemen 

(Storper, 1997)? 

Voor verder ingegaan wordt op het fenomeen regionalisme, moet eerst duidelijk worden wat 

eigenlijk verstaan wordt onder de term ‘regio’. Met de opkomst van het regionalisme, is tevens de 

definitie van een regio veranderd. Werden regio’s altijd gezien als formele territoriale 

rechtsgebieden, is dit beeld nu een stuk complexer geworden. In de nieuwe definitie staat een 

bottom-up proces centraal dat is gevoed door de wens de regionale economische en politieke 

handelscapaciteit te versterken. Een ‘regio’ behelst aldus meer een gevoel van collectieve 

betrokkenheid bij regionale doelstellingen onder publieke en private governance actoren. Er wordt 

dan ook wel gesproken over de verschuiving van de regio als actie-eenheid naar actieruimte 

(Janssen-Jansen & Waterhout, 2006, p.42). In de volgende paragrafen wordt uitgebreid ingegaan 

op kenmerken van regio’s, voornamelijk in relatie tot regionaal concurrentievermogen. 

 

Een echte opleving van het regionalisme in zowel de academische wereld als de politiek vond pas 

plaats in de jaren ’90 met de publicatie van Krugman’s Geography and Trade (1993) en Porter’s 

The competitive advantage of nations (1990) (Kresl, 2007; Bristow, 2005; Brülhart e.a., 2008). 

Deze werken zijn sterk beïnvloed door het globaliseringsdiscours, dat dominant werd in de jaren 

‘90. De economen Porter en Krugman beargumenteerden dat regionale factoren als infrastructuur, 

de toegang tot geschoolde arbeidskrachten en de aanwezigheid van kennisinstellingen ook van 

invloed zijn op het concurrentievermogen van bedrijven (Kresl, 2007). Deze theorieën hebben 

groot gehoor gekregen bij zowel academici als beleidsmakers, van stadsbesturen tot de Europese 

Commissie. Om deze reden wordt ook wel over het ‘nieuw-regionalisme’ gesproken. Deze stroming 

is gestoeld op twee overtuigingen. De eerste is dat de regio in de context van globalisering de 

nieuwe smeltkroes is geworden voor economische ontwikkeling en welvaart creatie. Dit uit zich in 

de vorming van industriële clusters in regio’s zoals genoemd aan het begin van deze paragraaf. De 

tweede is dat de regio de belangrijkste focus moet zijn voor economisch beleid, omdat 

concurrentievoordelen vooral te behalen zijn in moeilijk kopieerbare regio-specifieke factoren. Dit 

leidt tot de opkomst van een nieuw sub-nationaal politiek landschap. Een ‘wedergeboorte’ van het 

stedelijk en regionaal politiek niveau is het gevolg  (Brenner, 2003; Bristow, 2005, p.228). 

Brenner voegt hier nog de opkomst van supranationale en grensoverschrijdende organisaties aan 

toe, die een belangrijke bijdrage gehad hebben aan de uitbreiding van internationale handel en, 

afhankelijk als ze zijn van verschillende politieke bestuurslagen, de opkomst van multilevel 

governance (Brenner, 2004, p.6). Toch wijzen Herrschel & Newman (2002) erop dat spreken over 

een nieuw-regionalisme voorbarig is. Zij beargumenteren dat een eenduidig model voor regionale 

ontwikkeling niet bestaat. Bovendien is de ontwikkeling van regionale instituties in Europa erg 

afhankelijk van de context van nationaal, regionaal en lokaal beleid in elk land (Herrschel & 

Newman, 2002, pp.31-33). Ondanks de vele discussies omtrent het begrip nieuw-regionalisme, is 

het een veel gebruikte term (Brenner, 2003). Onderstaande tabel (2.1) vat de belangrijkste 

discussies op dit gebied samen. 

 



18 
 

Tabel 2.1 Stedelijke en regionale theorieën – Overzicht van de discussies 

Economy and Territory Territory and Governance 

Globalization 

Economic competition and policy choices 

Rescaling the state 

The interaction of economies, institutions, 

identities 

Untraded interdependencies 

Firms and soft institutional infrastructure 

Multilevel governance 

Tensions between national and regional 

identities 

Industrial districts 

Reflexive and learning regions 

Growth politics 

‘Innovative milieu’, urban boosterism 

Post-Fordism and regulation theory 

Flexibility, specificity, individuality 

Governance and networks 

Uneven institutional development 

New regionalism 

The normative city region – learning from success? 

Bron: Herrschel & Newman, 2002, p.13 

 

De discussies laten zich grofweg in twee richtingen opsplitsen. De eerste gaat over economische 

veranderingen die leiden tot een nieuw-regionalisme. De tweede richting ziet politieke en 

institutionele veranderingen als een belangrijke oorzaak van de opleving van regionalisme, waarbij 

de verschuiving van government naar governance centraal staat. In de context van globalisering 

lopen de twee discussies echter vaak in elkaar over: doordat de mondiale economie steeds sterker 

verbonden raakt met de regionale en lokale economie ontstaat de noodzaak de economische 

concurrentiepositie van regio’s en steden te versterken door nieuwe vormen van bestuur te 

introduceren (Herrschel & Newman, 2002; Atkinson e.a., 2011). In de twee volgende paragrafen 

worden de discussies per groep besproken. De rol van steden hierin wordt behandeld in paragraaf 

2.3. 

 

2.2 De regio als economische ruimte 

 

Toenames van buitenlandse directe investeringen (FDI), de opkomst van ICT en het liberaliseren 

van het internationale handelsbeleid zijn enkele factoren die geleid hebben tot economische 

globalisering. Door deze ontwikkelingen vervaagden nationale grenzen en ontwikkelde zich de door 

Manuel Castells gedoopte space of flows (Brenner, 2003). Dit leidde tot een nieuw gebruik van de 

term concurrentievermogen. Eén van de meest prominente bijdragen aan deze discussie is het 

boek The competitiveness of nations (1990) van de econoom Michael Porter. Hierin breidt hij de 

reikwijdte van de term concurrentievermogen uit van bedrijven naar natiestaten. Landen, maar 

ook regio’s en plaatsen moeten om zich te kunnen redden in de nieuwe wereldmarkt, net als 

bedrijven een sterke concurrentiepositie creëren om, tevens net als bedrijven, een stukje 

marktaandeel te veroveren (Gardiner e.a., 2004; Bristow, 2005). De onderliggende gedachte is 

dat hoewel bedrijven concurreren, de regio (of natiestaat) een belangrijke invloed uitoefent op het 

concurrentievermogen van deze bedrijven. In zijn diamant-model beschrijft Porter de 

determinanten van nationaal concurrentievoordeel (figuur 2.1).  
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Figuur 2.1 Porter’s diamant-model Determinanten van Nationaal Voordeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Porter, 1990 

Hoewel Porter zich in zijn boek vooral concentreert op het nationaal niveau en de rol van de 

nationale regering, hebben drie van de vier factoren uit zijn diamant-model betrekking op het sub-

nationale en stedelijke niveau. Zowel netwerken van sectoren (related and supporting industries), 

productiefactoren (factor conditions) als ondernemersstrategie en marktstructuur (firm strategy, 

structure and rivalry) zijn factoren die regionaal bepaald worden. Alleen de vraagfactoren (demand 

conditions) worden enkel beïnvloed door de nationale overheid. Porter’s theorieën hebben dan ook 

vooral weerklank gevonden op lokaal en regionaal niveau (Kresl, 2007). 

Het boek Geography and trade (1993) van de econoom Paul Krugman was tevens een belangrijke 

katalysator in het debat over de rol van regionale factoren (factor endowments) in het 

concurrentievermogen van bedrijven. Hij concentreerde zich vooral op harde factoren als 

transportkosten, vaste kosten en bevolkingsspreiding en concludeerde dat de locatie waar 

bedrijven deze factoren het best konden combineren als gevolg van toenemende opbrengsten en 

imperfecte concurrentie, de geprefereerde locatie zou worden (Kresl, 2007). Porter stelde dan ook 

dat regionaal concurrentievermogen gelijk is aan productiviteit. Of productiviteit ook gelijk is aan 

regionale welvaart, noemt hij echter niet (Kresl, 2007). Thissen & Van Oort (2010) merken op dat 

bij een focus op groeiende productiviteit sociale welvaart (bijvoorbeeld het milieu of de kwaliteit 

van de leefomgeving) niet meegenomen wordt. Om een duurzame regionale ontwikkeling te 

creëren, moet echter wel rekening gehouden worden met sociale welvaart, zodat een optimum 

bereikt kan worden vanuit een allesomvattend welvaartsperspectief. Belangrijke conclusie hieruit is 

zodoende dat regionale productiviteit niet gelijk is aan regionale welvaart. Eind jaren ’90 noemt 

Michael Storper in zijn boek The regional world; territorial development in a global economy 

(1997) welvaart wel in zijn wijd geaccepteerde definitie van regionaal concurrentievermogen:  

‘the capability of a region to attract and keep firms with stable or increasing market shares in an 

activity, while maintaining stable or increasing standards of living for those who participate in it’ 

(Storper, 1997, p.264). 

De interactie tussen bedrijven onderling en met de regio werd reeds een eeuw geleden beschreven 

door Marshall en ‘industrieel district’ gedoopt. Porter breidde deze theorie verder uit door 

industriële districten in een dynamische context te plaatsen. Volgens Porter wisselen groei en 

verval elkaar af in de ontwikkeling van industriële districten, die hij clusters noemt. Centraal in 

deze ontwikkeling staat het constante vermogen te innoveren. Dit vermogen wordt beïnvloed door 

regionale (in Porter’s boek nationale) kwaliteiten, capaciteiten en geschiedenis (Atzema e.a., 

2002; Kresl, 2007, p.38). Storper voegde hier nog zijn zogenaamde untraded dependencies aan 

toe. Hiermee worden regionale factoren bedoeld die niet te verhandelen zijn, zoals de lokale 

arbeidsmarkt, publieke instellingen of normen en waarden. Storper concludeert dat deze untraded 

interdependencies een deel van de verklaring vormen voor verschillen in concurrentievermogen 

tussen regio’s (Storper, 1997). Hieraan gerelateerd introduceerden Amin & Thrift halverwege jaren 
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’90 het begrip institutional thickness. Dit houdt in dat lokale instellingen en bedrijven 

samenwerken, zodat een regionale binding ontstaat (Coulson & Ferrario, 2007). Verval van een 

cluster treedt op wanneer men niet meer in staat is constant te innoveren. De eerder genoemde 

regio’s Baden-Württemberg en het Derde Italië waren succesvolle industriële districten. Door 

toenemende buitenlandse concurrentie en een gebrek aan creatieve antwoorden hierop, steeg de 

werkloosheid echter en kregen de regio’s in toenemende mate te maken met economische 

problemen. Beide regio’s bleven hangen in hun status quo en werden weggeconcurreerd door 

innovatieve regio’s (door Morgan learning regions genoemd) die effectievere productiemethoden 

ontwikkeld hadden. Voor bedrijven in deze learning regions is geografische nabijheid van andere 

bedrijven van belang, omdat zij hierdoor eerder van kennis spillovers zullen profiteren. Spillovers 

ontstaan wanneer het gedrag van een bedrijf er onbedoeld voor zorgt dat andere bedrijven 

efficiënter gaan opereren, en laatstgenoemden er niet voor betalen. Hierbij gaat het vooral om 

tacit knowledge, ofwel kennis die alleen aan te leren is door te doen (Herrschel & Newman, 2002; 

Atzema e.a., 2002, pp.168-9; Thissen & Van Oort, 2010, p.475). Deze nadruk op lokale interactie 

tussen bedrijven heeft echter tot kritiek geleid. Veel bedrijven hebben namelijk geen of nauwelijks 

contact met buurbedrijven. Dit komt onder andere door kartelverboden of doordat een bedrijf 

uitsluitend contact heeft met het elders gevestigde hoofdkantoor. Bovendien kan een te hechte 

band met de regio leiden tot een lock-in, ofwel een gebrek aan flexibiliteit en innovatie. 

Zogenaamde global pipelines worden van grote waarde geacht bij het vergaren van nieuwe kennis 

van buitenaf. Bedrijven hebben dan ook vaak contacten met bedrijven elders gevestigd (Bathelt 

e.a., 2004). Dit contact kan al dan niet onderhouden worden door middel van een netwerk (club), 

waarin informatie uitgewisseld wordt via telecommunicatie of congressen (Kresl, 2007).  

De cluster-theorie heeft een grote invloed gehad op de kijk op regio’s en steden als motor van de 

nationale en mondiale economie. Het Keynesiaans beleid – dat sinds de jaren ’30 de boventoon 

voerde en waarin naar geografische gelijkheid gestreefd wordt – liet men links liggen doordat nu 

regionale diversiteit benadrukt werd. Brenner concludeert hieruit dat in het post-keynesiaanisme 

eerder kapitaalinvesteringspatronen gevolgd werden dan nationale grenzen. (Brenner, 2004, 

pp.14-16). Met andere woorden: men streefde polycentrische ontwikkeling na, waarbij de nadruk 

gelegd wordt op de economisch sterke en dynamische gebieden in Europa, die een katalysator 

vormen voor de economische ontwikkeling van de periferie (Albrechts, 2003, p.115). 

Hoewel het idee van regionaal concurrentievermogen zijn weerklank gevonden heeft in de 

beleidswereld, hebben verschillende wetenschappers moeite met het ontbreken van een duidelijke 

definitie en manier van meten van het concept (Bristow, 2005; Kitson e.a., 2004; Begg, 1999). Er 

wordt gesteld dat de focus op concurrentievermogen een erg nauwe benadering is van regionaal 

economisch ontwikkelingsbeleid. Dit is het gevolg van het toepassen van concepten, die 

oorspronkelijk te maken hadden met bedrijven of landen, op regio’s zonder veel aanpassingen toe 

te voegen. Als gevolg hiervan zijn belangrijke concepten die ten grondslag liggen aan regionaal 

concurrentievermogen slecht gedefinieerd en staat beleid dat op deze theorieën gebouwd is op 

losse schroeven (Bristow, 2005). Ook Kitson e.a. beargumenteren dat het concept regionaal 

concurrentievermogen veel complexer en langduriger is dan dat wordt voorgesteld. Zij gaan zover 

om de huidige kijk op regionaal concurrentievermogen te omschrijven als “misleidend en op zijn 

ergst gevaarlijk om regio’s en steden te zien alsof zij concurreren om marktaandelen alsof ze deel 

uit maken van één of andere mondiale wedstrijd waarin alleen winnaars en verliezers zijn” (Kitson 

e.a., 2004, p.997). Gesteld wordt dat regionaal concurrentievermogen niet gebaseerd zou moeten 

zijn op korte termijn concurrentie over marktaandelen, maar op regionale welvaart op lange 

termijn. Daarom wordt gepleit softere factoren mee te wegen. Deze komen terug in Kitson’s 

aanpassing van Porter’s diamant voor regionaal concurrentievermogen (figuur 2.2).  Misschien wel 

de belangrijkste kritiek echter is dat in de drang tot vergelijking van politici, wordt uitgegaan van 

een zeker universalisme van regionaal beleid. Dat wil zeggen dat dezelfde instrumenten dezelfde 

effecten hebben in verschillende regio’s. Dit is een inherente paradox, omdat regionaal 

concurrentievermogen er juist vanuit gaat dat de verschillen tussen regio’s leiden tot een 

competitief voordeel. Deze verschillen impliceren bovendien dat niet elke regio zich even succesvol 

kan specialiseren in een bepaald cluster. Een slechte regionale afstemming kan er bovendien toe 
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leiden dat op regionaal of nationaal niveau uiteindelijk helemaal geen succesvol cluster van de 

grond komt, door teveel spreiding van middelen (Bristow, 2005; Kitson e.a., 2004). 

 

Figuur 2.2 “Bases van regionaal concurrentievoordeel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Kitson e.a., 2004, p.995 

 

Deze kritieken ten spijt, lijken beleidsmakers massaal te geloven in de invloed die beleid op 

regionaal schaalniveau uit kan oefenen op het regionale concurrentievermogen. In de volgende 

paragraaf wordt verder ingegaan op de herschaling van overheidsactiviteiten naar het regionale 

niveau en worden tevens andere niet-economische motieven voor deze herschaling besproken; de 

‘tweede groep’ discussies in het debat over nieuw-regionalisme. 

 

2.3 De regio als institutionele ruimte 

 

Het label ‘institutionele ruimte’ wordt steeds meer toegekend aan regio’s. Dit is enerzijds een 

gevolg van de nood aan nieuwe beleidsschalen en de verschuiving van government naar 

governance als gevolg van de kijk op de regio als economische ruimte. Anderzijds is het een 

gevolg van een grotere sociale rol van het sub-nationale niveau, zoals genoemd in de rechter 

kolom van tabel 2.1 (Herrschel & Newman, 2002, p.21; Danson e.a., 2000; Janssen-Jansen & 

Waterhout, 2006).  

Belangrijke theoretische inzichten in de herschaling van de staat, zijn onder andere geleverd door 

Brenner. Hoewel weinig academische consensus bestaat over de interpretatie van het 

globaliseringsproces, is de afbraak van de kijk op de natiestaat als vaststaand gegeven volgens 

Brenner één van de belangrijkste discussies binnen het globaliseringsdiscours. In de nieuwe 

mondiale economie, gevormd door de space of flows, wordt voorbijgegaan aan nationale grenzen. 

Lokale economische interactie (clusters) is daarentegen de nieuwe voorwaarde geworden voor 

mondiale kapitaalvermeerdering, waardoor regio’s worden gezien als de motors van de mondiale 

economie (2.1). Hierdoor raken het lokale en mondiale niveau steeds meer verbonden, waardoor 

natiestaten ‘uitgehold’ worden. Volgens Brenner is de term ‘uitholling’ echter te voorbarig; 

natiestaten ondergaan eerder een kwalitatieve verandering. Als gevolg van boven beschreven 

economische, maar ook sociale transformaties ontstaan institutionele uitdagingen; hoewel de 

natiestaat nog altijd veel macht uitoefent, speelt de regio (stedelijke agglomeratie) een steeds 

grotere economische en sociale rol. Als gevolg hiervan ontstaan dan ook nieuwe institutionele 

lagen. De regio lijkt hierin de ideale laag te zijn, omdat de herschaling van overheidsactiviteiten 

omhoog en omlaag lijkt te bewegen. Met andere woorden; het lokale niveau beweegt omhoog, 
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terwijl het nationale niveau omlaag beweegt. Zodoende komen zij op het regionaal niveau samen. 

Dit wordt ook beschreven als glocalization (Brenner, 2004; Herrschel & Newman, 2002; Atkinson 

e.a., 2011). Het hoeft hierbij niet alleen om regionaal concurrentievermogen te gaan, zoals 

besproken in de vorige paragraaf. Milieubehoud – duurzaam gebruik van grondstoffen, maar ook 

de kwaliteit van de leefomgeving – is een zeker zo belangrijke factor die het internationale met het 

lokale niveau verbindt (Albrechts e.a., 2003).  

Als gevolg van de herschaling van overheidsactiviteiten naar het regionaal niveau, verandert de 

kijk op regio’s met duidelijk afgebakende grenzen als containers van beleid naar de kijk op regio’s 

als dynamischere, sociale ruimten (Herrschel & Newman, 2002, p.22). Deze verandering wordt 

versterkt door een verschuiving van regionaal beleid op projectbasis naar strategisch regionaal 

beleid, waarin een lange termijn visie voor een regio ontwikkeld wordt (Albrechts e.a., 2003). 

Brenner leidt hieruit twee fundamentele denkwijzigingen in regionale theorie af. Dit is ten eerste 

een veranderende kijk op politiek-institutionele vertegenwoordiging van bestaande relaties tussen 

stedelijke en regionale schaalniveaus. Vooral de economische herpositionering van steden in de 

jaren ’90 is sterk verbonden met institutionele herschaling (2.4). Ten tweede noemt hij de 

ontsnapping aan de territoriale val (territorial trap), gedefinieerd door Agnew (1994). Sinds de 

Tweede Wereldoorlog hebben sociale wetenschappers de natiestaat als een vast gegeven 

beschouwd. De groeiende rol van regio’s als economische motoren en de herschaling van 

overheidsactiviteiten onder andere hebben er echter toe geleid dat ‘de staat’ niet langer als een 

vaststaand feit worden gezien. Dit resulteerde in een nieuwe conceptualisering van de aard van 

geografische schaal. Er wordt meer vanuit gegaan dat ruimten worden geproduceerd door sociale 

processen, waardoor verschillende schaalniveaus worden gecreëerd. Het regionaal schaalniveau 

ontwikkelt zich als een midden-schaalniveau, waarin nieuwe vormen van beleid in ondergebracht 

kunnen worden (Brenner, 2000, p.366-7; Herrschel & Newman, 2002, p.22). Brenner vat deze 

conclusie samen in figuur 2.3. 

 

Figuur 2.3 De productie van staat ruimte volgens Brenner 

Bron: Brenner, 2004, p.106 
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Brenner (2002) merkt wel op dat de verschuiving van een centrale regering naar multicentrische 

machtsstructuren niet altijd hoeft te leiden tot een betere doeltreffendheid, door een verlies aan 

coherentie en een toename van competitie tussen verschillende instellingen (Herrschel & Newman, 

2002, p.23). Het verschuiven van overheidsactiviteiten naar andere schaalniveaus, betekent een 

overdracht van verantwoordelijkheden. Devolutie wordt dan ook wel gezien als een democratischer 

vorm van regeren (Danson e.a., 2000, p.2). Hoewel een ‘Europa van regio’s’ een veel besproken 

onderwerp was in de jaren ’90, blijft de nationale overheid een belangrijke rol spelen in Europese 

landen, terwijl de institutionele capaciteit van veel lokale en regionale autoriteiten nog tekort 

schiet. Dit, samen met de definitie van regio’s als dynamische actieruimte (2.1), leidde tot het 

inzicht dat het simpelweg introduceren van een nieuwe meso-bestuurslaag niet het juiste 

antwoord was op regionalisering (Albrechts e.a., 2003, 114; Janssen-Jansen & Waterhout, 2006). 

Het concept ‘multilevel governance’ (1.1 & 3.1), dat werd geïntroduceerd door Marks (1993), kan 

dan ook gezien worden als een concessie aan de macht van nationale overheden in een Europa 

van regio’s. Multilevel governance hangt sterk samen met de verschuiving van government 

(overheid) naar governance (bestuur). Governance is een flexibelere manier om met externe 

uitdagingen om te gaan dan door de centrale overheid geleide interventies. Bovendien wordt 

governance omschreven als een stap weg van sectoraal beleid, doordat institutionele hiërarchieën 

worden vervangen door netwerken van lokale, regionale, nationale en supranationale autoriteiten 

en de private sector. Omdat verschillende overheidslagen betrokken zijn, wordt gesproken van 

multilevel governance (meerlagig bestuur). De verschuiving van government naar governance is 

een belangrijke factor in de kijk op regio’s als institutionele ruimten. (Danson e.a., 2000; Herrschel 

& Newman, 2002, pp.28-29; Albrechts e.a., 2003, p.114). Vanuit het perspectief van Europees 

regionalisme is multilevel governance gestoeld op drie veronderstellingen: ten eerste dat sub-

nationale bestuurslagen van belang zijn naast Europese en nationale niveaus. Ten tweede 

vervangen sub-nationale bestuurslagen de nationale overheden niet, maar is eerder sprake van 

een dynamisch proces van machtsverdeling. Ten slotte verkondigt het Europese niveau een 

onafhankelijke mening, en presenteert zich aldus niet als een extensie van lidstaten. Als gevolg 

hiervan verschuift de Europese regelgevende macht in toenemende mate naar het supranationale 

niveau, terwijl de uitvoerende macht steeds meer bij het sub-nationale niveau komt te liggen. Dit 

heeft consequenties voor de traditionele manier van besluitvorming. Vaste bestuursorganen 

(government) worden steeds meer vervangen door flexibele besluitvorming gebaseerd op 

samenwerking en overleg (governance). Hierdoor kunnen private partijen eenvoudiger deelnemen 

aan het besluitvormingsproces (Janssen-Jansen & Waterhout, 2006). Multilevel governance zou 

daarom kunnen worden beschouwd als een vergaande vorm van het Nederlandse Poldermodel, 

waarin de overheid om de tafel gaat zitten met werkgevers en vakbonden om zo tot 

maatschappelijke en politieke consensus te komen. Ook voor governance netwerken geldt echter 

dat de vorm en machtsverhoudingen sterk afhangen van de context. Daardoor is de ontwikkeling 

van netwerken erg pad afhankelijk, en afhankelijk van lokale factoren, bijvoorbeeld van de 

organiserend vermogen van een stad of regio. In hoeverre van multilevel governance gesproken 

kan worden, verschilt dan ook per EU-lidstaat (Herrschel & Newman, 2002, p.25; Danson e.a., 

2000). De Europese Unie probeert multilevel governance te promoten, door het als voorwaarde te 

stellen voor toegang tot EU Structurele Fondsen, waardoor ook hogere overheden worden 

gestimuleerd multilevel governance structuren op te richten (Danson e.a., 2000).  

Ondanks dat de verschuiving naar governance een grote rol speelt in institutionele downscaling, 

wordt de nadruk in de literatuur vooral op economisch concurrentievermogen gelegd. Onder meer 

door Europese integratie moesten Europese stadsbesturen nieuwe manieren vinden om de 

aandacht op hun stad te vestigen. Eind jaren ’80 identificeerde David Harvey (1989) de 

‘ondernemer stad’, waarbij burgemeesters, de publieke en private sector de handen ineen sloegen 

voor een sterke concurrentiepositie van hun stad. Dit vormde een belangrijke omslag van top-

down naar bottom-up beleid, dat voornamelijk het gevolg was van industriële achteruitgang 

(Brenner, 2004). In discussies wordt beweerd dat dergelijke groeistrategieën andere agenda’s 

ondersneeuwen (als milieu en cohesie) en dat een gebrek aan organiserend vermogen e.d. 

bovendien in de weg kan staan. Anderen denken echter dat elke stad genoeg organiserend 
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vermogen op kan bouwen en dat dit zelfs nodig is om hedendaagse uitdagingen aan te kunnen 

gaan (Herrschel & Newman, 2002, pp.27-28).  

Behalve economische grondslag, zijn politiek-culturele associaties met de stad of regio een reden 

voor het herschalen van overheden. Volgens Albrechts e.a. (2003, p.126) zijn politiek-culturele 

drijfveren in Europese regio’s vaak zelfs belangrijker. Voorbeelden van regio’s waar deze drijfveren 

bestaan zijn onder andere regio’s met een van oudsher sterke identiteit, zoals Catalonië of Corsica. 

Deze regio’s creëren hun identiteit veelal in relatie tot de staat. Een eigen identiteit kan ook 

worden gecreëerd door regio’s met een progressieve agenda met een breed maatschappelijk 

draagvlak. Een voorbeeld hiervan is de Lega Nord in Italië, waar men door middel van een 

gemeenschappelijk doel (het beschermen van de economie tegen vraag uit het zuiden) meer 

autonomie afdwong. Ten slotte zijn er regio’s met een belangrijke economische positie binnen een 

staat, waaraan macht kan worden ontleend. Ook de Lega Nord valt hieronder, maar veelal gaat 

het hier om steden. Wereldsteden zoals Londen, verliezen bovendien door hun internationale 

profiel banden met de staat, waardoor meer en meer een eigen identiteit ontstaat. Deze 

ontwikkeling heeft zelfs geleid tot de claim van de wedergeboorte van stadsstaten (Herrschel & 

Newman, 2002). Hoewel deze claim wat voorbarig is, spelen steden een steeds centralere rol in 

regionaal beleid, omdat juist in steden regionale tendensen (local buzz) en mondiale economische 

ontwikkelingen (door global pipelines) samenkomen. Deze ontwikkeling is nog in volle gang. De 

oorsprong ervan wordt hieronder uitvoerig besproken. 

 

2.4 De rol van steden en de opkomst van metropolitan governance 

 

Het idee dat regionale factoren en voorzieningen het concurrentievermogen van bedrijven mede-

beïnvloeden genoot brede steun in de jaren ’90. De belangrijkste conclusie was dan ook dat 

obstakels voor de vrije beweging van deze factoren verwijderd moesten worden, zodat regionale 

convergentie op kon treden. Binnen de EU werd dit idee aangehangen door toenmalig 

Commissievoorzitter Jacques Delors2, die geloofde dat staten als economische eenheden op hun 

terugtocht waren. Hij slaagde erin regionalisme te introduceren in EU-beleid, gebaseerd op het 

convergentie-ideaal. Concreet betekende dit onder andere een flinke verhoging van het Europese 

budget voor regionaal beleid, maar ook enkele constitutionele veranderingen (3.2; Janssen-Jansen 

& Waterhout, 2006, p.44). Tegelijkertijd legde de EU regionale hulp binnen lidstaten grotendeels 

aan banden, door bijvoorbeeld de introductie van de mededingingswet. Om toch in 

achterstandsregio’s te kunnen investeren, werden lidstaten gedwongen hun regionaal beleid af te 

stemmen op het Europese regionaal beleid, de zogenaamde europeanisering van regionaal beleid 

(Janssen-Jansen & Waterhout, 2006; Zanen, 2009). Het resultaat viel echter tegen: hoewel 

verschillen tussen lidstaten afgenomen zijn, namen verschillen binnen lidstaten toe (Baldwin & 

Wyplosz, 2009; Puga, 2002; Kresl, 2007, p.45). Puga toont aan dat in de aangehangen klassieke 

theorieën belangrijke voorwaarden die convergentie mogelijk maken, over het hoofd gezien zijn. 

De voornaamste hiervan is het belang van de nabijheid van een grote markt. Bedrijven produceren 

efficiënter nabij een grote markt door hevigere concurrentie en werknemers kennen een hogere 

welvaart. Op hun beurt trekken grote markten meer werknemers en bedrijven aan door lagere 

transportkosten en toenemende schaalvoordelen. Dit creëert een sneeuwbaleffect dat verschillen 

tussen regio’s vergroot (Puga, 2002, p.374, 400; Thissen & Van Oort, 2010). De aanwezigheid van 

een stad is aldus een bepalende factor in het concurrentievermogen van een regio. Het belang van 

steden wordt versterkt door de opkomst van de kenniseconomie. Met de opkomst van de 

informatie en communicatie technologie is informatie de belangrijkste in- en output van de 

economie geworden. Van oudsher wordt informatie vooral geproduceerd en geconsumeerd in 

steden, door de concentraties van mensen, bedrijven en kennisinfrastructuur die zich er bevinden. 

Hierdoor hebben in steden gevestigde bedrijven een betere toegang tot informatie en zijn zij beter 

toegankelijk voor informatie. Zodoende ontwikkelden steden zich als de motor van de 

kenniseconomie. Veel steden hebben echter moeite zich aan te passen (Van den Berg e.a., 2007; 

Caragliu e.a., 2011; Begg, 1999). Dit geldt vooral voor oude industriesteden, waar zich een duale 

                                                
2 Franse minister van Financiën 1981-4 en Voorzitter van de Europese Commissie 1985-94. 
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economie ontwikkelt: de hoogopgeleide, goed betaalde arbeidskrachten tegenover de 

laaggeschoolde arbeiders die niet over de juiste vaardigheden en hulpbronnen beschikken (Van 

Winden & Van den Berg, 2004, p.4). Een andere ontwikkeling die veel invloed gehad heeft op 

steden is klimaatverandering en het toenemende belang dat gehecht wordt aan de kwaliteit van de 

leefomgeving. Steden proberen zich in te zetten tegen klimaatverandering door verzachten 

(bijvoorbeeld door het terugdringen van uitlaatgassen) of door aanpassing (groene daken etc.; 

Van den Berg e.a., 2012; Bulkeley & Betsill, 2005).  Aan de ene kant zijn steden dus de motors 

van de economie, waar welvaart, kennis en technologie, maar ook publieke diensten zich 

concentreren. Aan de andere kant krijgen problemen als milieuvervuiling, sociale uitsluiting, 

congestie en criminaliteit juist vorm in steden (Europese Gemeenschappen, 2003, p.6).  

Hoewel sinds de jaren ’80 meer aandacht kwam voor bovengenoemde kansen en bedreigingen in 

steden, werd in eerste instantie vaak geen rekening gehouden met specifieke beleidsimplicaties 

voor steden (Van Winden & Van den Berg, 2004). In eerste instantie was het doel van nationale, 

regionale en lokale beleidsstrategieën een zo gelijk mogelijke territoriale ontwikkeling van de 

natiestaat. Hiervoor werden de belangrijkste stedelijke gebieden zo gunstig mogelijk 

herpositioneerd in het zich uitbreidende economische en politieke Europese landschap en binnen 

de globaliserende kapitaalstromen (Albrechts e.a., 2003; Brenner, 2004, p.3). Momenteel 

proberen steden deze kansen en problemen steeds meer op geïntegreerde wijze aan te pakken 

met als doel het creëren van een duurzaam stedelijk concurrentievermogen, ook wel smart cities 

genoemd. Dit houdt in dat een balans gevonden wordt tussen economische ontwikkeling, sociale 

ontwikkeling en milieubescherming. Het heeft er echter ook toe geleid dat gemeenten op steeds 

meer beleidsterreinen actief moeten zijn, terwijl als gevolg van de economische crisis steeds 

minder geld beschikbaar is. Om deze reden wordt steeds meer gewerkt in partnerschappen; door 

betere coördinatie en samenwerking kunnen transactiekosten verlaagd worden en beleid 

gestroomlijnd (Van den Berg e.a., 2012; Caragliu e.a., 2011; Bulkeley & Betsill, 2005). Deze 

nieuwe uitdagingen voor stadsbestuurders worden door Van den Berg e.a. (2008) omschreven als 

de nood aan concurrentievermogen, de nood aan sector overschrijdende partnerschappen en de 

nood aan een regionale aanpak. Ten eerste de nood aan concurrentievermogen. Met informatie als 

belangrijkste in- en output van de economie, werden productiefactoren, en daarmee bedrijven, 

inwoners en investeerders steeds mobieler. Als gevolg hiervan zijn initiële kansen van steden 

gelijker geworden (Van den Berg e.a., 2007, p.7). Om steden zo aantrekkelijk mogelijk te maken 

en te houden, moeten stadsbesturen een balans vinden tussen economische groei, sociale inclusie 

en milieubehoud. Bovendien wordt getracht clustervorming te stimuleren om een sterkere positie 

te veroveren in de Europese hiërarchie. Logischerwijs hebben niet alleen de lokale overheden 

interesse in bovengenoemde doelen. Ook het bedrijfsleven, nationale overheden en de Europese 

Unie hebben belang bij steden als motoren van economische groei. Om deze belanghebbenden bij 

de stedelijke ontwikkeling te betrekken, zijn sector overschrijdende partnerschappen nodig, de 

tweede uitdaging voor lokale overheden. Deze nieuwe vorm van stadsbestuur, die vooral uit 

netwerken bestaat, is flexibeler en betrekt meer partijen, zowel verschillende overheidsniveaus als 

private ondernemingen. Belangrijk is echter dat een stad investeert in haar organiserend 

vermogen om deze netwerken te kunnen onderhouden. Ten slotte is de nood aan een regionale 

aanpak genoemd als uitdaging. Eerder genoemde doelen – economische groei, sociale inclusie en 

milieubehoud – overschrijden vaak de administratieve grenzen. Daarom wordt reeds steeds meer 

gesproken over regionaal of metropolitaan bestuur (metropolitan governance) in plaats van 

stedelijk bestuur (urban governance). Een metropolitaan bestuur is belangrijk, omdat een gebrek 

aan coördinatie tussen verschillende gemeenten of beleidslagen kunnen leiden tot suboptimale 

uitkomsten, zoals ongewenste concurrentie voor het aantrekken van investeringen of botsend 

beleid. Veel steden worstelen met deze uitdagingen en proberen adequate modellen uit te vinden 

om deze het hoofd te bieden: de nood aan nieuwe vormen van samenwerking. Het installeren van 

een nieuwe bestuurslaag, zoals op regionaal of metropolitaan niveau, blijkt niet altijd de oplossing 

in verband met de angst voor meer bureaucratie (2.3). In plaats daarvan zouden partnerschappen 

een oplossing kunnen zijn, die bijvoorbeeld per project in het leven geroepen kunnen worden. 

Voordelen van partnerschappen zijn dat zij flexibel zijn en geen extra bestuurslaag creëren, en dus 



26 
 

geen extra bureaucratie. Van den Berg e.a. (2008) hebben een model geschetst waarin de 

belangrijkste factoren opgenomen zijn, die de uitkomsten van een partnerschap beïnvloeden 

(figuur 2.4).  

 

Figuur 2.4 Succesdeterminanten bij de creatie van nieuwe bestuursstructuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Van den Berg e.a., 2008, p.10 

 

Het model bestaat uit drie ‘onderdelen’. Het eerste bestaat uit de politieke, economische en 

culturele context, die staan voor het profiel van de metropolitane regio. Dit profiel beïnvloedt 

zowel de motieven voor een partnerschap als de factoren die het partnerschap positief dan wel 

negatief beïnvloeden. Deze factoren en motieven staan als het ware aan de basis voor hoe het 

model er uiteindelijk uitziet en functioneert, het tweede onderdeel, links in het model. Onder 

partnership model worden verschillende vormen van partnerschappen genoemd, zoals de 

geografische schaal, de betrokken actoren en de mate van politieke of financiële invloed. 

Uiteindelijk is er de ‘output’ van het partnerschap, dus de directe resultaten als nieuwe 

samenwerkingen. Het partnerschap wordt echter niet enkel beïnvloed door de regionale context en 

de bedoelingen van de modelontwerpers. Ook externe en interne factoren, zoals het gedrag van 

actoren buiten het partnerschap, en extern en intern beleid bepalen het succes of falen van het 

partnerschap. Ten slotte is er de uitkomst van het partnerschap, de sociaaleconomische 

ontwikkeling van het metropolitaan gebied, dat niet alleen de regionale context beïnvloedt, maar 

tevens de uitkomsten van het partnerschap zelf. Deze twee laatste factoren vormen het derde 

blok, aan de linkerkant van het model.  

Zoals eerder besproken in dit hoofdstuk, blijkt ook uit dit model dat geen eenduidig model bestaat 

voor alle regio’s, omdat het succes of falen erg afhangt van de betrokkenen en de regionale 

context. Toch geeft het een inzicht in de factoren die het succes of falen van een partnerschap 

beïnvloeden. Dit is een belangrijk houvast voor beleidsmakers, niet alleen op lokaal niveau, maar 

ook op nationaal en Europees niveau, omdat lokale overheden vaak nog erg afhankelijk zijn van de 

hogere overheidslagen (Johnson, 2012; Kokx & Van Kempen, 2010).  
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2.5 Conclusie 

 

De centrale vraag in dit hoofdstuk luidde: 

Waarom willen steden betrokken zijn bij EU-besluitvorming en waarom zou de EU hier gehoor aan 

geven? 

 

Ter beantwoording van deze vraag is in dit hoofdstuk een beeld geschetst van het academisch 

discours en relevante discussies die ten grondslag liggen aan de bewering van de opkomst van een 

nieuw-regionalisme. Zowel cultureel-politieke, organisatorische als economische ontwikkelingen 

liggen ten grondslag aan deze stroming, die in belangrijke mate verklaart waarom meer aandacht 

uitgaat naar steden vanuit de EU.  

Hiernaast is besproken waarom multilevel governance juist voor steden zo belangrijk is en waarom 

stedelijke belangen op Europees niveau van belang zijn. De twee belangrijkste redenen zijn de 

stad als motor van de kenniseconomie en toenemende sociale problematiek en milieuvervuiling die 

zich met name in steden voordoen. De concurrentiepositie van een stad heeft grote invloed op de 

regionale welvaart. Om convergentie te bereiken in de Europese Unie, zal de EC er dus voor 

moeten zorgen dat het gehoor geeft aan de stedelijke belangen. Multilevel governance biedt 

steden de kans hun agenda politieke prioriteit te maken op andere bestuursniveaus. Op deze 

manier kan de EC ervoor zorgen dat steden een sterke concurrentiepositie innemen en daarin de 

regio meetrekken.  

Een belangrijke constatering hierbij (o.a. uit figuur 2.3) is dat het vooral organisatorische 

veranderingen (multilevel governance) zijn, die leiden tot een meer regionaal gericht beleid met 

als doel een sterkere identiteit en economische dynamiek. Dit is goed nieuws voor beleidsmakers, 

omdat dit betekent dat met beleid invloed uitgeoefend kan worden op de economie en de identiteit 

van een regio. Er is echter ook geconcludeerd dat organisatorische veranderingen vaak in gang 

gezet worden als gevolg van toegenomen economische dynamiek. Een regio moet dus al enige 

economische dynamiek kennen, waardoor men het nodig acht een nieuwe politieke laag te 

vormen. Bovendien kan de regio in dit geval eerder op eigen benen staan (denk aan regio’s als 

Corsica of Schotland met een sterke identiteit en wil om onafhankelijk te worden. Velen twijfelen 

echter of dit om economische redenen wel haalbaar is (Washington Post, 2012)). Hetzelfde geldt 

voor identiteit, zoals uit het geval van een Derde Italië blijkt. Hoewel de Lega Nord grote steun 

ontving voor haar economische ideeën, lukte het haar niet een regionale identiteit te creëren 

onder de naam Padania (Herrschel & Newman, 2002). Met andere woorden: er moet een 

drempelwaarde wat betreft economische dynamiek en identiteit bestaan voor het creëren van een 

regionale bestuurslaag. 

Het nieuwe geloof in het regionale schaalniveau en de maakbaarheid ervan heeft geleid tot enorme 

beleidsimplicaties op zowel nationaal (in Nederland) als Europees niveau en dan met name voor 

steden. In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht hoe de vorming van een stedelijk beleid zich 

ontwikkeld heeft en in hoeverre steden zijn geslaagd in het op de politieke agenda zetten van hun 

belangen in zowel Nederland als op Europees niveau. 
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Hoofdstuk 3 Stedelijk beleid 

 

Dit hoofdstuk is een belangrijke ondersteuning voor het verdere onderzoek, doordat de 

ontwikkelingen en huidige staat van stedelijk beleid uit de doeken gedaan worden. Allereerst wordt 

ingegaan op algemene politieke veranderingen in Europa die van invloed geweest zijn op de 

inhoud van stedelijk beleid. Dit wordt gevolgd door een inhoudelijke verdieping op het begrip 

multilevel governance. Dit begrip zal centraal staan in de rest van het hoofdstuk. Paragraaf 3.3 en 

3.4 geven een overzicht van de ontwikkelingen van stedelijk beleid binnen de EU en in Nederland. 

In paragraaf 3.5 wordt een beeld geschetst in hoeverre het EU-stedelijk beleid in Nederland 

geïmplementeerd is. In 3.6 ten slotte kan gesteld worden in welke ontwikkelingsfase het 

Nederlands stedelijk beleid staat in vergelijking tot het Europese. 

 

3.1 Van probleem-gericht naar kans-gericht beleid 

 

Hoewel tussen Europese steden grote verschillen bestaan, heeft stedelijk beleid in (West) Europa 

zich grotendeels volgens hetzelfde pad ontwikkeld. Deze ontwikkelingen hangen sterk samen met 

politieke en economische veranderingen op het continent. Door toenemende polarisatie binnen 

steden als gevolg van suburbanisatie en globaliseringsprocessen, groeide de aandacht voor 

stedelijke problematiek (Andersen  & Van Kempen, 2003; Van den Berg e.a., 2007). In 

verschillende Europese landen werden in de jaren ’70 programma’s opgezet die zich richtten op 

fysieke stedelijke herstructurering (rough urban renewal). Vooral het Verenigd Koninkrijk, België, 

Frankrijk en Nederland voerden een expliciet stedelijk beleid. Rough urban renewal, ofwel grove 

stedelijke vernieuwing, was gericht op fysieke verbetering op wijkniveau en ontwikkelde zich 

steeds verder gedurende de twee opvolgende decennia. In de jaren ’80 werd naast de fysieke 

omgeving tevens aandacht besteed aan de mensen in de achterstandswijken en het voorkomen 

dat dergelijke wijken leegliepen (gentle urban renewal). Weer een decennium later werden sociale 

en fysieke gecombineerd met economische factoren tot een geïntegreerd stedelijk beleid 

(integrated urban renewal). De opkomst van de geïntegreerde wijkaanpak werd versterkt door de 

introductie van stedelijke programma’s op EU niveau, zoals de Urban Pilot Projects en de 

communautaire initiatieven Urban I en II (3.2). Deze vormen van wijkaanpak zijn stuk voor stuk 

voorbeelden van probleem-gericht beleid, dat wil zeggen dat het beleid gebaseerd is op het 

bestrijden van een ongewenste situatie. Probleem-gericht beleid, en daarmee de nadruk op het 

helpen van achterstandswijken en achtergestelde groepen mensen, maar ook het tegengaan van 

milieuvervuiling, werd vooral gevoed door de sociaaldemocratische politiek die tot de vroege jaren 

2000 dominant was in de meeste lidstaten (EUKN, 2011b). In dat decennium vond echter een 

politieke omslag plaats naar rechts. Deze omslag resulteerde samen met de financiële crisis in een 

verschuiving weg van probleem-gericht beleid naar kans-gericht beleid. Hierin staat de sociale 

dimensie minder centraal en wordt de nadruk gelegd op economische ontwikkeling. Als gevolg 

hiervan en van bezuinigingen gedurende de financiële crisis, was niet langer de wijk het centrale 

schaalniveau voor stedelijk beleid, maar het metropolitaan of regionaal niveau (Van den Berg e.a., 

2007; Musterd & Ostendorf, 2008). Kans-gericht beleid gaat zodoende in plaats van (sociale) 

problemen uit van (economische) kansen en richt zich daarmee niet op de zwakke, maar op sterke 

gebieden. Met haar Europa2020-strategie speelt de EU echter een belangrijke rol in het behouden 

van de sociale dimensie in stedelijk beleid, doordat deze dimensie één van de drie hoofdpijlers van 

de strategie is.  

 

3.2 Multilevel governance 

 

Naast het behoud van de sociale pijler, beïnvloedt de EU het stedelijk beleid in haar lidstaten met 

de introductie van multilevel governance (MLG) in haar cohesiebeleid. Door middel van multilevel 

governance streeft de EU een geïntegreerde Europese aanpak van gemeenschappelijke stedelijke 

problematiek na, die alle overheidslagen betrekt en handelt vanuit gemeenschappelijke 
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perspectieven, doelstellingen en methode (EUKN, 2011b).  Zodoende speelt MLG een belangrijke 

rol in Europese (stedelijke) beleidsvorming maar ook voor de richting van het Europees 

integratieproces door het betrekken van verschillende partijen (De Rooij, 2002).  

De EU hecht waarde aan het betrekken van lokale en regionale autoriteiten (LRA’s) bij het 

Europese wetgevingsproces om vier redenen. Ten eerste wordt bijna zeventig procent van de EU-

wetgeving op lokaal of regionaal niveau uitgevoerd. Ten tweede meent het de democratie binnen 

dit wetgevingsproces te versterken, doordat LRA’s de EU dichter bij de burgers brengt. Verder kan 

EU beleid beter aangepast worden aan regionale verschillen (Comité van de Regio’s, 2009a). Ten 

slotte speelt het subsidiariteitsbeginsel een belangrijke rol. Dit schrijft voor dat besluiten op een zo 

laag mogelijk niveau genomen dienen te worden (EUKN, 2011b). De toegenomen aandacht voor 

MLG heeft niet alleen grote gevolgen voor de positie van stadsbesturen. Het heeft tot debatten 

geleid over het functioneren van de Europese Unie in haar geheel. In plaats van de macht aan een 

bepaalde instelling toe te wijzen (de liberale intergouvernementele theorie), concentreert de 

huidige discussie zich op multilevel governance, oftewel de interactie tussen verschillende formele 

overheidslagen. Lokale en regionale autoriteiten (LRA’s) hebben echter geen formele plek in het 

Europese wetgevingsproces, oftewel in zowel de communautaire als de intergouvernementele 

methode niet. Dit heeft als gevolg dat zowel de nationale overheden (via de Europese Raad en de 

Raad van de EU) als de EU zelf een dominantere positie innemen dan LRA’s. Hieruit kan 

opgemaakt worden dat geen sprake is van formeel meerlagig bestuur op Europees niveau. Met 

andere woorden: MLG is geen dominante beleidsvorm binnen de EU (Jordan, 2001, p.204). Kokx & 

Van Kempen (2010, p.358-9) refereren hieraan als multi-scalar meta-governance: het actief 

reguleren en coördineren van economisch en sociaal beleid. Dit uit zich vaak in het sterk sturen 

van lokaal beleid door de nationale overheid, waardoor LRA’s hun autoriteit verliezen. 

Om te begrijpen welke positie LRA’s innemen in de EU architectuur, moet onderscheid gemaakt 

worden tussen downloading (de implementatie van EU wetten) en uploading (het kanaliseren van 

informatie van LRA’s naar de beleidsmakers op Europees niveau) binnen EU multilevel governance 

(figuur 3.1; EUKN, 2011b, p.17). Downloading kan plaatsvinden door middel van zowel 

beleidsinstrumenten (hard of zacht) als financiële instrumenten (structuurfondsen). Voorbeelden 

van harde beleidsinstrumenten zijn verordeningen of al dan niet bindende adviezen. De term 

zachte beleidsinstrumenten refereert vooral aan intergouvernementele samenwerking 

(partnerschappen). Het doel van deze samenwerkingen is het uitwisselen van best practice 

voorbeelden en ervaringen. Een typisch voorbeeld van Europese financiële instrumenten zijn onder 

andere de Structuurfondsen. Uploading gebeurt via verschillende (formele) kanalen, zoals publieke 

consultaties of netwerken (3.2). Een succesvolle uploading, dus het actief lobbyen van gemeenten, 

leidt tot een betere afstemming van EU beleid bij de lokale situatie en daarmee tot minder 

problemen bij het implementeren. Het vroeg betrekken van verschillende partijen is daarom ook 

voor de EU van groot belang. Overigens is het belangrijk voor het slagen van het implementeren 

van beleid dat zowel de uploading als downloading zoveel mogelijk via één kanaal gaan. Hoe meer 

actoren betrokken zijn, des te lastiger is het een consensus te bereiken en goed te coördineren 

(EUKN, 2011b; Zanen, 2009).  
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Figuur 3.1 Schematische weergave multilevel governance vanuit stedelijk/regionaal perspectief 

Bron: EUKN, 2011b 

 

Uit bovenstaand figuur kan geconcludeerd worden dat de downloading tak verder ontwikkeld is 

dan de uploading tak. In de eerstgenoemde is sprake van formele regelingen waar overheden van 

alle lagen zich aan dienen te houden. In de uploading tak daarentegen is geen sprake een gelijke 

behandeling van LRA’s en nationale overheden. Waar nationale overheden een belangrijke rol 

spelen in het wetgevingsproces via de Europese Raad en de Raad van de EU, hebben LRA’s slechts 

een adviserende rol. Het voornaamste doel van EU multilevel governance is dan ook 

verantwoordelijkheid over te dragen volgens het subsidiariteitsbeginsel en minder het direct 

betrekken van LRA’s bij het wetgevingsproces.  Dit kan onder andere verklaard worden aan de 

hand van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij veel LRA’s als het gaat om EU-projecten. 

In veel gevallen zijn de structuurfondsen de hoofddrijver voor de uitvoering van deze projecten. 

Zodra de fondsen stoppen, stopt het project. Door het overdragen van meer verantwoordelijkheid 

naar de uitvoerende overheidsinstantie, hoopt men het belang van fondsen voor het doorzetten 

van een project te verminderen, waardoor de projecten tevens zonder EU fondsen doorgezet 

worden en zo de kans op lange termijneffecten toeneemt. Door deze benadering van de rol van 

LRA’s alsmede het ontbreken van een formele rol in het Europese wetgevingsproces, concludeert 

Jordan (2001,pp.204-5) dat met de opkomst van multilevel governance de invloed van LRA’s 

vooral toegenomen is in de uitvoering van projecten. Het opstellen van verdragen en dergelijke 

gebeurt nog steeds door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten en het 

Europees Parlement.  

Uit figuur 3.1 wordt duidelijk welke positie en rol LRA’s toebedeeld krijgen van de EU. In hoeverre 

dit model succesvol is in de praktijk is echter afhankelijk van de positie en rol van LRA’s in 

nationale context. De mate van zelfstandigheid van LRA’s hangt grotendeels af van de 

institutionele inrichting van lidstaten. Hierbij valt te denken aan harde factoren als de mate van 

centralisatie/decentralisatie, de aanwezigheid en competenties van een regionaal schaalniveau, de 
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grootte en competenties van gemeenten, de fase van stedelijk beleid waarin een lidstaat zich 

bevindt, de mate van burgerparticipatie & vertegenwoordiging en de mate van polycentralisme 

(d.w.z. de grootte van de tweede stad ten opzichte van de hoofdstad uitgedrukt in BNP; EUKN, 

2011b, p.46). Zachte factoren zijn bijvoorbeeld leiderschap en de zogeheten creatieve 

beleidsaanpak. Laatstgenoemde is gestoeld op het idee dat bureaucratie innovatie tegenhoudt. 

Regionaal beleid moet daarom flexibel en iteratief zijn, en de inwoners in staat stellen hun ideeën 

te bewerkstelligen, in plaats van restrictief te zijn en de status-quo te accepteren. Verder bepaalt 

de institutionele inrichting van een lidstaat de ervaring met partnerschappen, institutionele 

capaciteiten partnerschappen te introduceren en de beschikbaarheid van fondsen aan stedelijke 

projecten. Ten slotte is het doel van MLG belangrijk: is vooral het overdragen van 

verantwoordelijkheden naar lagere overheidsniveaus belangrijk (sociaaldemocratisch) of is het 

doel eerder het betrekken van de private sector (liberaal)? Dit zijn stuk voor stuk factoren die de 

implementatie van een multilevel governance aanpak beïnvloeden (EUKN, 2011b). 

In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de gevolgen voor stedelijk beleid van de 

politieke omwenteling naar rechts en de opkomst van multilevel governance. Dit wordt gedaan aan 

de hand van beschrijvingen van de ontwikkelingen omtrent de stedelijke dimensie van EU beleid 

en de ontwikkeling van stedelijk beleid in Nederland. 

 

3.3 Stedelijk beleid in de Europese Unie 

 

Sinds de jaren ’90 is de aandacht voor het stedelijk belang vanuit de Europese Unie toegenomen. 

De Europese Commissie (EC) noemde hier vier redenen voor. Ten eerste woont rond de tachtig 

procent van de inwoners van de EU in stedelijk gebied3, wat Europa het meest verstedelijkte 

continent ter wereld maakt. Ten tweede worden steden gezien als de motors van de Europese 

economie; twee derde van de totale welvaart creatie in de EU wordt gegenereerd in stedelijke 

gebieden (Europese Commissie, 2012b). Ten derde is in zowel rijke als armere steden sociale 

uitsluiting toegenomen. Hiernaast noemt Eurocommissaris voor regionaal beleid Johannes Hahn in 

zijn speech in Warschau in oktober 2011 negatieve ontwikkelingen als milieuvervuiling, slechte 

huisvesting, criminaliteit en werkloosheid als problemen die vooral in steden tot uiting komen (DG 

REGIO, 2011). Ten slotte zijn Europese steden culturele en sociale centra en vervullen zij daarmee 

een centrale rol in de ontwikkeling van de Europese beschaving (Atkinson, 2001, p.386; Europese 

Unie, 2011). Vooral punten twee en drie zijn belangrijk, omdat economische en sociale cohesie 

twee hoofddoelen zijn van de Europa2020-strategie. Zoals in 1.1 is opgemerkt, ligt de sleutel tot 

het behalen van deze doelen aldus vooral in steden. 

Gedurende de onderhandelingen omtrent het Verdrag van Maastricht in 1991-2 stelde de Europese 

Commissie voor stedelijk beleid een Europese competentie te maken. Dit werd echter afgewezen 

door de lidstaten, die dit als een nationale aangelegenheid zagen. Zodoende werd stedelijk beleid 

geen competentie van de EU, en werd alles dat met steden te maken heeft ondergebracht bij het 

Directoraat-Generaal Regionaal en Stedelijk Beleid (Atkinson e.a., 2011, p.7; Van den Berg e.a., 

2004). Dit was echter wel het startsein voor het ontwikkelen van een stedelijke dimensie van EU 

beleid en een meer bottom-up gerichte aanpak. De EU ging een grotere nadruk leggen op het 

belang van multilevel governance. Constitutionele hervormingen als de oprichting van het Comité 

van de Regio’s als officiële spreekbuis van lokale en regionale autoriteiten binnen de EU alsmede 

de regionalisering van de Structuurfondsen zijn hier het beste bewijs van (Janssen-Jansen & 

Waterhout, 2006, p.43; Verdonk, 2012).  

                                                
3 1997 cijfers (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1997. Op 1 januari 2011 woont 41% van de EU-burgers in 

steden (Eurostat, 2012) 
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Zoals reeds genoemd in 3.1, is het Comité van de Regio’s niet de enige manier waarop LRA’s hun 

stem kunnen laten horen. Er bestaan verschillende netwerken, waarin steden zich kunnen 

verenigen. Hierbij kan gedacht worden aan onafhankelijke lobbynetwerken als Eurocities, het 

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) of het European Urban Knowledge Network 

(EUKN), maar ook aan Urbact, dat door de EC in het leven geroepen is (zie hieronder). Hiernaast 

is een werkgroep in het Europees Parlement opgericht die zich op stedelijke problematiek 

concentreert, de Urban Intergroup (EUKN, 2011b). Ten slotte zijn er ongeveer driehonderd 

regionale vertegenwoordigingen gevestigd in Brussel. Vooral met de oprichting van het CoR was er 

een grote toename in de oprichting van deze kantoren, die functioneren als informele 

gesprekspartners van de Europese Commissie. De kantoren zijn als kleine ambassades, die 

opgericht zijn om de regionale politieke onafhankelijkheid te benadrukken (het ‘Duitse model’) dan 

wel de kans te vergroten Structuurfondsen binnen te slepen (het ‘Britse model’; 

Verbindingsbureau Brussel-Europa, 2012). Figuur 3.2 is een schematische weergave van het 

Europese multilevel governance systeem vanuit stedelijk perspectief. Dit figuur kan als uitbreiding 

van figuur 3.1 worden beschouwd, omdat hier behalve de steden zelf tevens bovenbeschreven 

instellingen in opgenomen zijn.  

Het Comité van de Regio’s 

 

Het Comité van de Regio’s (hierna CoR) is opgericht in 1994 als resultaat van het Verdrag van Maastricht. Dit 

verdrag was een reactie op de toenemende afstand tussen de Europese burgers en de Europese Unie en een 

gebrek aan democratie in de laatst genoemde. Door het direct betrekken van lokale en regionale autoriteiten 

heeft het CoR een actieve rol in het dichter bijeen brengen van de EU en haar burgers en het bevorderen van 

een bottom-up aanpak binnen het Europese besluitvormingsproces.  Het Comité presenteert zichzelf ook als ‘de 

stem van regio’s en steden in de Europese Unie’. Een totaal van 344 gekozen leden uit alle 27 Lidstaten 

vertegenwoordigen hun regio of stad in het Comité. Deze 344 leden zijn uitgesplitst in 4 politieke groepen; de 

Europese Volkspartij (EVP), Partij van de Europese Socialisten (PES), Alliantie van Liberalen en Democraten voor 

Europa (ALDE) en de Europese Alliantie (EA). De politieke groepen dragen Adviezen voor die zij uit willen 

brengen namens het Comité en wijzen voor deze Adviezen één van hun leden aan als rapporteur. De belangen 

van de leden worden behartigd door één van de zes commissies binnen het CoR, die elk competenties hebben in 

verschillende beleidsterreinen. Deze commissies zijn: Commissie voor Territoriale Cohesie (COTER), Commissie 

voor Economisch en Sociaal Beleid (ECOS), Commissie voor Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe 

Zaken (CIVEX), Milieu, Klimaat Verandering en Energie (ENVE) en Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Onderzoek 

(EDUC). Ten slotte is een tijdelijke commissie opgericht, Ad Hoc Budget, die zich bezighoudt met de 

onderhandelingen rondom het Meerjaarlijks Financieel Kader (MFK). Elk jaar worden in meer dan zes plenaire 

sessies meer dan vijftig Adviezen aangenomen door de leden. 

De Adviezen zijn gebaseerd op voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe regelgeving op gebieden die 

relevant zijn voor lokale en regionale autoriteiten. Zowel de Europese Commissie als het Europese Parlement is 

verplicht het CoR op deze gebieden te consulteren in alle fasen van het wetgevingsproces. Wanneer dit niet op 

de juiste manier gebeurt, kan het CoR naar het Europese Hof van Justitie stappen. Als spreekbuis van lokale en 

regionale autoriteiten, is één van de voornaamste taken van het Comité het bewaken van het 

subsidiariteitsbeginsel. Sinds 2005 is hier het Subsidiariteit Monitoring Platform voor in het leven geroepen, dat 

de betrokkenheid van lagere overheden bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van EU wetgeving moet 

garanderen. Hiernaast voert het CoR onderzoeken uit naar de invloed van EU wetgeving(svoorstellen) op lokaal 

en regionaal niveau. 

Binnen de EU is echter een discussie gaande in hoeverre het CoR van toegevoegde waarde is. Zo wordt beweerd 

dat de Adviezen van het Comité relatief weinig invloed hebben op het uiteindelijke besluitvormingsproces van de 

EU. Mijn persoonlijke mening is dat dit grotendeels komt doordat de leden van het Comité in de eerste plaats 

burgemeester of regionale president zijn, en geen Europoliticus of lobbyist. Hierdoor besteden CoR-leden relatief 

weinig tijd aan hun functie binnen het CoR, in vergelijking met bijvoorbeeld de leden van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité (EESC). Hoewel de CoR-leden vaak vooraanstaande personen zijn in hun regio of 

stad, hebben zij die positie niet ‘in Brussel’. Andersom zijn Europarlementariërs vaak minder bekend op lokaal 

en regionaal niveau. Deze twee werelden komen samen in het CoR, waar het duidelijk wordt hoe gescheiden zij 

zijn. 
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Figuur 3.2 Schematische weergave EU multilevel governance vanuit stedelijk perspectief 

Bron: EUKN, 2011b, p.19 

 

Eind jaren ’90 werden twee belangrijke documenten aangenomen: naar een stedelijke agenda in 

de Europese Unie (1997) en Actiekader voor duurzame stedelijke ontwikkeling in de Europese Unie 

(1998). Hierin geeft de EC haar intenties te kennen de mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling 

te verbeteren en de effectiviteit van bestaand EU-beleid in stedelijke gebieden te vergroten. In 

plaats van stedelijk beleid als competentie, probeert de EC bestaand beleid stadsgevoelig te 

maken door middel van de formulering van de stedelijke agenda. Door Europese coördinatie en de 

invoering van multilevel governance hoopt de EC te voorkomen dat EU, nationaal en lokaal beleid 

tegengestelde of verschillende doelen nastreeft (Atkinson, 2001). Atkinson (2001, pp.397-8) wijst 

echter ook op de informele politiek die de Commissie bedrijft. Door fora en congressen te 

organiseren kan de EC een agenda op stellen over een bepaald onderwerp (zoals eerder gebeurde 

voor sociaal beleid), in dit geval over stedelijk beleid. Dit is een vorm van informele politiek: 

tijdens de congressen bereiken verschillende partijen een consensus, waarop de Europese 

Commissie haar agenda baseert. Hierdoor bepaalt zij de ‘kennis’ over een bepaald onderwerp, 

waarmee de context voor beleidsontwikkeling is gezet. De focus van stedelijk beleid eind jaren ’90 

lag vooral op economische ontwikkeling en het bestrijden van sociale uitsluiting, ofwel 

convergentie. Deze koers paste goed bij het regionale beleid van de EU, dat met de introductie 

van het Cohesiefonds in 1993 streefde naar sociale en economische cohesie. Projecten specifiek 

gericht op steden werden dan ook veelal uitgevoerd onder de vlag van het cohesiebeleid en 

gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de lidstaten (Van 

den Berg e.a., 2004). De combinatie economische ontwikkeling en sociale convergentie is echter 

paradoxaal. Met sociale convergentie als doel wordt geconcentreerd op het wegnemen van 

verschillen tussen regio’s, terwijl de toenemende aandacht voor regionaal economisch 

concurrentievermogen juist uitgaat van deze verschillen. Als tussenoplossing noemt de Europese 

Commissie daarom polycentraliteit. Dit kan bereikt worden door het opzetten van regionale 

netwerken van economisch sterke steden, die op hun beurt de omliggende regio meetrekken. 

Hiermee worden steden op een centrale positie geplaatst in het bereiken van territoriale cohesie 

en daarmee in het behalen van de Europa2020-doelstellingen (Janssen-Jansen & Waterhout, 

2006).  

In de praktijk betekende de aandacht van de EC voor steden een serie projecten, welke tot doel 

hadden innovatie in stedelijke herstructurering te bevorderen. De belangrijkste les was dat het 

betrekken van lokale belanghebbenden en een horizontale, sector overschrijdende coördinatie van 
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belang was voor niet alleen het slagen van de programma’s, maar ook voor het genereren van 

lange termijneffecten (3.1). Hoewel de eerste rondes stedelijke programma’s als succesvol 

beschouwd werden, hadden deze eerder het karakter van projecten op ad-hoc basis dan van een 

structurele stedelijke dimensie van EU beleid. Dit is vooral het gevolg van de prioriteit die DG 

REGIO, gezien de naam, logischerwijs stelt aan het regionaal niveau. Bovendien heeft de agenda 

van het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een grote invloed op de 

prioriteit die de stedelijke agenda krijgt (Van den Berg e.a., 2004).  

Sinds het jaar 2000 is echter een aantal belangrijke verklaringen geaccepteerd, die opgesteld 

waren door verschillende voorzitterschappen4. Deze verklaringen hebben geleid tot een 

intensievere samenwerking tussen lidstaten en tot de erkenning van het belang van een stedelijke 

agenda op Europees niveau. Tot echte actie kwam het echter nooit (Atkinson e.a., 2011; EUKN, 

2011). Van het huidige trio-voorzitterschap heeft alleen Polen veel aandacht geschonken aan de 

stedelijke dimensie van cohesiebeleid, terwijl bij Denemarken en Cyprus deze agenda geheel werd 

overschaduwd door discussies over bezuinigingsmaatregelen in het opstellen van een nieuw 

Meerjarig Financieel Kader (MFK). Tabel 3.1 geeft een overzicht van de Europese stedelijke 

programma’s tot het einde van de huidige programmeringsperiode.  

 

Tabel 3.1 EU stedelijke programma’s 1990-2013 

Programma Looptijd EU Budget Totale 

investering 

Aantal 

projecten/ 

steden 

Aantal 

(kandidaat) 

lidstaten 

Urban Pilot 

Projects fase I 

1990-1993 ECU 102 miljoen ECU 204 

miljoen 

33 11 

Urban Pilot 

Projects fase II 

1997-1999 ECU 63,6 miljoen ECU 163,2 

miljoen 

26 14 

URBAN I 1994-1999 €953 miljoen €1,8 miljard 118 15 

URBAN II 2000-2006 €728 miljoen €1.6 miljard 70 14 

URBACT I 2002-2006 €18,03miljoen €28,42 miljoen 28 projecten met 

274 partners 

29  

URBACT II 2007-2013 €53,3 miljoen €68,9 miljoen 300 steden 29  

Urban Audit I* 1993-1999 € 2,2 miljoen €2,2 miljoen 58 steden 15 

Urban Audit II** 2000-2006 € 1,6 miljoen €2 miljoen 258 steden 27 

* Urban Audit I kende geen co-financiering 

** Voor de EU15 

Bron: Van den Berg e.a., 2004; Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2003; Atkinson e.a., 2011 

 

De Urban Pilot Projects (1990-1999) waren de eerste projecten die specifiek op steden gericht 

waren. Het doel was innovatie in stedelijke herstructurering te bevorderen met behulp van lokale 

strategieën. De lessen en ervaringen van deze projecten hebben geleid tot een tweede fase, 

evenals de start van het communautair initiatief URBAN (EC, 1999; Atkinson e.a., 2011). 

Bovendien werd naar aanleiding van de eerder genoemde discussienota Naar een stedelijke 

agenda in de Europese Unie, Urban Audit I opgezet, dat statistische gegevens bevat over de sterke 

en zwakke punten van Europese steden (Van den Berg e.a., 2004). Urban Audit vormt een 

belangrijke bron waarop huidige stedelijke programma’s gebaseerd worden, alsmede URBAN I en 

zijn opvolger URBAN II (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2003 & 2010).  

Ook URBAN I en II hadden als doel innovatieve aanpak van stedelijke herstructurering te 

bevorderen met behulp van verschillende Europese fondsen. Deze programma’s waren echter 

specifiek gericht op achtergestelde wijken, een gevolg van de nadruk op achtergestelde regio’s in 

de programmeringsperiode 2000-2006. In Nederland vonden URBAN projecten plaats in 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Heerlen (Commissie van de Europese 

                                                
4 Verklaringen: Lille Agenda (2000), Rotterdam Urban Acquis (2004), Bristol Accord (2005), Leipzig Charter 

(2007), Toledo Declaration (2010). 
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Gemeenschappen, 2003). Daar de lange termijneffecten van beide programma’s zichtbaar bleven, 

worden de URBAN projecten beschouwd als één van de meest succesvolle Europese initiatieven ter 

bevordering van geïntegreerde stedelijke ontwikkeling (Atkinson e.a., 2011; Van den Berg, 2004, 

pp.4-5). Om het verspreiden van de kennis en best practices van de URBAN projecten en de urban 

pilot projects te faciliteren, werd het stedelijke netwerk URBACT opgericht, in eerste instantie als 

onderdeel van URBAN II.  De netwerken waren gebaseerd op projectthema’s, als immigratie, 

burgerparticipatie, stedelijke veiligheid, geïntegreerde stedelijke vernieuwing en jongeren en 

bedoeld voor steden met projecten in URBAN. Omdat URBACT zich in hoog tempo ontwikkelde tot 

een meer algemeen Europees kennisnetwerk, is URBACT II opgericht als een apart Operationeel 

Programma onder het Europese Territoriale Samenwerkingsdoel (ETS) en open voor alle 

geïnteresseerde steden, ook uit kandidaat lidstaten (figuur 3.3; Atkinson e.a., 2011). Dit houdt in 

dat lidstaten en regio’s van te voren een strategie moeten opstellen hoe zij het geld voor Europese 

Territoriale Samenwerking (voorheen INTERREG Communautair Initiatief) gaan besteden – in dit 

geval aan URBACT. ETS valt onder het Europees Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het 

EFRO (DG REGIO, 2012b; URBACT, 2012).  

 

Figuur 3.3 Geografisch overzicht van stedelijke projecten en URBACT II deelnemers 

Bron: Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2009 

 

Behalve deze specifieke programma’s vielen veel steden overigens ook onder Doelstelling 2 van 

het cohesie beleid 2000-2006, dat bedoeld is voor de revitalisering van gebieden met structurele 

moeilijkheden. Het is echter lastig vast te stellen hoeveel financiële middelen naar stedelijke 

gebieden gevloeid zijn, omdat er onderscheid is gemaakt tussen onder andere stedelijke gebieden, 

gemengde gebieden en industriële gebieden. Wel kan vastgesteld worden dat de projecten 

gefinancierd onder Doelstelling 2 minder succesvol waren dan die van het URBAN Initiatief. Dit 

heeft drie redenen: projecten onder Doelstelling 2 werden uitgevoerd vanuit een top-down 

benadering, waardoor minder partnerschappen ontstonden op regionaal en lokaal niveau. Verder 

was de focus op economische aspecten te groot en werd het sociale aspect verwaarloosd. Ten 

slotte was het imago van projecten onder Doelstelling 2 minder goed onder stadsbesturen dan dat 

van het URBAN Initiatief. Dit komt vooral doordat eerstgenoemden niet specifiek voor steden 

bedoeld waren, waar dit voor laatstgenoemde wel geldt (Van den Berg e.a., 2004). Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat een uitgesproken stedelijke benadering het meest effectief is. 
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Ondanks het succes van het URBAN Initiatief, deelde de Europese Commissie in juli 2006 mede 

het initiatief niet voort te zetten in de programmeringsperiode 2007-2013. Reden hiervoor was dat 

zij de URBAN-aanpak wilde veralgemeniseren naar de reguliere Operationele Programma’s (Van 

den Berg e.a., 2004; Europese Commissie, 2006). Hierdoor zou de kennisoverdracht van de 

URBAN-projecten niet beperkt blijven voor de projectsteden, maar toegankelijk zijn voor alle EU 

steden. De EC wilde de stedelijke dimensie veralgemeniseren, omdat zij steden een belangrijke rol 

toebedeelde in het behalen van de doelstellingen van de Lissabon Agenda, en later de Europa2020 

strategie. Hiermee rechtvaardigt de Commissie het ontwikkelen van een beleid en beheerssysteem 

op EU niveau (EUKN, 2011, pp.12-13; Atkinson e.a., 2011, p.11). Centraal in zowel de Lissabon 

Agenda als de Europa2020 strategie staat het cohesiebeleid. Hiervoor waren in de periode 2007-

2013 drie doelstellingen opgesteld: convergentie, regionaal concurrentievermogen & 

werkgelegenheid en Europese territoriale samenwerking (tabel 3.2). Het totale budget voor dit 

cohesie beleid5, ofwel regionaal beleid, groeide van minder dan vijf procent in 1975 naar meer dan 

een derde voor de periode 2007-2013, ofwel €347 miljard, het beste bewijs van het groeiende 

belang dat de EU aan een territoriale dimensie van haar beleid toekende (Van den Berg e.a., 2004, 

pp.3-4; Europese Unie, 2012).  

 

Tabel 3.2 Doelen Cohesie Beleid en verdeling fondsen 
Doelstellingen Structuurfondsen en 

instrumenten 
% van 
fondsen  

% van 
fondsen naar 
steden 

Convergentie EFRO ESF Cohesiefonds 81,5 6,1 

Regionaal 

Concurrentievermogen  

& Werkgelegenheid 

EFRO ESF  16 6,1 

Europese Territoriale 

Samenwerking 

EFRO   2,5 3,5 

Totaal    100 6,0 

Bron: EUKN, 2011, p.9; Commissie vd Europese Gemeenschappen, 2010, pp.8-9; Europese 

Commissie 2010, p.2 

 

Met cohesiebeleid streeft de EU naar een balans tussen economische groei en territoriale cohesie. 

Dit werd eerder beschreven als de tweestrijd waar veel steden tegenaan lopen (2.3). Daarom 

kwam de mainstreaming van de stedelijke dimensie in het teken te staan van duurzame stedelijke 

ontwikkeling, waarin met ‘duurzaam’ de balans tussen economisch en sociaal beleid bedoeld wordt 

(Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2010). Thissen & Van Oort (2010, p.479) wijzen 

er echter op dat de Commissie zich hiermee teveel concentreert op stedelijke agglomeraties en 

economische groei en daarmee op de lange termijn. Negatieve korte termijn effecten, zoals 

werkloosheid buiten verstedelijkte gebieden, kunnen leiden tot leegloop van deze gebieden, 

waardoor een duurzame territoriale ontwikkeling in het gedrang komt. Naast het stimuleren van 

het economisch concurrentievermogen van steden en het promoten van sociale cohesie binnen 

stedelijke gebieden, is dan ook een derde vorm van stedelijk beleid geformuleerd. Dit is de 

promotie van een gebalanceerde, poly-centrische ontwikkeling van de Unie door middel van 

netwerken. Deze netwerken kunnen zowel fysieke (infrastructuur, ICT) als humane 

(samenwerking) vormen aannemen. De nadruk van deze beleidsvorm ligt op de stedelijk-rurale 

verbindingen (Europese Gemeenschap, 2010; Verdonk, 2012).  

Tabel 3.3 geeft een overzicht weer van de toebedeelde fondsen per doel aan de stedelijke 

dimensie. De beschrijving van de doelen is gedefinieerd als prioriteit bij het implementeren van de 

fondsen als het gaat om stedelijk gebied. Hierin komt de nadruk op de kwaliteit van de 

leefomgeving, evenals een gebalanceerde ruimtelijke ontwikkeling duidelijk naar voren.  

                                                
5 Het budget voor regionaal beleid is verdeeld over drie fondsen: EFRO en Europees Sociaal Fonds (ESF) 

(samen de Structuurfondsen) en het cohesiefonds. 
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Tabel 3.3 Fondsen voor de stedelijke dimensie, als vastgesteld door DG REGIO & DG EMPLOYMENT, 2007 

Stedelijk 

Doel Beschrijving Bedrag (€) % 

Convergentie Woninginfrastructuur 888.937.140 5,2 

 Geïntegreerde projecten voor 

stedelijke en rurale herstructurering 

8.072.224.229 47,4 

 Promotie van schoon stadstransport 5.305.456.931 31,1 

 Rehabilitatie van industriële locaties en 

vervuilde grond 

2.767.850.075 16,2 

CONVERGENTIE 17.034.468.375 100 

Regionaal 

concurrentievermogen en 

werkgelegenheid 

Woninginfrastructuur 60.163.117 1,8 

 Geïntegreerde projecten voor 

stedelijke en rurale herstructurering 

1.883.383.031 56,1 

 Promotie van schoon stadstransport 778.330.564 23,2 

 Rehabilitatie van industriële locaties en 

vervuilde grond 

635.924.485 18,9 

REGIONAAL CONCURRENTIEVERMOGEN EN WERKGELEGENHEID 3.357.801.197 100 

Europese Territoriale 

Samenwerking 

Woninginfrastructuur 914.720 0,3 

 Geïntegreerde projecten voor 

stedelijke en rurale herstructurering 

181.740.715 66,5 

 Promotie van schoon stadstransport 42.777.085 15,7 

 Rehabilitatie van industriële locaties en 

vervuilde grond 

47.801.926 17,5 

EUROPESE TERRITORIALE SAMENWERKING 273.234.446 100 

Bron: Europese Commissie 2010, p.3 

 

Naast de structuurfondsen en het cohesiefonds werd een financieel instrument geïntroduceerd 

bedoeld voor steden, genaamd JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 

City Areas). Dit instrument biedt EU landen de mogelijkheid een deel van hun structuurmiddelen te 

investeren in revolverende fondsen, om ze meermaals te beleggen en investeringen in stedelijke 

gebieden in Europa te bevorderen. Het gaat hierbij om projecten als stedelijke infrastructuur, 

cultureel erfgoed of de creatie van nieuwe bedrijfsruimtes (Atkinson e.a., 2011; DG REGIO 

2012a). 

Een eerste evaluatie van de implementatie van de stedelijke dimensie werd uitgevoerd door 

middel van een analyse van de manier waarop lidstaten duurzame stedelijke ontwikkeling hadden 

ingevoegd in hun Operationele Programma’s voor het EFRO voor 2007-2013. Hieruit werd 

geconcludeerd dat de besteding van het EFRO aan duurzame stedelijke ontwikkeling was gestegen 

naar drie procent (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2010). De totale besteding aan 

stedelijke programma’s bedroeg zes procent (Europese Commissie, 2010). Toch verliep de 

veralgemenisering van een stedelijke dimensie minder succesvol dan gehoopt. Stedelijke 

initiatieven raakten ondergesneeuwd in lidstaten waar het eerdere URBAN initiatief wel succesvol 

geweest was. Dit had verschillende oorzaken. De belangrijkste oorzaak is wellicht dat de 

Operationele Programma’s en het cohesiebeleid zelf op een sectorale manier zijn ingericht. Als 

gevolg hiervan moeten de beheersinstanties van een project fondsen apart aanschrijven. De 

aanvragen worden vervolgens los van elkaar behandeld, waardoor geen rekening wordt gehouden 

met een geïntegreerde aanpak en beheersinstanties niet zeker zijn of alle aanvragen worden 

gehonoreerd. Hiernaast wordt een geïntegreerde aanpak op geen enkele manier aangemoedigd 

door prikkels of verplichtingen en is bovendien vaag gedefinieerd. Een andere belangrijke reden is 

dat lokale autoriteiten nog altijd te weinig betrokken zijn bij de formulering en implementatie van 
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cohesiebeleid. Een gebrekkige multilevel governance structuur kan enerzijds verklaard worden 

door onder andere onwil of het ontbreken van ervaring. In veel lidstaten is een 

mentaliteitsverandering nodig om verschillende partijen beter bij het besluitvormingsproces te 

betrekken, ook als dit een toename in bureaucratie tot gevolg heeft. Bovendien verschillen de 

competenties van lokale en regionale autoriteiten per lidstaat aanzienlijk. Anderzijds is dit een 

gevolg van het gebrek aan een expliciet stedelijk beleid op nationaal niveau. In Frankrijk en 

Nederland, die tot de weinige lidstaten behoren die een expliciet stedelijk beleid voeren, is het 

veralgemeniseren van de stedelijke dimensie wel succesvol geweest (Atkinson, 2001; Van den 

Berg e.a., 2007). Kort gezegd bieden specifieke programma’s meer zekerheid dat geld naar steden 

vloeit dan als de keuze aan de lidstaten overgelaten wordt (EUKN, 2011b, pp.22-3). 

Ondanks de tegenvallende resultaten wordt de veralgemenisering van de stedelijke dimensie 

voortgezet in de periode 2014-2020, met als doel het bevorderen van een geïntegreerd stedelijk 

beleid (Europese Commissie, 2012b). De Toledo Verklaring onder het Spaans Voorzitterschap, de 

publicatie van het Vijfde Cohesieverslag door de EC (beide 2010) en de oprichting van een 

werkgroep onder het Pools Voorzitterschap (2011) stelden verbeteringen voor van de stedelijke 

dimensie voor de komende programmeringsperiode. In de documenten wordt vooral gehamerd op 

een sterkere verbinding met de Europa2020 doelen. Ook wordt grote nadruk gelegd op de 

territoriale dimensie van EU beleid, waarmee de sectorale benadering geheel aan de kant wordt 

gezet. Op deze manier hoopt de EC een geïntegreerde aanpak te kunnen faciliteren (Atkinson e.a., 

2011; EUKN, 2010). Een geïntegreerde aanpak houdt enerzijds in dat projecten die door EFRO 

worden gefinancierd geïntegreerd kunnen worden in de bredere doelstellingen van stedelijke 

programma’s en uiteindelijk de Europa2020 strategie. Anderzijds moeten EFRO, ESF en het 

cohesiefonds gecombineerd kunnen worden op programma- of operationeel niveau. Met name 

kruisfinanciering tussen ESF en EFRO wordt gestimuleerd, zodat niet enkel op economische 

doelstellingen geconcentreerd wordt. De geïntegreerde aanpak wordt verplicht gesteld, door 

tenminste vijf procent van de EFRO-middelen te moeten besteden aan duurzame stedelijke 

ontwikkeling. Dit gebeurt via een geïntegreerde territoriale investering (ITI). Dit is een model 

afgekeken van de manier waarop de G4 de eigen stedelijke programma’s uitvoeren in Kansen voor 

West (3.4). Via ITI kunnen beheersinstanties verschillende Operationele Programma’s indienen die 

samen één geïntegreerd project financieren. Zodoende worden de aanvragen als één geheel 

behandeld, in plaats van apart, zoals in de periode 2007-2013 het geval is. ITI’s kunnen 

verschillende schaalniveaus beslaan, van wijkniveau tot metropolitaanniveau en omringend 

platteland en zijn verplicht bij het indienen van geïntegreerde programma’s voor duurzame 

stedelijke ontwikkeling (Europese Commissie 2012b). De beheersinstanties moeten zoveel 

mogelijk lokale of regionale autoriteiten zijn, al is de vorm en mate waarin het beheer aan steden 

wordt gedelegeerd aan de lidstaten. Steden die programma’s beheren en uitvoeren moeten een 

partnerschapscontract ondertekenen. In dit contract, dat wordt opgesteld in samenwerking met de 

nationale regering, wordt de rol van lokale en regionale autoriteiten gewaarborgd. 

Partnerschapscontracten zijn dan ook een manier waarop de EC probeert de rol van lokale en 

regionale autoriteiten formeler te maken (EUKN, 2011). Overigens heeft het Comité van de Regio’s 

hier een bottom-up variant van voorgesteld: de territoriale pacten. In een territoriaal pact stellen 

nationale, regionale en lokale overheden gezamenlijk hun strategieën op en wordt vastgesteld wie 

wat doet. Het gaat verder dan partnerschapscontracten in die zin dat lokale en regionale 

autoriteiten betrokken zijn bij het opstellen ervan, in plaats van enkel hun rol te waarborgen. Voor 

territoriale pacten is multilevel governance dan ook een belangrijke voorwaarde (Comité van de 

Regio’s, 2011). Hiernaast promoot de EU door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling 

(community-led local development; CLLD). Door middel van CLLD beoogt de EC een eigen inbreng 

vanuit de gemeenschap te bevorderen. In figuur 3.4 wordt de beoogde implementatie van de 

stedelijke dimensie schematisch weergegeven. 
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Figuur 3.4 Voorstel implementatie stedelijke dimensie 2014-2020  

Bron: DG REGIO, 2012c  

 

Hoewel de EU op verschillende manieren multilevel governance promoot, blijft de nationale 

overheid een dominante rol spelen. Zo kiezen de lidstaten de steden uit waar geïntegreerde 

duurzame ontwikkeling zal worden ondersteund, alsmede de steden die deel uitmaken van het 

platform voor stedelijke ontwikkeling. Dit platform zal naast URBACT III bestaan, maar zal zich 

specifiek concentreren op de kansen en problemen rond geïntegreerde duurzame stedelijke 

ontwikkeling (Europese Commissie, 2012b). 

De voorstellen voor de stedelijke dimensie 2014-2020 zijn ambitieus en gaan een stap verder dan 

de huidige stedelijke dimensie. Hoewel het nut van een Europese stedelijke agenda door de 

lidstaten erkend is, worden in de huidige onderhandelingen over het Meerjaarlijks Financieel Kader 

niet alle voorstellen door iedereen even enthousiast ontvangen. In veel lidstaten is de prioriteit 

voor stedelijke problematiek het afgelopen decennium juist verminderd, waardoor onder andere de 

verplichte vijf procent voor stedelijke ontwikkeling van het EFRO bij verschillende lidstaten 

weerstand oproept. Deze schijnbare tegenstrijdige politieke doelstellingen kunnen deels worden 

verklaard door het gebrek aan media aandacht voor politieke debatten op Europees niveau. Als 

gevolg hiervan ontwikkelt de EU haar eigen discours. De Europese stedelijke dimensie is nu op een 

kruispunt aangekomen: is er geen draagvlak meer voor dergelijke uitgebreide aandacht voor 

steden op Europees niveau, of is de governance aanpak in combinatie met financiële steun te soft, 

en moeten harde wetten ingevoerd worden, wat inhoudt dat stedelijk beleid alsnog een Europese 

dimensie wordt (EUKN, 2011b)? Hoewel het MFK voor de periode 2014-2020 nog goedgekeurd 

moet worden door het Europees Parlement, is al duidelijk dat het voorstel voor de urban bonus 

(vier euro per inwoners voor steden groter dan 250.000 inwoners) afgewezen is. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat het zeer onzeker is of de stedelijke dimensie verder uitgebouwd wordt 

in de volgende programmeringsperiode (Verdonk, 2012). 
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3.4 Stedelijk beleid in Nederland 

 

De kern van het stedelijk systeem in Nederland wordt gevormd door de Randstad. Hier liggen de 

vier grootste steden van het land: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4). De eerste 

fasen van stedelijk beleid in Nederland waren vooral op deze vier steden gericht. Later werden 

andere steden toegevoegd, gebaseerd op hun grootte (steden met meer dan 100.000 inwoners) , 

economische potentie en sociale problematiek. Deze steden worden G27 genoemd (Ministerie van 

BZK, 2002, p.5). Binnen het Nederlands stedelijk beleid, lag de focus met name op het wijkniveau, 

de wijkaanpak. Lange tijd heerste de overtuiging onder politici dat de fysieke conditie van een wijk 

invloed had op de sociale positie van haar inwoners. Stedelijk beleid in Nederland is dan ook plaats 

gevoelig en bovendien probleem-gericht (3.1). In tegenstelling tot Europees stedelijk beleid, dat 

voornamelijk economische doeleinden nastreeft, voerden in Nederland de fysieke en sociale 

dimensie de boventoon in het zogenaamde grotestedenbeleid (GSB). De uitbreiding van het GSB 

van vier naar 38 steden6 is volgens Musterd & Ostendorf echter een bewijs dat de sociale status 

van inwoners niet enkel afhankelijk is van de wijk en daarmee de plaats gevoelige aanpak 

onterecht wordt toegepast (Musterd & Ostendorf, 2008).  

De participerende steden werden geselecteerd door de verantwoordelijke ministeries. Hoewel dit 

lijkt op een gecentraliseerde aanpak, kregen deze steden veel bewegingsvrijheid. Zij moesten zelf 

een plan van aanpak formuleren, waarna convenanten onderhandeld werden met de nationale 

overheid (Van den Berg e.a., 2007). Er was sprake van een zogenaamd single information, single 

audit systeem, waarin steden het Rijk slechts één keer hoefden te informeren over hun plannen en 

één keer over de uitkomsten om de bureaucratische lasten te drukken (KEI, 2012). Hieronder 

volgt een korte beschrijving van de ontwikkeling van het stedelijk beleid in Nederland (tabel 3.4). 

Aan de hand hiervan kan vastgesteld worden in hoeverre Nederland voor of achterloopt op de 

Europese ontwikkelingen op het gebied van stedelijk beleid en wat de positie is van lokale en 

regionale autoriteiten in het Nederlands beleidsmakingsproces.  

 

3.4.1 De ontwikkeling van stedelijk beleid in Nederland 1970-2009 

 

In de decennia direct na de Tweede Wereldoorlog lag de nadruk van ruimtelijke planning in 

Nederland op economisch herstel. Voor steden betekende dit dat de prioriteit lag bij de opbouw 

van central business districts (CBD). Op grote schaal werd ruimte gemaakt voor kantoren, banken 

en winkels, waarvoor vaak woningen gesloopt moesten worden. Een bekend voorbeeld hiervan is 

de bouw van Hoog Catharijne in Utrecht, waarvoor een complete woonwijk gesloopt werd. Als 

gevolg van de opkomende suburbanisatie in de jaren ’60 en ’70, verminderde het woningtekort in 

steden snel, waardoor de bouw van nieuwe woningen in steden geen prioriteit kreeg. Nieuwe 

woningen werden vooral gebouwd in de toegewezen groeikernen. Dit, samen met de voorrang 

voor de ontwikkeling van economisch sterke stadscentra, had grote gevolgen voor zowel de 

stedelijke woningvoorraad als bevolking: de kwaliteit van de woningvoorraad ging sterk achteruit 

en alleen de armste bewoners bleven achter. Het eerste expliciet stedelijk beleid vanaf de jaren 

‘70, genaamd Stadsvernieuwing, richtte zich geheel op de fysieke verbetering van de 

woningvoorraad in steden voor de reeds aanwezige bewoners. Door het verbeteren van de 

woningkwaliteit hoopte men de armoede te bestrijden. De resultaten van Stadsvernieuwing vielen 

echter tegen; fysieke verbeteringen resulteerden niet in een sterkere sociale positie van de 

bewoners. Toch zou het vervangen van oude woningen door nieuwbouw een belangrijk onderdeel 

blijven van stedelijk beleid in Nederland (Musterd & Ostendorf, 2008; Van den Berg e.a., 2007).  

De tegenvallende resultaten leidden tot de introductie van een nieuw beleidsplan: Stedelijke 

Vernieuwing. Onder Stedelijke Vernieuwing verschoof de aandacht terug naar de stedelijke 

economie. Door het verbeteren van de stedelijke economie zouden banen gecreëerd worden, waar 

de bewoners van arme stadswijken van zouden profiteren. De praktijk pakte echter anders uit: 

                                                
6 Tijdens GSB I werden bij de G4 27 steden toegevoegd (G27). Op 28 april 2009 kwamen hier de gemeenten 

Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer bij (de Ortega-steden), waardoor de G27 de G32 
werd. Ten slotte zijn per 1 maart 2011 Gouda en Delft toegevoegd (G32, 2012). 
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vaak waren de bewoners slecht betrokken bij de programma’s, waardoor zij niet konden profiteren 

van de nieuwe economische kansen. Bovendien verslechterde de sociaaleconomische positie van 

deze groepen inwoners door de crisis eind jaren ’80, waarvan de gevolgen het meest merkbaar 

waren in de steden. Als reactie hierop werd op initiatief van de Rotterdamse gemeenteraad een 

sociale pijler geïntroduceerd in een nationale multi-problemen aanpak en later in het programma 

sociale vernieuwing, dat zich richtte op sociale cohesie in wijken. De economische situatie 

verbeterde echter snel. In de jaren ’90 kende de Nederlandse economie een groeispurt met de 

opkomst van de kenniseconomie. Vooral steden als Amsterdam en Utrecht hadden zich goed aan 

weten te passen aan de kenniseconomie. Steden werden niet langer slechts gezien als een bron 

van sociale problemen, maar als de motors achter de economische groei. Tegelijkertijd werd 

echter steeds duidelijker dat niet iedereen een plek wist te vinden in die kenniseconomie. Mensen 

zonder of met te weinig kwalificaties konden moeilijk een baan vinden, waardoor het 

sociaaleconomische verschil tussen burgers vergrootte. Dit vormde de aanleiding tot het 

Grotestedenbeleid (GSB) (Musterd & Ostendorf, 2008; Van den Berg e.a., 2007). 

 

Tabel 3.4 Overzicht stedelijke beleid in Nederland 1945-2009 

Naam Beleid Looptijd Hoofddoel Budget Sturing 

Creëren van CBD Tot 1973 Sterkere stedelijke 

economie 

 Rijk 

Stadsvernieuwing 1973-1980 Verbeteren stedelijk 

woningaanbod 

 Rijk > gemeente 

 

Stedelijke 

vernieuwing 

1980-1990 Sterkere stedelijke 

economie 

 

multiproblemen 1985-1990 Hulp aan achtergestelde 

wijken 

 

Sociale 

vernieuwing 

1990-1994 Meer sociale cohesie  

GSB I 1994-1998 Gemengde wijken €1,5 miljard 

GSB II 1998-2004 Stabiele wijken €11,1 miljard Gemeente, corporatie 

GSB III 2004-2009 Sterke wijken €5,6 miljard 

Stedenbeleid 2010-2014 Decentralisatie  Markt, burgers, 

gemeente 

Bronnen: Musterd & Ostendorf, 2008, p.79; KEI, 2012, KEI & NICIS, 2012, p.4 

 

Het GSB werd voorgesteld door de vier grootste steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag en Utrecht (G4). Het voornaamste doel van alle drie de fasen van het GSB was het 

aanpakken van de sociale problemen in steden, waarvan verondersteld werd dat die veroorzaakt 

werden door segregatie en een gebrek aan integratie van voornamelijk niet-Westerse 

immigranten. Het GSB werd geïmplementeerd aan de hand van drie pijlers: fysiek (de kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving), sociaal (veiligheid, integratie, zorg, onderwijs) en economie & werk 

(versterken van de economische vitaliteit; Grotestedenbeleid, 2012). Pas onder GSB III werden de 

42 fondsen beschikbaar voor stedelijk beleid gebundeld in drie grote fondsen die overeenkwamen 

met de drie pijlers. Tot dan toe had alleen de fysieke pijler een eigen fonds: het 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), wat in zekere zin het belang weergeeft dat aan 

deze pijler gehecht werd ten opzichte van de andere twee. Doordat de drie pijlers apart 

gefinancierd werden, was van de bedoelde geïntegreerde aanpak binnen het GSB nauwelijks 

sprake (Musterd & Ostendorf, 2008; Van den Berg e.a., 2007).  

In 1994 stelde het nieuwe kabinet omgerekend €1,5 miljard beschikbaar voor GSB I, dat liep van 

1994-1998 (de pioniersfase). Liefst elf ministeries waren betrokken bij de formulering van het 

GSB7, dat vijf zogenaamde outcome-doelstellingen voor ogen had: werk & economie; jeugd & 

                                                
7 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van VROM, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Justitie, Ministerie van 
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veiligheid; (gezondheids)zorg; kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving en onderwijs. De 

ministeries verdeelden fondsen en evalueerden allen apart van elkaar, waardoor het GSB vooral 

een projectmatig karakter had (Minsterie van BZK, 2002; KEI, 2012). Een van de belangrijkste 

doelen van het GSB I was het creëren van de balans van verschillende inwonersgroepen in 

zogenoemde homogene inkomenswijken – hier bedoeld als wijken met voornamelijk lage 

inkomensgroepen. Dit werd gedaan door het tekort aan woningen voor midden- en hogere 

inkomensgroepen aan te pakken. Het beleid kreeg echter veel kritiek, omdat de wijken niet meer 

inkomensdivers leken te worden en mensen uit lagere inkomensgroepen niet noodzakelijkerwijs 

geholpen zijn met het hebben van rijkere buren. Toch was er wel degelijk aandacht voor de 

economische situatie van de oorspronkelijke bewoners. Een voorbeeld van economisch beleid 

binnen GSB I was het creëren van Melkertbanen – gesubsidieerde banen in de publieke sector voor 

voornamelijk laagopgeleiden die geen aansluiting konden vinden in de kenniseconomie (Musterd & 

Ostendorf, 2008; Van den Berg e.a., 2007).  

Na de verkiezingen in 1998 werd niet alleen besloten het GSB te continueren, maar ook te 

veralgemeniseren door een minister van Grote Steden- en Integratiebeleid aan te wijzen. Het 

benoemen van een minister met deze portefeuille moet vooral worden gezien als het benadrukken 

van het belang van stedelijk beleid, niet zozeer als een centralisatie ervan. De minister speelde 

dan ook vooral een coördinerende rol. Met een ‘eigen’ minister kon dit GSB II (de 

ontwikkelingsfase) niet alleen effectiever uitgevoerd worden, maar ook uitgebreid. Bovendien 

werden de vijf outcome-doelstellingen, uitgebreid naar negen:  

 Het terugbrengen van (structurele) werkloosheid en het promoten van werkgelegenheid; 

 Het versterken van het concurrentievermogen van steden; 

 Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de banenmarkt; 

 Het versterken van de positie van de stedelijke leefomgeving op de regionale woningmarkt; 

 Het verbeteren van de (fysieke) leefomgeving; 

 Het vergroten van de bereikbaarheid; 

 Het versterken van de sociale infrastructuur; 

 Het verbeteren van de veiligheid; 

 Duurzaam herstel van achterstandswijken (Grotestedenbeleid, 2012). 

Een andere grote verandering ten opzichte van GSB I was dat drie procesdoelstellingen 

geformuleerd werden met oog op de implementatie van het GSB: burgerparticipatie, regionale 

coördinatie en vooral ingrijpend, de verschuiving van de stad naar de wijk als ideale schaalniveau, 

wijkaanpak genoemd. Deze bottom-up benadering was een poging zogenoemd afvinkgedrag bij de 

participerende gemeenten tegen te gaan en een meer geïntegreerde aanpak aan te moedigen. 

Hiervoor dienden de gemeenten een 10-jaren visie in, die vertaald werden naar meerjarige 

ontwikkelingsprogramma’s (MOP’s) voor de steden. Hierin formuleerden de gemeenten hun 

                                                                                                                                                  
Volksgezondheid, Welvaart en Sport, Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap, Ministerie van 
Landbouw, Ministerie van Financiën en Ministerie van Algemene Zaken.  

De Nederlandse wijkaanpak 

De groeiende nadruk op de rol van de wijk leidde tot de ‘verwijking’ van het GSB. De wijk als centraal schaalniveau 

voor stedelijk beleid begon in 2003 de overhand te krijgen met de 56-wijkenaanpak (Actieprogramma 

Herstructurering), die werd voorgesteld naar aanleiding van tegenvallende resultaten van het GSB. Volgens 

toenmalig minister Kamp van VROM waren wijken de plaats waar de problemen het meest tastbaar waren en 

bovendien het meest aangewezen niveau waarop samenwerkingscontracten tussen verschillende partijen (burgers, 

bedrijven, corporaties en overheid) gesloten kunnen worden. Daarom werden met 56 wijken in dertig steden 

prestatie afspraken gemaakt die met behulp van geld uit de staatskas gefinancierd konden worden (KEI, 2012). 
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output-doelstellingen op fysiek, sociaal en economisch gebied. De MOP’s werden beoordeeld door 

de overheid, waarna onderhandelingen tussen overheid en gemeenten plaatsvonden over de te 

behalen resultaten (convenanten). Steden hadden zodoende meer te zeggen over de uit te voeren 

programma’s dan in GSB I. Deze verandering was gebaseerd op het idee dat lokale autoriteiten de 

lokale situatie beter kennen dan de nationale overheid. Deze opzet leidde tot zekere competitie 

tussen steden en wijken in het bemachtigen van overheidsgeld, ondanks dat daar het stempel 

‘probleemwijk’ tegenover stond. In GSB II kregen veiligheid en integratie een centrale plaats, die 

niet meer zou verdwijnen. Het verband dat gelegd werd tussen het soort wijk, de mate van 

integratie van haar bewoners en de veiligheid in de wijk werd steeds sterker benadrukt, onder 

andere met de oprichting van het Ministerie van Grote Steden- en Integratiebeleid (1998-2002) en 

later het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (2007-2010). Door deze politieke 

verandering, werden veiligheid en immigratie zeer belangrijke aspecten binnen het GSB (Van den 

Berg e.a., 2007). Een bekend voorbeeld hiervan is de Rotterdam Wet uit 2002, die onder andere 

voorschreef dat de G4 zogenaamd sociaaleconomisch zwakkeren kunnen verbieden in 

achterstandswijken te gaan wonen (Grotestedenbeleid, 2012).  

Een andere ontwikkeling die leidde tot een sterke nadruk op veiligheid en integratie, was de 

politieke omslag naar rechts. In Nederland kwam deze met de opkomst van Pim Fortuyn in 2002. 

Problemen in achterstandsbuurten werden steeds vaker toegeschreven aan een gebrekkige 

integratie van bewoners van niet-Westerse afkomst en men was bang voor het ontstaan van 

parallelle samenlevingen. Het Ministerie voor Grote Steden- en Integratiebeleid werd na de 

verkiezingen in 2002 vervangen door het Ministerie voor Vreemdelingen zaken en Integratie, 

waardoor het GSB bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ondergebracht 

werd. Hierdoor was er minder expliciete aandacht voor het GSB (Van den Berg e.a., 2007). 

Desondanks werd in de eerste tussentijdse evaluatie in 2002 aangekondigd dat het GSB doorgezet 

zou worden tot tenminste 2010. In de evaluatie werd gesteld dat de resultaten van GSB 1998-

2002 moeilijk aan te geven zijn, omdat  “steden zich niet in een vacuüm bevinden, maar 

bijvoorbeeld meedeinen op de (internationale) economische conjunctuur” (Ministerie van BZK, 

2002, p.13). Er wordt dan ook geconcludeerd dat meer rekening gehouden moet worden met de 

regionale dimensie en de drie pijlers beter geïntegreerd zouden moeten worden. Ook was de 

bureaucratische last te hoog. Ten slotte werden de top-down doelstellingen teveel letterlijk 

vertaald naar lokaal niveau, wat leidde tot uniformering, terwijl diversiteit werd nagestreefd (KEI, 

2012). Daarom werd met de intrede van GSB III het aantal outcome-doelstellingen 

geherformuleerd van negen specifieke naar vijf algemenere doelstellingen: 

 Het verbeteren van de objectieve en de subjectieve veiligheid; 

 Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving; 

 Het verbeteren van de sociale kwaliteit van de leefomgeving; 

 Het binden van de midden- en hogere inkomensgroepen aan de stad; 

In 2007 werd de 56-wijkenaanpak opgevolgd door veertig wijken aangewezen door minister Vogelaar, daarom ook 

Vogelaarwijken genoemd. Deze lijst was het onderwerp van veel discussie, hoewel de minister verzekerde dat zij de 

gemeenten bij de totstandkoming ervan had betrokken. Vanaf 2009 zijn nog eens 36 wijken extra aangewezen 

onder de naam 40+ wijken, die in eerste instantie niet onder de 40-wijkaanpak vielen, maar wel vergelijkbare 

problemen hadden. Hoewel enige positieve effecten naar aanleiding van fysieke herstructurering gemeten werden, 

komt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, vijf jaar na de invoering van de 40-wijkenaanpak, 

naar voren dat nauwelijks verbeteringen opgetreden zijn met het oog op leefbaarheid. NICIS en KEI wijzen op de 

tunnelvisie die een op één gebied gerichte aanpak in de hand zou werken. Met de wijkaanpak wordt voorbij gegaan 

aan de functie en daarmee de potentie van de wijk ten opzichte van de omliggende wijken.In het essay wordt dit 

‘schijnmaatwerk’ genoemd. In plaats van zich op de staat van de wijk te richten, zou men zich op de functie van het 

gebied moeten focussen en zo de diversiteit binnen een stad beter benutten (KEI & NICIS, 2012). 

Door de crisis heeft de 40-wijkenaanpak veel vertraging opgelopen. In 2011 maakte premier Rutte bekend de 

wijkaanpak te schrappen als gevolg van bezuinigingen (Eenvandaag, 2011). 
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 Het vergroten van economische kracht van de stad (Grotestedenbeleid, 2012). 

 

De drie pijlers werden bovendien vervangen door Brede Doeluitkeringen (BDU’s) voor economie & 

werkgelegenheid, fysieke verbeteringen en sociale zaken, integratie & veiligheid. Deze hadden een 

minder bindend karakter dat de voormalige pijlers (Van den Berg e.a., 2007). Bovendien werden 

de 42 beschikbare fondsen voor stedelijk beleid gebundeld in drie fondsen overeenkomstig de 

BDU’s: fysiek/ISV, Sociaal, Integratie & Veiligheid (SIV) en economie. Voor elke BDU werd één 

verantwoordelijk ministerie aangewezen, waardoor de monitoring minder versnipperd was. Door 

deze vernieuwde financiering kregen steden meer vrijheid de programma’s te implementeren en 

op te stellen, waardoor beleid meer ‘op maat’ gemaakt kon worden (Ministerie van BZK, 2002; 

Grotestedenbeleid, 2012). Deze nieuwe opzet stelde de besturingscapaciteit van de deelnemende 

(kleinere) steden meer op de proef, voornamelijk wat betreft het betrekken van het wijkniveau en 

de relatie tussen stad en haar regio (KEI, 2012). Een belangrijke stap in het verbeteren van de 

regionale coördinatie was het oprichten van acht Plusregio’s rondom stedelijke gebieden in 20068. 

Gemeenten binnen deze regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht samen te werken 

binnen de Plusregio. Deze nieuwe bestuurslaag is een tussenlaag die gefinancierd wordt door 

zowel gemeenten en provincies op basis van BDU’s die zijn geformuleerd door het Rijk. Hiernaast 

formuleert de Plusregio zelf ook eigen beleid en kan de provincie bepaalde taken delegeren aan de 

regio’s. Vanwege bezuinigingen heeft het Rijk echter besloten het aantal bestuurslagen te 

beperken tot drie, waardoor de Plusregio’s per 1 januari 2013 worden afgeschaft en de provincie 

weer taken terugneemt, zoals op het gebied van verkeer en vervoer. Gemeenten kunnen enkel op 

vrijwillige basis doorgaan met een bestuur op regionaal niveau (Rijksoverheid, 2012b).  

 

Figuur 3.5 Geografische weergave van de participerende steden in het GSB 

 

 

Bron: Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid & Milieu, 2006 

 

 

De resultaten van GSB III leken tegen te 

vallen. Met het aflopen van de 

convenantsperiode 2004-2009, pleitten 

de steden ervoor de decentralisatie nog 

verder door te voeren en was de 

bureaucratie niet genoeg afgenomen. 

Bovendien claimden de new towns 

Almere, Apeldoorn, Ede, 

Haarlemmermeer en Zoetermeer ook 

een deel van de grote steden-

geldstroom. Het toevoegen van deze 

Ortega-gemeenten9 (figuur 3.5) aan het 

GSB had grote gevolgen voor de inhoud 

ervan. Waar de nadruk in het GSB 

grotendeels lag op het vernieuwen van de woningvoorraad in de G31, bestond het leeuwendeel 

van de woningvoorraad in de Ortega-gemeenten juist uit nieuwbouw. De toevoeging van de 

Ortega-gemeenten, alsmede het belang dat men hechtte aan maatwerk, leidde tot een 

decentralisering van het GSB, dat sinds 2010 door het leven gaat als Stedenbeleid (KEI, 2012). 

 

                                                
8 Stadsregio Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Utrecht, Eindhoven/Helmond, Arnhem-

Nijmegen, Parkstad Limburg, Regio Twente (Rijksoverheid, 2012b). 
9 Vernoemd naar Cynthia Ortega-Martijn, toenmalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. 
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Het belangrijkste gevolg van de decentralisering is dat het Stedenbeleid niet langer gefinancierd 

wordt uit aparte staatsfondsen. De financiering van de BDU’s fysiek/ISV en SIV van GSB III komt 

vanuit gemeentefondsen. De BDU economie is geheel komen te vervallen. Deze verandering heeft 

tot gevolg dat gemeenten niet langer verantwoording af hoeven te leggen tegenover het Rijk over 

de manier waarop zij het geld inzetten, maar tegenover de gemeenteraad. Wel hebben de 

gemeenten steeds verantwoordelijkheid af moeten leggen aan het Rijk over hun voortgang en zijn 

doelstellingen altijd opgesteld in samenwerking met het Rijk (Ministerie van VROM, 2009; 

Rijksoverheid, 2012a). Ten tijde van de eerste decentralisatie, met GSB II, wees Korthals Altes 

(2002) er reeds op dat de taakverdeling van financiering door de nationale overheid en planning 

door lokale overheden omgedraaid werd. Doordat gemeenten financieel afhankelijk werden van de 

centrale overheid, hebben eerstgenoemden nooit een sterke rol kunnen opbouwen in de 

formulering van stedelijk beleid.  

 

3.4.2 De huidige situatie 

 

Met de komst van de crisis en de decentralisatie van het GSB lijkt Nederland een stap terug te 

zetten in de ontwikkeling van het stedelijk beleid (zie kader wijkaanpak). Bezuinigingen hebben 

niet alleen geleid tot het voorstel voor het stopzetten van de extra steunmiddelen aan 

probleemwijken door het huidige kabinet-Rutte, maar ook tot het stopzetten van het ISV fonds per 

2015 en de beëindiging van de Wet stedelijke vernieuwing in april 2011. Voornamelijk als gevolg 

van het laatste – wat de afschaffing betekent van de Brede Doeluitkeringen – wordt het voor 

gemeenten een stuk lastiger flexibel om te gaan met subsidies vanuit het Rijk (KEI, 2012).  

De vraag is of het bijna verdwijnen van het stedelijk beleid in Nederland enkel een gevolg is van 

bezuinigingen. De benodigde bestuurlijke vernieuwingen waren groot en kwamen hortend en 

stotend tot stand. De overheid ging steeds verder met decentraliseren, in de veronderstelling dat 

het betrekken van andere partijen, zoals burgers en de private sector op een lager schaalniveau – 

de wijk – eenvoudiger zou gaan (KEI, 2012). Hoewel in de laatste tussentijdse evaluatie in 2007 

werd gesteld dat “steden meer integraal, programmatisch en gebiedsgericht [zijn] gaan werken, er 

meer aandacht gekomen [is] voor uitvoering en het behalen van resultaten en er meer interactie 

tussen bestuurslagen [is]”, bleken partnerschap, maatwerk en regionale samenwerking keer op 

keer toch onvoldoende. In een gezamenlijk essay van KEI en het NICIS instituut getiteld Stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging, wordt gesteld dat de overheid nog altijd een dominante rol speelt in 

het vormen en implementeren van beleid. Als gevolg hiervan bestaat geen gelijk speelveld voor de 

verschillende actoren (KEI & NICIS, 2012). Deze constatering wordt bevestigd door Kokx & Van 

Kempen (2010, p.366), die zelfs beweren dat “het gecentraliseerde en prestatiegerichte GSB 

tegenstrijdig is met het doel van partnerschap, dat gelijkheid tussen nationale en lokale overheden 

inhoudt, en daarbij conflicteert met de Europese principes van subsidiariteit en proportionaliteit”. 

In eerder onderzoek concludeerden Andersen & Van Kempen (2003) reeds dat het succes van 

stedelijk beleid vooral afhangt van de vrijheid van de deelnemende partijen, maar ook dat het 

opbouwen van voldoende organisatorische capaciteit tijd vergt. Afgaande op de eerder 

aangehaalde observatie van Korthals Altes (2002), hebben Nederlandse gemeenten deze tijd niet 

afdoende gekregen.  

In ieder geval is een verandering in de manier van denken nodig om tot een oplossing te komen 

en stedelijk beleid weer op de kaart te zetten. Voor het eerst is zowel demografische als 

economische groei niet meer vanzelfsprekend. Dit betekent dat stedelijk beleid zich in plaats van 

enkel te richten op het maken en vernieuwen van steden zich ook moet toespitsen op het 

onderhouden van steden: ontwikkelend beheren. KEI & NICIS (2012) noemen dit treffend ‘van 

steden maken naar steden zijn’. Tot noch toe is steeds van programma’s uitgegaan in plaats 

vanuit steden te denken. Dit heeft ertoe geleid dat een groot aantal regelingen opgesteld werd, 

waardoor niet meer op veranderingen ingesprongen kon worden tijdens een convenantsperiode. 

Bovendien werkt het toepassen van programma’s uniformering in de hand. De stad moet dus als 

uitgangspunt dienen, waarbij lokale partijen op een gelijk speelveld staan als de nationale 

overheid. Onder het mom ‘beter voorkomen dan herstructureren’ wordt stedelijke vernieuwing 
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middel in plaats van doel om de vitaliteit van de stad te waarborgen. Ontwikkelend beheren 

betekent ook dat de stad of wijk als bedrijf gezien wordt, met een eigen levenscyclus. Dit brengt 

economisch denken met zich mee. Net als in Europees stedelijk beleid wordt ervan uitgegaan dat 

economisch denken leidt tot verbeteringen op fysiek en sociaal gebied. Voor Nederlands stedelijk 

beleid betekent dit dat afgezien moet worden van de dominantie van de fysieke en sociale pijlers. 

Hiervoor is een omslag van probleem-gericht beleid naar kans-gericht beleid nodig. Ook hiervoor 

zijn bestuurlijke vernieuwingen nodig. Zo moet het klimaat om zelf proposities (voorstellen) voor 

beleid in bepaalde gebieden te maken vanzelfsprekender worden. Burgers en andere actoren zoals 

lokale bedrijven moeten gezien worden als partij in plaats van als onderwerp, waardoor zij zich 

meer betrokken voelen bij het beleidsmakingsproces. Daardoor kan meer vanuit de stad of wijk 

zelf gedacht worden, waardoor beter maatwerk geleverd wordt en uniformiteit wordt voorkomen 

(KEI & NICIS, 2012).  

De crisis heeft een grote invloed op de uitvoering van het Nederlands stedelijk beleid. Niet  alleen 

met oog op de afschaffing van fondsen en wetten, maar ook de afschaffing van de plusregio’s 

beïnvloedt de mate waarin lokale overheden effectief kunnen werken. Wel worden steeds meer 

competenties neergelegd bij deze overheden, die steeds minder geld tot hun beschikking hebben. 

Dit betekent dat lokale besturen zo effectief mogelijk te werk moeten gaan, liefst in samenwerking 

met elkaar en verschillende schaalniveaus. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre 

multilevel governance, zoals beschreven in de vorige paragraaf, hier een oplossing voor kan zijn.  

 

3.5 Europees stedelijk beleid in Nederland 

 

Als economisch sterk land met veel ervaring op het gebied van stedelijk en regionaal beleid, heeft 

Nederland relatief weinig Europese subsidies toegewezen gekregen voor steden in de 

programmeringsperiodes 2000-2006 en 2007-2013. Daarnaast heeft diezelfde ervaring met 

nationaal stedelijk beleid ertoe geleid dat Europese initiatieven met betrekking tot stedelijk beleid 

relatief weinig invloed gehad hebben op het Nederlands stedelijk beleid. Dit ondanks dat 

overheden door Europeanisering van bepaalde beleidsterreinen als milieu, immigratie, fiscale 

wetgeving en de mededingingswet hun beleid aan hebben moeten passen. Deelnemende steden 

waardeerden vooral de kennisuitwisseling met andere Europese steden. Het feit dat de vier 

grootste steden van het land echter besloten hebben een gezamenlijk kantoor te openen in 

Brussel, wijst erop dat zij lobbyen op Europees niveau van zeker belang achten, naast het werk 

van bijvoorbeeld de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU (Van den Berg e.a., 

2007; Europa Decentraal, 2006). Hieronder worden de toegewezen EU fondsen en programma’s 

besproken alsmede de implementatie en resultaten van de periodes 2000-2006 en de huidige 

programmeringsperiode 2007-2013 (tabel 3.5). Over de komende programmeringsperiode 2014-

2020 is nog weinig te zeggen, omdat op dit moment het EU-budget nog goedgekeurd moet worden 

door het Europees Parlement. 

 

Tabel 3.5 Overzicht toegewezen EU fondsen Nederland 

Programma Periode Doel Budget Gebieden/steden Fonds 

Doelstelling 2 2000-2006 Stedelijke gebieden in 

moeilijkheden 

€616 miljoen (€208 

structuurfonds) 

11 wijken, 9 steden EFRO 

URBAN II 2000-2006 Brede 

herstructureringsaanpak  

€30 miljoen Amsterdam, Rotterdam, 

Heerlen 

EFRO 

Kansen voor 

West 

2007-2013 Concurrentievermogen en 

werkgelegenheid 

€771 miljoen (EFRO: 

€311 miljoen=16,3% 

v.d. totale NL SF) 

Provincie: Flevoland, N 

& Z-Holland, Utrecht. 

Steden: A’dam, R’dam, 

Den Haag, Utrecht 

EFRO 

Bron: Inforegio, 2011; Ministerie van EZ, 2009 

 

In de periode 2000-2006 waren voor steden met name Doelstelling 2 en het communautair 

initiatief URBAN II van belang. Aan Nederland toegewezen fondsen die hieronder vielen, waren 
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vooral bedoeld ter ondersteuning van het Grotestedenbeleid. Nederland had in totaal €3,8 miljard 

aan Europese middelen tot haar beschikking tussen 2000-2006. Hier bovenop kwam een extra 

€4,4 miljard vanuit de Nederlandse overheid en €1,2 miljard aan private investeringen. Dit laatste 

is onderdeel van de cofinanciering die verplicht gesteld wordt door de Europese Commissie om 

Structuurfondsen te kunnen ontvangen (Europa Decentraal, 2008). Dit betekent dat slechts zes 

procent van de toegewezen EU-middelen aan stedelijke programma’s toegewezen werd.  

Vanuit Doelstelling 2, bedoeld voor de ‘ondersteuning van de economische en sociale 

omschakeling van zones die in structurele moeilijkheden verkeren’, werden vier regio’s 

gesubsidieerd: Oost-, Noord- en Zuid-Nederland en elf zogenaamde steungebieden in negen 

steden10. Deze gebieden zijn aangewezen door de nationale overheid op basis van hun hoge 

werkloosheid, laag gemiddeld inkomen en een lage groei in arbeidsplaatsen ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde (Ministerie van EZ, 2009). Uit de verdeling kan opgemaakt worden dat 

volgens de Nederlandse overheid de Regio West niet zozeer in ‘structurele moeilijkheden’ verkeert, 

als wel (middel)grote steden in het hele land. De subsidie voor Regio West wordt dan ook direct 

toegewezen aan steden, daar de overheid meent dat de provincies in Regio West dit niet nodig 

hebben. De aangewezen steden vielen vervolgens onder de verantwoordelijkheid en supervisie van 

het Ministerie van BZK en het Ministerie van Grote Steden en Integratiebeleid. Door deze top-down 

aanpak hadden de gemeentebesturen weinig in de melk te brokkelen wat betreft formulering van 

doelstellingen of verdeling van gelden (Yesilkagit & Blom-Hansen, 2007). 

 

Tabel 3.6 Budget Structuurfondsen programma’s 2000-2006 in € x1000 

Programma’s Totaal 

Budget 

Percentage EU-bijdrage Totaal publieke 

bijdrage 

Totaal private 

bijdrage 

 Doelstelling 2 

Programma 

Noord 

1.574.755 54,1 541.580 547.515 785.640 

Programma 

Oost 

417.609 14,3 147.960 218.820 50.829 

Programma 

Zuid 

405.805 13,9 146.270 186.729 70.805 

Programma 

Steden 

516.098 17,7 208.170 355.928 52.000 

Totaal 2.914.267 100 1.04.3980 1.308.992 959.274 

 URBAN 

Amsterdam 51.285 47,6 9.075 18.690 3.520 

Rotterdam 23.963 22,2 9.075 14.888 0 

Heerlen 32.610 30,2 12.100 20.510 0 

Totaal 107.858 100 30.250 54.088 3.520 

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 2009, p.54 

 

Binnen het Programma Steden van Doelstelling 2 werden drie prioriteiten geformuleerd: 

verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven, stimulering van de sociaaleconomische 

betrokkenheid en bevordering van milieu- en veiligheidsmaatregelen (Ministerie van EZ, 2009). 

Ook hieruit kan geconcludeerd worden dat de structurele moeilijkheden van steden vooral ligt in 

een gebrek aan economische kansen. Van deze drie prioriteiten ging 55 procent van de EU-

bijdrage naar de eerste prioriteit, 22 procent naar de tweede en achttien procent naar prioriteit 3. 

De overige vijf procent was bestemd voor technische bijstand (Inforegio, 2011). Het feit dat de 

Nederlandse overheid een speciaal programma voor steden opzet, en dit programma, na 

Programma Noord het meeste geld toegewezen krijgt, duidt erop dat zij grote waarde hecht aan 

                                                
10 De steungebieden zijn: Amsterdam (Bijlmer & Amstel, Groot-Oost), Rotterdam (Delfshaven, Feijenoord), 
Den Haag (Centrum-Zuid), Utrecht (Westflank), Enschede (Stedelijk hart), Arnhem (Kern), Nijmegen 
(Kanaalgebied), Eindhoven (StEw), Maastricht (Noord). 
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het goed functioneren van deze steden binnen de Nederlandse economie, maar ook dat zij steden 

beschouwt als gebieden in serieuze structurele moeilijkheden.  

Voor het initiatief URBAN II golden dezelfde prioriteiten als voor het Programma Steden. Het 

initiatief beperkt zich echter tot drie steden: Amsterdam, Rotterdam en Heerlen. Dit komt doordat 

het URBAN Initiatief meer bottom-up is dan de ‘reguliere’ Europese programma’s, en daardoor 

meer initiatief van de steden zelf vereist. Met URBAN II wordt gericht op een innovatieve aanpak 

van sociaaleconomische problematiek in achterstandswijken. Opvallend is dat alleen Amsterdam 

private investeringen heeft weten aan te trekken (tabel 3.6). De gehele bijdrage vanuit de 

Europese Gemeenschap voor zowel de stedelijke programma’s onder Doelstelling 2 als URBAN II 

kwam vanuit het EFRO. De drie URBAN-steden maken bovendien deel uit van URBACT, dat 

gefinancierd wordt als onderdeel van INTERREG. Amsterdam en Rotterdam zijn onder andere 

actief op thema’s als jeugd en veiligheid (Ministerie van EZ, 2009). 

Naast deze programma’s zouden steden aanspraak kunnen maken op geld bestemd voor 

Doelstelling 3: ‘aanpassing en modernisering van beleid op het gebied van onderwijs, opleiding en 

werkgelegenheid’. Liefst twee derde van de structuurfondsen voor Nederland moet aan deze 

doelstelling besteed worden. Steden zijn echter huiverig hiervan gebruik te maken door de 

complexe administratieve procedures en eventueel terugbetalen of straffen door foutieve 

aanvragen. Als gevolg hiervan blijft een groot deel van het Europese geld voor Nederland 

onbesteed (Van den Berg e.a., 2007, p.306). Als belangrijkste resultaat van het regionale beleid 

gesteund door de EU in 2000-2006 wordt genoemd het creëren van 75.000 banen en het 

bevorderen van publieke investeringen (EU, 2006).  

 

In de periode 2007-2013 krijgen steden, net als in het algehele Europese beleid (3.2) een meer 

centrale rol in het regionaal beleid in Nederland. In het kader van de veralgemenisering van de 

stedelijke dimensie van EU beleid, heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan om 

stedelijke componenten in te voeren in Operationele Programma’s. Deze voorstellen zijn vooral 

gebaseerd op het versterken van lokaal ondernemerschap en de kenniseconomie, het verbeteren 

van de leefomgeving en duurzame mobiliteit, het tegengaan van sociale uitsluiting en ten slotte 

het bevorderen van burgerparticipatie (Europa Decentraal, 2008). Onder het motto van deze 

programmeringsperiode, ‘meer groei en banen’, stelde Nederland in haar Nationaal Strategisch 

Referentiekader (NSR) een zestal doelstellingen op die medegefinancierd moesten worden door de 

Structuurfondsen. De doelstellingen zijn onder andere gebaseerd op de Nota Pieken in de Delta, 

waarvan het doel het versterken van de regionale concurrentiepositie is. Eén van de zes punten uit 

het NSRK is het ‘investeren in de sociaaleconomische levensvatbaarheid van steden’.  De andere 

vijf punten hebben echter ook (indirect) betrekking op steden: 

 Versterken van innovatie en ondernemerschap; 

 De aantrekkelijkheid van regio’s verbeteren; 

 Het vergroten van het arbeidersaanbod; 

 Het aanmoedigen van een inclusieve arbeidsmarkt; 

 Investeren in menselijk kapitaal en vergroten van het aanpassingsvermogen. 

Deze zes punten worden gefinancierd onder de Doelstellingen 2 en 3 van het Cohesie of Regionaal 

beleid van de EU. Enkel Doelstelling 2, het versterken van de concurrentiepositie en 

werkgelegenheid, is relevant voor de G4. Opvallend hierbij is de verschuiving van de inhoud van 

de EU-doelstellingen; het gaat niet langer om het steunen van achtergestelde regio’s, maar ook 

om het bijstaan van economisch sterke regio’s. Dit biedt kansen voor de Regio West, die niet 

langer buiten de EU-subsidies zal vallen, hoewel steden in deze regio een belangrijke plaats blijven 

innemen (Inforegio, 2011). 

95 procent van het Nederlandse deel van het Europese budget Regionaal Beleid gaat naar 

Doelstelling 2. Deze doelstelling is vertaald naar vier regionale programma’s, gefinancierd door het 

EFRO en één nationaal programma onder het ESF. De vier regionale programma’s zijn op praktisch 

dezelfde landsdelen toegespitst als in de periode 2000-2006: Noord, Oost, Zuid en West. Zoals al 

genoemd, krijgt Regio West nu wel een deel van de koek. Speciale aandacht voor de steden is 

echter niet verdwenen: voor elke regio richt één van de vier prioriteiten zich op steden. In het 
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Operationeel Programma (OP) voor Regio West, genaamd Kansen voor West, krijgt de G4 veel 

aandacht. Zij is samen met de acht steden van de G27 in landsdeel West11, Almere en de vier 

provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gezamenlijk vertegenwoordigd onder de 

stuurgroep West-Regio. De G27 heeft echter maar één vertegenwoordiger terwijl de G4 en de 

provincies ieder apart vertegenwoordigd zijn. Zo worden provincie en steden op een meer gelijke 

voet geplaatst. Hiernaast is de G4 ook elk in een eigen stuurgroep vertegenwoordigd. De 

gemeente Rotterdam is aangewezen als Management Autoriteit (MA), wat betekent dat zij 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van en de dagelijkse leiding over het gehele programma 

Kansen voor West. Deze benoeming is bijzonder, omdat geen enkele andere MA in de EU een stad 

is (Kansen voor West, 2012; Gemeente Rotterdam, 2012). Bovendien ligt de verantwoordelijkheid 

niet langer bij een Ministerie, wat een meer bottom-up aanpak impliceert dan in 2000-2006 het 

geval was. Van de vier Nederlandse regionale programma’s gefinancierd uit EFRO krijgt Kansen 

voor West verreweg het meeste geld toebedeeld, ofwel 37,4 procent van het totale budget voor 

Doelstelling twee (tabel 3.7).  

 

Tabel 3.7 Financieel overzicht NSR Nederland 2007-2013 

Operationeel Programma Fonds Totaal Percentage 

Concurrentievermogen en 

werkgelegenheid 

Europese Gemeenschapsbijdrage EG bijdrage 

ESF EFRO 

ESF Nederland ESF €830.002.737 100  

Noord Nederland EFRO €169.400.000  20,4 

West Nederland EFRO €310.600.000  37,4 

Zuid Nederland EFRO €185.900.000  22,4 

Oost Nederland EFRO €164.100.000  19,8 

Totaal EFRO EFRO €830.000.000 50 

Totaal ESF ESF €830.002.737 50 

Totaal NSRK 2007-13 Alle €1.660.002.737 100 

Bron: DG REGIO 2007 

 

In tegenstelling tot het EFRO, is het ESF niet uitgesplitst naar regio. Het ESF heeft daardoor ook 

een minder sterke stedelijke dimensie dan het EFRO, hoewel het wel degelijk invloed heeft op 

stedelijke aangelegenheden, zoals onderwijs en werkgelegenheid. Omdat hier de G4, en daarmee 

Kansen voor West centraal staat, gaat het vervolg dieper in op het EFRO.  

Het programma Kansen voor West is ingedeeld in drie prioriteitsassen – er is zodoende geen 

sprake van gerichte doelen, maar kernthema’s, opgesteld door de provincies en gemeenten zelf 

(tabel 3.8). Hierdoor bestaat meer ruimte voor andere partijen, zoals NGO’s of bedrijven invulling 

te geven aan de concrete programma’s. De thema’s zijn gebaseerd op de Economische Strategie 

Randstad, dat als doel heeft de Randstad in de top vijf van grootstedelijke regio’s in Europa met 

het grootste bruto nationaal product per hoofd van de bevolking uit te laten groeien (G4P4, 2006).  

 

                                                
11 Alkmaar, Amersfoort, Dordrecht, Haarlem, Leiden, Lelystad, Schiedam en Zaanstad 
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Tabel 3.8 Budgetverdeling EFRO per prioriteit en bron voor Kansen voor West 

Bron: Inforegio, 2011; Berenschot, 2011 

 

Prioriteit 1 is de enige niet-plaatsgebonden doelstelling, dat wil zeggen dat deze geldt voor het 

gehele landsdeel West. Het grootste deel van het EFRO-budget voor Kansen voor West gaat dan 

ook naar prioriteit 1, namelijk 48 procent. De overige twee prioriteiten hebben een duidelijke 

geografische focus. Prioriteit 2 is sterk gericht op plattelandsontwikkeling, maar ook op het 

ontwikkelen van recreatiegebieden nabij steden. Hoewel prioriteit twee op provinciaal niveau 

beheerd wordt, zijn steden belangrijke partners. Prioriteit 3 is geheel gewijd aan de stedelijke 

dimensie en bedraagt 31 procent van de totale financiering van Kansen voor West. Dit is een stuk 

hoger dat het budgetaandeel dat de stedelijke dimensie krijgt in de andere drie landsdelen: 

gemiddeld wordt door de vier landsdelen 21 procent van het EFRO-budget aan prioriteit drie 

toegewezen, terwijl het budget voor prioriteiten 1 en 2 gemiddeld juist hoger ligt dan in West 

(kolom ‘% nationaal budget’). Van het gehele aan Nederland toegewezen EFRO-budget is 13,3 

procent bestemd voor stedelijke en rurale ontwikkeling (DG REGIO, 2007; Inforegio, 2012). Doel 

van de stedelijke dimensie van Kansen voor West is de belangrijkste steden aantrekkelijker voor 

het bedrijfsleven te maken, de algemene levenskwaliteit te verbeteren en de plaatselijke economie 

door een efficiënter gebruik van het arbeidspotentieel te versterken. De EFRO-gelden onder deze 

prioriteit moeten een impuls geven aan de Meerjarig Ontwikkelingsplannen die de gemeenten 

onder de vlag van het GSB hebben opgesteld. Om een integrale aanpak te waarborgen, kunnen 

tevens ESF-gelden aangewend worden. Bovendien kan hier bovenop een maximum van vijftien 

procent van de EFRO-gelden door steden ingezet worden voor ESF-maatregelen (G4P4, 2006). 

Enkele verwachte doelstellingen zijn de creatie van een kleine zevenduizend banen, meer steun 

aan het MKB en de modernisering van industrie- en bedrijfsterreinen (Europa Decentraal, 2008). 

Tabel 3.9 geeft een overzicht van de budgettering per gebied en prioriteit voor landsdeel West. 

 

 Prioriteitsas Projecten Bijdragen 

EG 

Nationale 

overheidsbijdrage 

Totale 

overheidsbijdrage 

% % nationaal 

budget # % 

1 Kenniseconomie, 

ondernemerschap 

en innovatie 

58 50,9 147.735.000  177.282.000 369.337.000  48 52 

2 Aantrekkelijke 

regio's 

21 18,4 53.680.000  72.468.000  134.200.000  17 23 

3 De stedelijke 

dimensie 

35 30,7 96.761.000  130.628.000  241.903.000  31 21 

 Technische 

bijstand 

 12.424.000  12.424.000  24.848.000  4 4 

 Totaal 114 100 310.600.000  392.802.000  770.288.000  100 100 
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Tabel 3.9 Budgetverdeling Kansen voor West over prioriteiten en gebiedsdelen (in miljoenen €) 
 Prio 1 Prio 2 Prio 3 Totaal 

Noord-

Holland 

Regionaal Budget Provincie 15,483 10,000 - 83,489 

Gelabelde gelden 

Amsterdam 

21,080 2,192 - 

Stedelijk 

programmadeel 

Amsterdam 

 6,579 - 28,155 

Zuid-

Holland 

Regionaal Budget Provincie 36,162 27,806 - 149,089 

Gelabelde gelden Den 

Haag 

10,345 3,500 - 

Gelabelde gelden 

Rotterdam 

18,392 1,913 - 

Stedelijk 

programmadeel Den 

Haag 

 3,914 - 16,750 

Stedelijk 

programmadeel 

Rotterdam 

 3,272 2,468 24,567 

Utrecht Regionaal Budget Provincie 7,001 1,600 3,000 32,799 

Gelabelde gelden Utrecht 7,704 0,801 - 

Stedelijk 

programmadeel 

Utrecht 

 2,404 - 10,289 

Flevoland Regionaal Budget Provincie 15,399 3,400 14,000 32,799 

Totaal 147,735 53,680 96,761  

Bron: Berenschot, 2011, pp.3-4 

 

Als eerste valt op dat voor de G4 een apart budget is in begroot, zowel vanuit het regionaal budget 

als vanuit het aparte stedelijke programma. De G27 en Almere worden niet apart genoemd. Verder 

is zowel in het geval van Utrecht als Amsterdam zelfs meer budget beschikbaar voor de steden 

dan voor de provincie. Hiernaast is besloten de uitvoering van programmadelen met een lokaal 

karakter uitgevoerd worden door de G4. In de tabel komen deze programmaonderdelen terug 

onder ‘gelabelde gelden’. Het gaat hierbij vooral om thema’s onder prioriteit 3 (Berenschot, 2011). 

De begroting van Kansen voor West benadrukt aldus de centrale positie van en de beleidsfocus op 

de G4. 

In de tussentijdse evaluatie van Berenschot (2011) wordt een aantal kritische opmerkingen 

gemaakt, hoewel Kansen voor West over het algemeen goed op schema ligt. Een van de 

belangrijkste kritieken is dat de complexe organisatiestructuur heeft geleid tot frictie aan het begin 

van het programma tussen de verschillende deelnemende autoriteiten. De organisatiestructuur is 

tot stand gekomen door een poging verantwoordelijkheden te verdelen onder de G4 enerzijds en 

de vier provincies anderzijds, waaronder de provincie Flevoland zonder deelnemende stad. De 

aanbeveling van Berenschot luidt dan ook bij toekomstige projecten één autoriteit 

verantwoordelijk te stellen voor de vier steden en één voor de provincies. Hiernaast wordt de focus 

op de G4 als nadelig beschouwd, omdat steden van de G27 met dezelfde grootstedelijke 

problematiek slechts in beperkte mate aanspraak kunnen maken op financiering uit EFRO. Ook 

wordt voor projecten onder prioriteit 1 een regionale aanpak aanbevolen, waarin verschillende 

gemeenten betrokken zijn. In de huidige structuur worden deze projecten op gemeentelijk niveau 

ondergebracht. Ten slotte wordt de controledruk als te groot ervaren, waardoor gemeenten eerder 

geneigd zijn applicaties in te dienen bij nationale programma’s als Pieken in de Delta, dan voor het 

EFRO. Hoewel het overigens de bedoeling is lokale, nationale en Europese programma’s en 

doelstellingen op elkaar af te stemmen, blijkt dit in de praktijk nauwelijks te gebeuren. Dit komt 

met name door verschillen in toetsingskaders, doelstellingen en behandelingsprocedures. De 
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coördinatie tussen EU-programma’s ging soepeler, omdat de Managing Autoriteit van Kansen voor 

West, de gemeente Rotterdam, ook verantwoordelijk was voor INTERREG en URBACT 

programma’s in de regio. Wel werd het combineren van ESF en EFRO gelden verboden door de 

Raad van Toezicht van Kansen voor West, tot grote onvrede van de stedelijke partners.  

 

Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen kan een eerste beeld geschetst worden van de 

multilevel governance aanpak in de G4. De belangrijkste conclusie is wellicht dat Nederland als 

één van de weinige lidstaten er wel in slaagde steden te betrekken bij de totstandkoming en 

uitvoering van Europees beleid (Provincie Zuid-Holland, 2012). Dit was vooral het geval in de 

periode 2007-2013, waarin de G4 een belangrijke positie innam in zowel het bestuur van Kansen 

voor West, als wel in doelstellingen en het belang van deze doelstellingen gemeten in toegewezen 

subsidies. In tegenstelling tot de periode 2000-2006, waarin de steden onder toezicht stonden van 

Ministeries, konden de G4 in Kansen voor West hun eigen themadoelstellingen opstellen, was het 

College van B&W van Rotterdam verantwoordelijk voor het toekennen van subsidies en lag de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij lokale partijen. De focus op de G4-steden bleek echter 

ook nadelen te hebben: samenwerking tussen de G27 en de G4 bleef in gebreke en daarmee een 

regionale (Randstad) dimensie onvoldoende ontwikkeld. Hiernaast zijn lokale, nationale en 

Europese doelstellingen onvoldoende op elkaar afgestemd, wat vragen op doet komen over de 

effectiviteit van multilevel governance op Europees niveau. Ook komt de administratieve last 

terug, die de kennis en uitvoering van Europese programma’s in Nederland parten speelt, zoals al 

eerder geconstateerd in dit hoofdstuk. 

Door vertraging in de onderhandelingen over het Meerjaarlijks Financieel Kader (MFK) 2014-2020 

is nog niet duidelijk hoeveel geld beschikbaar zal zijn voor Nederland en daarmee voor de G4 

vanuit de Structuurfondsen. Dit is een interessant debat, omdat de nationale overheid een ander 

standpunt vasthoudt dan de regionale en lokale overheden. Waar de laatstgenoemden profiteren 

van de Structuurfondsen en dus lobbyen voor behoud of verhoging van de subsidies, wenst de 

nationale overheid dat Structuurfondsen vooral ingezet worden in Europa’s armste regio’s. 

Nederland draagt op verschillende bestuurlijke niveaus dus verschillende boodschappen uit (Huis 

van de Nederlandse Provincies, 2012). 

Toch heeft het Ministerie van EL&I de vier steden en vier provincies opdracht gegeven een Plan 

van Aanpak te schrijven op basis van scenario’s voor Kansen voor West II (KvW). Hierin komen 

alle bovengenoemde problemen terug. Vast staat dat de focus van KvW II zal liggen op innovatie, 

net als het geval is in de huidige programmeringsperiode. Verder zijn interessant de 

Commissievoorstellen met betrekking tot het verstevigen van de rol van steden via ITI’s (3.2) en 

het verplicht stellen van partnerschappen door middel van een Code of Conduct, ofwel een 

gedragscode (Provincie Zuid-Holland, 2012). Dit voorstel vormt een extra bevestiging van het 

belang van het betrekken van steden in het behalen van Europese doelstellingen en van multilevel 

governance als middel hier naartoe. Ook moet door middel van partnerschappen integratie tussen 

EU programma’s bevorderd worden, waardoor ESF en EFRO bijvoorbeeld weer gecombineerd 

kunnen worden.  

Vooralsnog is echter de vraag in hoeverre deze bevestiging kansen biedt voor Nederlandse steden, 

mocht de Nederlandse overheid haar zin krijgen en er geen Structuurfondsen meer richting 

Nederlandse regio’s en steden stromen.  
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3.6 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te vinden op de vraag:  

 

Op welke manier wordt gehoor gegeven aan stedelijke belangen op zowel nationaal als Europees 

niveau? 

 

Nederland heeft een lange traditie op het gebied van stedelijk beleid. Jarenlang was er speciale 

aandacht voor de sociaal zwakkeren in steden, met name door het fysiek opknappen van wijken. 

Met de introductie van stedelijke programma’s door de Europese Commissie, vormde de 

Nederlandse ervaring dan ook een belangrijke kennisbron. Een typisch Nederlandse dimensie van 

stedelijk beleid was echter de grote rol van veiligheid, die de nadruk op de sociale en fysieke 

pijlers versterkte. 

Met de politieke omslag naar rechts en de huidige financiële crisis heeft een verschuiving van 

probleem-gericht naar kans-gericht beleid plaatsgevonden. Dit betekent dat er minder aandacht is 

voor de sociale pijler en het wijkniveau en meer aandacht voor de economische concurrentiepositie 

van de grootstedelijke regio. In Europa betekent dit dat de exclusieve aandacht voor regionale 

cohesie plaatsmaakt voor een beleid dat zich richt op cohesie aan de ene kant en het versterken 

van economisch sterke regio’s aan de andere kant. In Nederland heeft het tot gevolg dat de 

probleem-gerichte wijkaanpak losgelaten moet worden voor een meer geïntegreerd beleid dat de 

hele stad (en regio) omhelst. 

De EU en Nederland spelen min of meer gelijktijdig in op het toenemende belang van het regionaal 

concurrentievermogen. De EU legde in de programmeringsperiode 2007-2013 meer nadruk op 

economische doelstellingen en veralgemeniseerde haar stedelijke agenda. Dit betekent dat de EU 

haar focus van het regionaal schaalniveau meer verlegd heeft naar de steden. In Nederland werd 

de nota Pieken in de Delta gepresenteerd, waarop Kansen voor West werd gebaseerd. Hiernaast 

werd een regionale dimensie aangemoedigd, door de provincies van West-Nederland te betrekken 

in Kansen voor West en Plusregio’s in te voeren. Bovendien kreeg de G4 een centrale rol in de 

inhoud en uitvoering van Kansen voor West. In Nederland is daarmee een tegengestelde 

herschaling van beleid waar te nemen: van wijkniveau omhoog naar stads- en regionaal niveau. 

Toch is juist de regionale dimensie van Kansen voor West onvoldoende gebleken. De sterke 

centrale sturing van de Nederlandse overheid kan hiervoor een verklaring zijn. Van bovenaf 

opgelegd beleid blijkt vaak niet te werken, omdat het onvoldoende aansluit bij lokale behoeften. 

Hoewel het GSB steeds verder gedecentraliseerd werd en zeker in Kansen voor West getracht is 

decentrale overheden meer zeggenschap te geven, is zowel volgens wetenschappers als de 

burgemeesters van de G4 de bemoeienis van de centrale overheid zodanig dat het de ontwikkeling 

van organisatorische capaciteit op lokaal niveau in de weg staat. Op deze manier kan zich geen 

multilevel governance ontwikkelen en daarmee geen stedelijk beleid dat aansluit op lokale 

behoeften. 

Hoewel de EU in zekere zin achterloopt op Nederland (zij gaf immers sinds 2007 pas expliciete 

aandacht aan steden), probeert zij decentrale overheden als gelijke partners direct te betrekken 

bij beleidsvorming en –implementatie. Over de gehele linie genomen, is Nederland hier als een van 

de weinige lidstaten succesvol in gebleken, door de gemeente Rotterdam als Management 

Autoriteit van Kansen voor West aan te wijzen. Ingezoomd op de Nederlandse situatie zijn er 

echter veel meer gelegenheden waarbij steden, maar ook de provincie, beter betrokken zouden 

kunnen worden. De voorstellen van de Europese Commissie om partnerschappen te garanderen 

zouden hierbij van grote waarde kunnen zijn. De vraag is echter in hoeverre Nederlandse steden 

en provincies hiervan kunnen profiteren, mocht de Nederlandse regering haar zin krijgen en er 

geen Structuurfondsen meer aan Nederland toegewezen worden. 
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Hoofdstuk 4 Methodologie 
 

In voorgaande hoofdstukken is een theoretisch beeld gevormd van het belang van interactie 

tussen verschillende geografische bestuursniveaus en de rol van multilevel governance als 

instrument hierin. Ook is ingegaan op de positie van decentrale overheden in zowel Europese als 

Nederlandse beleidsvorming. In de volgende hoofdstukken wordt ingezoomd op de uitvoering van 

multilevel governance door de G4. Dit gebeurt met behulp van interviews met experts op het 

gebied van het functioneren van decentrale overheden in Europese besluitvorming. De indeling 

van dit hoofdstuk is als volgt: allereerst wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie. In de tweede 

paragraaf wordt het begrip multilevel governance geoperationaliseerd. In 4.3 wordt weer 

uitgezoomd naar het gehele onderzoek met de uitgebreide bespreking van het conceptueel model. 

Ten slotte wordt de manier van dataverzameling uitgelegd en verantwoord, alsmede de 

geïnterviewde experts gepresenteerd.  

 

4.1 Onderzoeksstrategie 

 

Er is gekozen de effectiviteit van Europees beleid in de G4 op een kwalitatieve manier te 

onderzoeken. Hiervoor zijn enkele redenen reeds besproken in 1.2: 

 Europees beleid vormt slechts één van de factoren die het concurrentievermogen van een 

stad beïnvloeden; 

 De reële toegevoegde waarde van Europees beleid voor steden zit vooral in meer 

kwalitatieve termen; 

Hiernaast bleek uit de literatuur dat de lokale context een belangrijke rol speelt in de uitwerking 

van zowel beleid als van governance netwerken, maar ook aan de manier waarop aan regionaal 

concurrentievermogen vorm gegeven wordt (Bristow, 2005, Kitson e.a., 2004; Bulkeley & Betsill 

2005, p.43). Bij een kwantitatieve benadering van regionaal concurrentievermogen, wordt echter 

vaak aan deze lokale context voorbij gegaan, omdat dit vergelijking bemoeilijkt (2.3). 

Ten slotte kwam uit de literatuur naar voren dat governance een belangrijke rol speelt in het 

benutten van stedelijke kansen en het aanpakken van problemen en zo een sterke 

concurrentiepositie in te nemen. Hierbij waren het vormen van partnerschappen en een regionale 

afstemming bij van belang (2.4). Steden en regio’s zijn echter geen eilanden. De mate van 

decentralisatie op Europees en nationaal niveau alsmede de aandacht voor steden in beleid en 

afstemming van beleid op verschillende schaalniveaus is van groot belang in het begrijpen van de 

effectiviteit van EU-beleid in steden.  Dit heeft onder andere te maken met het level playing field 

van decentrale overheden (Bristow, 2005; Bulkeley & Betsill 2005). De Europese Commissie 

bepaalt de effectiviteit van haar beleid dan ook aan de hand van de betrokkenheid van lokale en 

regionale autoriteiten bij Europese besluitvorming, omdat dat een belangrijke manier zou zijn 

afstemming met stedelijke kansen en problemen te bereiken (Commissie van de EG, 2001, p.10). 

Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste is, om EU-beleid aan te laten sluiten bij lokale behoeften, 

kennis nodig van lokale problemen en kansen. LRA’s zitten het dichtst op deze kansen en 

problemen en hebben hiervan dus ook de meeste kennis. Ten tweede wordt zeventig procent van 

de Europese wetgeving door decentrale overheden uitgevoerd. De EU heeft zodoende niet alleen 

belang bij het stimuleren van regionaal concurrentievermogen, maar ook bij een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel bij LRA’s voor het slagen van Europese projecten (Atkinson, 2002; 

Comité van de Regio’s, 2009a; Europese Commissie, 2012a). 

 

Deze vier redenen hebben ertoe geleid dat een kwalitatieve benadering van de bijdrage van 

Europees beleid aan stedelijke behoeften geprefereerd werd. Dit houdt in dat niet de output als 

uitgangspunt genomen wordt (dus het regionaal concurrentievermogen als cijfer), maar het proces 

(multilevel governance). Er wordt verondersteld dat hoe beter steden multilevel governance 

georganiseerd hebben, hoe beter Europees beleid op de lokale behoeften afgestemd zal zijn en 

daarmee effectiever. Op deze manier wordt het proces verbonden aan de regionale 

concurrentiepositie van de stad, gebaseerd op de lokale kansen en problemen. Laatstgenoemden 
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worden gedefinieerd aan de hand van de vier gemeentelijke coalitieakkoorden en de prioriteiten 

die de steden stellen in hun eigen op de EU gerichte beleid. Om te achterhalen welke factoren een 

rol spelen bij de betrokkenheid van decentrale overheden bij Europese besluitvorming, wordt 

multilevel governance onderzocht vanuit een economisch-geografisch perspectief. Dit perspectief is 

relevant, omdat de economische geografie belangrijke inzichten verschaft in de aanleiding tot de 

opkomst van multilevel governance. Om deze reden wordt verwacht dat het tevens lokale 

verschillen kan verklaren in de uitvoering van multilevel governance. Welke factoren van invloed 

zijn op de organisatie van multilevel governance, wordt onderzocht aan de hand van vijf 

hoofdthema’s. Deze thema’s zijn leidend geweest in de interviews en zijn tevens gebruikt om de 

analyse te structureren. Zij worden uitgewerkt in 4.2. 

 

Wat betreft het vervolg van het onderzoek: de hoofdstukken vijf en zes bouwen op elkaar voort. In 

hoofdstuk vijf wordt antwoord gegeven op deelvraag vier: 

  

Op welke manier zijn de G4-steden betrokken bij Europese besluitvorming? 

 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van beleidsdocumenten en websites van de vier 

gemeenten en van de G4-samenwerking. De resultaten voor de download-tak zijn grotendeels 

reeds beschreven in hoofdstuk drie. In hoofdstuk vijf wordt daarom slechts kort ingegaan op de 

prioriteiten en doelstellingen die de steden geformuleerd hebben voor de besteding van de EU-

fondsen. Van groot belang hierbij is mee te nemen op welke dossiers (beleidsterreinen) de G4 en 

de afzonderlijke gemeenten besloten hebben actief te worden binnen de EU. Aangenomen wordt 

dat deze dossiers gekozen zijn, omdat zij ofwel als kans ofwel als bedreiging spelen in de stad. De 

doelstellingen worden bovendien vergeleken met de doelstellingen van het gemeentelijke 

coalitieakkoord. De uitkomsten van dit onderzoek vormen het startpunt van hoofdstuk zes, 

waarvan de deelvraag luidde: 

 

Leidt de betrokkenheid van de G4 tot het effectiever omgaan met stedelijke kansen en problemen 

en welke factoren spelen hierbij een rol? 

 

De uiteindelijke vraag is: heeft de lobby, als resultaat van deze keuzes, ook geleid tot het beter 

omgaan met deze kansen en problemen? Ofwel: wat heeft de stad er uiteindelijk aan gehad? Dit 

wordt onderzocht aan de hand van de vijf hoofdthema’s, waar onder andere in terugkomt: de 

dossiers waarop een gemeente inzet, op welke manier vormgegeven wordt aan Europees beleid 

binnen de gemeente en op welke manieren zij deze op de Europese agenda probeert te krijgen. 

Door de interviews wordt getracht inzicht te krijgen in de redenen waarom deze keuzes gemaakt 

zijn. Hiermee kunnen conclusies getrokken worden over de factoren die van invloed zijn op de 

effectiviteit van Europees beleid in steden, aan de hand waarvan aanbevelingen voor 

verbeteringen gedaan kunnen worden. 

 

4.2 De hoofdthema’s 

 

Aan de hand van vijf hoofdthema’s wordt het begrip multilevel governance geoperationaliseerd. 

Deze thema’s zijn: verantwoordelijkheid, subsidiariteit, coherentie, participatie en effectiviteit. De 

thema’s zijn afkomstig uit het Witboek voor Europees Bestuur (European Governance), opgesteld 

door de Europese Commissie (Commissie van de EG, 2001). In het Witboek worden de thema’s 

omschreven als beginsels waaraan goed bestuur (good governance) moet voldoen. In het witboek 

heeft de EC het over verschillende vormen van bestuur, waaronder multilevel governance. De vijf 

beginsels van goed bestuur zijn daarom goed te gebruiken om multilevel governance te 

operationaliseren, met één aanpassing. Deze aanpassing is overgenomen van Kokx & Van Kempen 

(2010) uit hun onderzoek naar multilevel governance in de gemeente Breda, en wordt hieronder 

verder toegelicht. 
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 Openheid / subsidiariteit 

De Europese Commissie definieerde het principe ‘openheid’ als communicatie in duidelijke 

bewoordingen over wat de Europese instellingen doen en wat zij beslissen. Niet alleen de EU-

instellingen worden hierbij verantwoordelijk geacht voor deze communicatie, maar ook de lidstaten 

(Commissie van de EG, 2001). Omdat het in dit onderzoek expliciet over multilevel governance 

gaat, is het niet alleen van belang duidelijkheid te scheppen over wat de EU doet, maar tevens 

over wat de andere overheidsniveaus doen op het gebied van EU-beleid. Om deze reden wordt  

naar voorbeeld van Kokx & van Kempen (2010) openheid geïnterpreteerd op basis van 

subsidiariteit. Het subsidiariteitsbeginsel stelt dat beslissingen op een zo laag mogelijk 

schaalniveau genomen dienen te worden. In dit onderzoek gaat openheid dus over openheid van 

verantwoordelijkheden tussen verschillende overheidsniveaus, ofwel een gebalanceerde 

machtsverdeling (Kokx & van Kempen, 2010, p.363).  

De geïnterviewde experts wordt gevraagd naar hun perceptie van de machtsverdeling tussen de 

G4-steden, de Randstadprovincies, het Rijk en Europese instellingen. Het draait hier vooral om het 

level playing field van decentrale overheden. Hoe meer er op gelijke voet samengewerkt wordt, 

hoe meer vertrouwen er bestaat tussen verschillende overheidslagen en hoe beter lokale 

overheden in staat zullen zijn hun organisatorische vermogen te ontwikkelen (zie punt 

Verantwoordelijkheid; Kokx & Van Kempen, 2010). 

 

 Verantwoordelijkheid 

De uitvoering van Europees beleid binnen een gemeente wordt als belangrijke factor beschouwd in 

de effectiviteit van dit beleid. Is er een aparte afdeling, zijn ambtenaren fulltime bezig met 

Europees beleid en wat is de rol van de burgemeester? Of wordt het lobbywerk overgelaten aan 

koepelorganisaties als VNG of zelfs de nationale overheid? Het organisatievermogen van een 

gemeente wordt zodoende ook belicht. Verondersteld wordt dat gemeenten met een sterk 

organisatievermogen meer mogelijkheden hebben zich direct (dus zonder tussenkomst van de 

nationale overheid) te mengen met Europese aangelegenheden, zoals via een eigen kantoor in 

Brussel. Zij worden daarmee beter in staat geacht hun lokale behoeften op de Europese agenda te 

zetten, waardoor Europees beleid effectiever is. 

Hiernaast wordt gekeken naar de werkwijze van de vier gemeenten. Hoe wordt Europees beleid 

ingepast in gemeentelijk beleid, waar worden prioriteiten op gebaseerd en aan welke aspecten van 

Europees beleid wordt prioriteit gegeven. Verondersteld wordt dat hoe meer Europese prioriteiten 

gebaseerd zijn op lokale problemen en kansen en hoe uitgebreider de lobby wordt aangepakt, des 

te effectiever Europees beleid in een gemeente is. Ook wordt een belangrijke rol toegedicht aan 

het organisatievermogen van de betreffende gemeente. 

 

 Participatie 

Onder participatie wordt de activiteit van een gemeente op het gebied van Europese 

beleidsvorming in Brussel verstaan. Dat wil zeggen: hoe actief is een gemeente in Europese 

netwerken? Het soort netwerken zegt veel over de manier waarop een gemeente EU-beleid wenst 

in te zetten (zoals subsidies of regelgeving). Er wordt dan ook gebruik gemaakt van een typologie 

van netwerken, opgesteld voor de G4 (G4, 2001, pp.12-13). 

 Formeel: Europese instellingen; 

 Algemeen: vertegenwoordigt grote groepen leden, doordat ze zich met vrijwel alle 

relevante beleidsterreinen voor steden bezighouden; 

 Groep: concentreert zich op specifiekere groepen, zoals hoofdsteden, grote steden of 

industriële regio’s; 

 Sector: specialiseert zich verder dan het groepstype door zich te richten op een 

bepaald beleidsterrein (zoals de werkgroepen binnen Eurocities); 

 Programma/project: opgezet voor de duur van een project. De meeste Europese 

netwerken behoren tot dit type. 
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Deze typologie is nuttig, omdat duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen een meer 

structurele participatie in EU-beleid (de eerste vier types) en een meer ad hoc participatie, 

gebaseerd op subsidieprojecten (het laatste type). Bovendien kan gesteld worden dat participatie 

in netwerken van het type formeel en algemeen meer toegespitst zal zijn op beleidsbeïnvloeding 

dat bij de overige drie. Groep en sector-type netwerken zijn namelijk zodanig specialistisch, dat 

het doel eerder kennisvermeerdering zal zijn dan beleidsbeïnvloeding. Hoe breder een netwerk, 

hoe meer participanten betrokken kunnen worden en hoe meer gewicht er in de schaal gelegd kan 

worden. In tabel 4.1 wordt een overzicht getoond van de netwerken per type die door de G4 

gebruikt worden. 

Tabel 4.1 Voorbeelden van netwerken naar type 

Type Formeel Algemeen Groep Sector Programma/project  

Voor-

beelden 

Agentschappen 

binnen EC 

CEMR Eurocities ICLEI (milieu) URBAN 

Comité van de 

Regio’s 

Vereniging van 

Nederlandse 

Gemeenten 

RETI 

(industriële 

regio’s) 

PURPLE 

(landelijke 

gebieden onder 

stedelijke druk) 

CASH (duurzaam wonen) 

Expert group for 

urban 

environment 

Metropolis (inter-

nationaal network 

voor metropo-

litane gebieden) 

METREX 

(Europese 

metropolitane 

regio’s) 

ERRIN (kennis 

en innovatie) 

Transform 

(energietransitie) 

Urban 

Development 

Group 

International 

Union of Local 

Authorities 

Capital Cities OpenCities 

Network 

(migratie) 

INNOVA (creatieve 

industrie) 

Bron: G4, 2001, pp.12-14 

 

Naast de betekenis van het type netwerk, wordt onderzocht welke lidmaatschappen van Europese 

netwerken of andere instellingen het meest waardevol zijn voor de stad zelf in termen van 

contacten, kennis of toegewezen fondsen. Naast de activiteit (bijvoorbeeld lid van een werkgroep 

ja of nee) is vooral ook de pro-activiteit van een gemeente belangrijk (bijvoorbeeld alleen lid, of 

ook voorzitter van die werkgroep?). 

 

 Coherentie 

Bij subsidiariteit stond de relatie nationale overheid/Europese instellingen/provincie en lokale 

overheden centraal. Hier wordt onderzocht in hoeverre de doelstellingen van de G4-steden 

onderling coherent zijn, alsmede de doelstellingen van iedere afzonderlijke gemeente met derde 

partijen in die gemeente. Zo wordt gekeken naar het aantal kanalen dat gebruikt wordt voor de 

lobby en de terreinen waarop wordt samengewerkt. Binnen de gemeenten wordt onderzocht in 

hoeverre derde partijen betrokken worden bij en geïnformeerd worden over EU-beleid van de 

gemeente. Bij derde partijen valt te denken aan kennisinstellingen, toonaangevende bedrijven, de 

haven of randgemeenten. 

Coherentie tussen de G4-steden en binnen de gemeenten wordt van belang geacht, omdat op deze 

manier beleid afgestemd kan worden, zowel op lokaal als regionaal (Randstad) niveau. Bovendien 

kan meer gewicht in de schaal gelegd worden bij het lobbyen bij de EU.  

 

 Effectiviteit 

Zoals eerder opgemerkt, moet stedelijk beleid een doel dienen, in dit geval het beter aanpakken 

van problemen in de stad en het beter aangrijpen van kansen. Volgens de Europese Commissie is 

beleid effectief als afgeleverd is wat nodig geacht is, op basis van duidelijke doelstellingen. Dit 

hangt af van het uitvoeren van beleid op een proportionele manier en dat beslissingen op het 

juiste bestuursniveau genomen worden (Commissie van de EG, 2001, p.10). In dit onderzoek 

worden de eerste vier thema’s gebruikt om conclusies te trekken over de effectiviteit van Europees 
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beleid in de G4. Tevens wordt gevraagd naar de perceptie van de experts van de effectiviteit van 

het gevoerde Europese beleid ter plaatse. Gevraagd wordt naar de belangrijkste wapenfeiten op 

het gebied van zowel organisatie, subsidie en wet- en regelgeving, dus waar Europees beleid 

aansluit op stedelijke behoeften. Ook worden conclusies getrokken over de samenwerking met 

andere bestuurslagen. Op deze manier wordt de verbinding tussen abstracte Europese 

beleidsthema’s en stedelijke behoeften in de praktijk en tussen organisatie en resultaat 

blootgelegd.  

 

Hoewel apart benaderd, staan de thema’s niet geheel los van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar of 

lopen in elkaar over. Zo kan actieve participatie leiden tot een beter absorptievermogen, doordat 

er meer kennis beschikbaar is. Hier wordt rekening mee gehouden bij de analyse, zodat er een 

compleet beeld ontstaat, geen versnipperd beeld.  

 

4.3 Conceptueel model 

 

Het conceptueel model (figuur 4.1) is een visuele interpretatie van het gehele onderzoek. Het 

geeft de verbanden en relaties weer tussen de verschillende onderdelen van het onderzoek en 

ondersteunt daarmee het verdere onderzoek met het beantwoorden van de centrale vraagstelling 

(1.4).  

De boodschap van het model is dat de betrokkenheid van decentrale overheden van cruciaal 

belang is om Europees beleid te laten bijdragen aan het versterken van het regionaal 

concurrentievermogen en daarmee het behalen van de Europa2020-doelstellingen. Hieruit volgt de 

aanname dat de betrokkenheid van gemeenten bij Europese besluitvorming zou moeten leiden tot 

het beter kunnen adresseren van problemen en kansen op gebieden waarop zij actief zijn. 

Verondersteld wordt dat de reden waarom dit wel of niet zo is, ligt in de organisatie van multilevel 

governance, dat daarom in het centrum van het model staat. De organisatie van multilevel 

governance hangt ten slotte af van de lokale context. 

 

Figuur 4.1 Conceptueel model 
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Nieuw-regionalisme 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat het nieuw-regionalisme de context vormt waarin 

regionaal beleid op dit moment vormgegeven wordt. Nieuw-regionalisme gaat uit van het belang 

van regionaal concurrentievermogen voor de nationale, maar ook de Europese economie. Dit komt 

voort uit het idee dat elke regio of stad het regionaal concurrentievermogen kan verbeteren door 

de aanwezige resources zodanig te combineren dat hier een concurrentievoordeel (competitive 

advantage) uit ontstaat. Er ontstaat een polycentrisch systeem van steden en omliggende regio’s 

dat elkaar aanvult en zich aan elkaar optrekt. Door bottom-up te denken kan de EU regionale 

verschillen gebruiken om ten eerste het concurrentievermogen van de gehele Unie te vergroten en 

ten tweede economische en sociale verschillen binnen de Unie te verkleinen (cohesie te 

bevorderen), hetgeen belangrijke doelstellingen zijn van de huidige Europa2020-strategie.  

Steden, als ‘motor van de economie’, maar ook als broeinesten van processen als sociale 

ongelijkheid spelen hierin een centrale rol. Aan de andere kant zijn regio’s en steden zelf zich 

bewuster van hun identiteit en behoeften. Zij komen daarom sterker op voor hun belangen. 

Nieuw-regionalisme beïnvloedt daarmee beleidsmaking op verschillende bestuursniveaus 

(hoofdstuk 2).  

 

Multilevel governance als interactie-instrument 

Multilevel governance is de uitkomst van deze processen en vormt in dit model het instrument 

waarmee overheden van verschillende geografische schaalniveaus hun belangen op elkaar kunnen 

afstemmen, in dit geval de G4 en de Europese Unie. Omdat in dit model geen andere partijen dan 

overheden voorkomen, gaat het hier enkel om verticale multilevel governance. In het model zijn 

G4-beleid en stedelijk beleid van de vier aparte gemeenten twee verschillende blokjes. Dit is zo 

weergegeven, omdat naast de gezamenlijke belangen behartigd onder de naam G4, de gemeenten 

ook individueel actief zijn. Het aantal en soort dossiers waarop men zelfstandig actief is verschilt 

per gemeente. Het afstemmen van belangen gebeurt door middel van twee processen: uploading 

en downloading. De betekenis van deze twee stromingen in MLG is reeds in 3.2 gepresenteerd in 

model 3.1.  

 

De rol van decentrale overheden 

De effectiviteit van dit afstemmen, en daarmee van de multilevel governance, hangt af van de 

prestatie van de participerende partijen op verantwoordelijkheid, subsidiariteit, participatie en 

coherentie (de lokale context). Aan de hand van deze vier begrippen kan een beeld gevormd 

worden van de reden waarom de G4-steden multilevel governance op hun manier georganiseerd 

hebben en welke factoren invloed uitoefenen op de effectiviteit van Europees beleid. Het is 

zodoende zowel voor de Europese Commissie als voor decentrale overheden zelf van groot belang 

te weten wat de betrokkenheid van laatstgenoemden bij Europese besluitvorming beïnvloedt met 

oog op het verbeteren van de effectiviteit van het beleid. 

 

De aanpak van stedelijke kansen en problemen 

Het uiteindelijke doel van het zo soepel mogelijk verlopen van multilevel governance, is het 

aansluiten van Europees beleid bij lokale behoeften, dus stedelijke problemen en kansen. Op deze 

manier kan de Europese Unie bijdragen aan het versterken van de regionale concurrentieposities 

van haar steden, hetgeen weer bijdraagt aan het behalen van de Europa2020-doelstellingen voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze uitkomst wordt in het model weergegeven met het 

blokje ‘effectiviteit’. Deze effectiviteit bepaalt uiteindelijk weer mede het behalen van de 

Europa2020-doelstellingen en de aanpak van stedelijke kansen en problemen in de G4 (en dus 

verbetering van de regionale concurrentiepositie van de steden). Omdat Europees beleid niet de 

enige factor is dat aan de concurrentiepositie van zowel de G4 als de EU bijdraagt, is de relatie 

weergegeven met stippelpijltjes. 
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4.4 Dataverzameling 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een zogenaamde multimethode-aanpak: het gebruik van 

bestaande gegevens en interviews. Met deze aanpak kon de instrumentele validiteit van de 

onderzoeksgegevens gecontroleerd en gewaarborgd worden (Baarda e.a., 2005). Voor dit 

onderzoek is in eerste instantie gebruik gemaakt van bestaand materiaal over Europees beleid van 

de vier steden afzonderlijk en van de G4-samenwerking. Deze informatie is gehaald van 

verschillende websites en beleidsdocumenten. Die laatste zijn zowel verkregen van respondenten 

als via het internet. Door het gebruik van deze documenten kon een beeld worden verschaft van 

het gevoerde beleid. Vervolgens kon in interviews efficiënter ingegaan worden op bepaalde keuzes 

die een gemeente gemaakt had. 

Nadeel van dergelijke bestaande bronnen is dat ze per gemeente veelal slecht te vergelijken zijn. 

De ene gemeente voorziet in meer (gedetailleerde) informatie dan de andere op haar website of in 

informatieve brochures. Ook de kwaliteit van de informatie verschilt; vaak werden vooral de 

voordelen besproken of werden aannames gedaan, die niet onderbouwd werden. Door twee 

gemeenten werden beleidsdocumenten verstrekt, die de meest gedetailleerde en neutrale 

informatie gaven, en daarmee het beste startpunt. 

Een tweede nadeel is dat niet alle documenten op eigen gelegenheid gevonden konden worden, 

omdat vooral lobbystrategieën meestal niet openbaar zijn. Als gevolg hiervan konden bepaalde 

informatieve documenten pas tijdens of na het interview bemachtigd worden. 

Naast het gebruik van beleidsdocumenten en literatuur is mijn stage bij het Comité van de Regio’s 

een belangrijke informatiebron geweest wat betreft multilevel governance in de praktijk. 

De belangrijkste vraag die in dit onderzoek gesteld werd is echter: waarom? Deze vraag kon niet 

altijd door bestaande bronnen beantwoord worden, mede om bovengenoemde redenen. Bovendien 

zijn van de onderzochte gemeenten geen evaluaties van Europees beleid met betrekking tot de 

effecten op het regionaal concurrentievermogen beschikbaar. Om deze redenen is gekozen diepte-

interviews te houden met experts van de vier gemeenten en Regio Randstad op het gebied van 

Europese Zaken en multilevel governance. Met behulp van de interviews konden bovendien 

interpretaties naar aanleiding van de documenten getest worden (member-checking; Baarda e.a., 

2005, p.200). De interviews zijn gehouden aan de hand van een van te voren opgestelde topiclijst 

op basis van de vijf thema’s en de reeds vergaarde informatie uit de bestaande gegevens (bijlage 

I). Het voeren van semigestructureerde interviews gaf de onderzoeker de gelegenheid de 

respondent meer aan het woord te laten. Dit had als voordeel dat de respondent bepaalde zaken 

die hij/zij van belang achtte eerder naar voren bracht, waardoor hier dieper op ingegaan kon 

worden. Deze aanpak werd nodig geacht vanwege de verschillende aanpak van Europees beleid in 

de vier gemeenten en Regio Randstad en daarmee de verschillende achtergronden van de 

respondenten. Daar het doel van de interviews wel in vijf van de zes gevallen hetzelfde was, zijn in 

de topiclijsten voor elk interview zeer minimale veranderingen aangebracht. Ook voor het 

interview met Regio Randstad is dezelfde opzet gebruikt, al ging het hier om de relatie met de G4 

vanuit een ander perspectief en lag de nadruk op het belang van steden voor de provincies en het 

Europees beleid van Regio Randstad. Dit interview was wat inhoud betreft het meest algemeen, 

omdat dit het eerste interview was. Er was zodoende nog geen informatie beschikbaar van 

voorgaande interviews. De volgende experts zijn geïnterviewd: 

 

 Astrid Weij - Coördinator Randstadprovincies in Brussel; 

Astrid Weij is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de vier Randstadprovincies in 

Brussel. Zij vormt hiermee de schakel tussen de provincies en de Europese Unie. Met Astrid is 

iemand geïnterviewd met kijk op het regionale perspectief van de Europese lobby vanuit de 

Randstad en tevens van de binding van de provincie met de steden. 

 

 Eveline van Rens – Coördinator cluster Europa Gemeente Den Haag; 

Eveline van Rens is beleidsmedewerker bij het cluster Europa. Hierbinnen houdt zij zich bezig met 

de coördinatie van Europees beleid binnen de gemeente alsmede de formulering van een Europa-
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strategie voor de gemeente Den Haag. Hiernaast is ze verantwoordelijk voor contacten met 

verschillende Europese instellingen, zoals Europol, EPO en EP en EC te Den Haag. 

 

 Hans Verdonk – G4-Vertegenwoordiger Gemeente Rotterdam; 

Hans Verdonk werkt bij het Europateam van de gemeente Rotterdam. Binnen dit team is hij de 

vooruitgeschoven post naar Brussel en werkt dan ook de helft van de week op het G4-kantoor 

aldaar. Hiernaast is hij namens de G4 verantwoordelijk voor het dossier Structuurfondsen. 

 

 Christa Stoop – G4-Vertegenwoordiger Gemeente Utrecht; 

Christa Stoop vertegenwoordigt de gemeente Utrecht op het G4 kantoor in Brussel. De helft van 

de week is zij werkzaam bij de afdeling Europese, Internationale en Subsidiezaken, waar zij zich 

bezighoudt met de coördinatie binnen de gemeente van Europees beleid en het onderhouden van 

contacten van de gemeente met betrekking tot Europees beleid. 

 

 Mark Boekwijt – G4-Vertegenwoordiger Gemeente Amsterdam; 

Mark Boekwijt is de vooruit geschoven post namens Amsterdam op het G4-kantoor in Brussel. 

Binnen de gemeente Amsterdam maakt hij deel uit van team Eurolink, dat de coördinatie van 

Europees beleid binnen de gemeente op zich neemt. 

 

 Gerard den Boer – Senior adviseur Europa, EZ, Gemeente Amsterdam. 

Gerard den Boer is eveneens werkzaam bij team Eurolink, maar is verantwoordelijk voor het 

aantrekken van (Europese) subsidies en bovendien aanspreekpunt voor EFRO-zaken namens de 

gemeente Amsterdam. 

 

Met het interviewen van bovengenoemde respondenten heb is een beeld gevormd van de functie 

van het G4-kantoor vanuit vier verschillende perspectieven. Omdat in dit onderzoek de G4 als 

onderzoekseenheid centraal staat, is zoveel mogelijk geprobeerd de vertegenwoordigers van de 

steden op het G4-kantoor te benaderen. De reden dat niet de verantwoordelijke voor de G4-

samenwerking geïnterviewd is (Branko van Loon), is omdat Den Haag geen medewerker 

permanent in Brussel heeft gestationeerd, in tegenstelling tot de andere drie gemeenten. 

Hiernaast geeft Astrid Weij zoals aangegeven een interessante toevoeging van het regionaal 

perspectief. Getracht is tevens iemand bekend met het nationale perspectief te interviewen, maar 

dit is helaas niet meer gelukt. Overigens is het interview met Christa Stoop gebaseerd op een 

vooraf ingevulde vragenlijst, gebaseerd op de topiclijst (bijlage III). Dit is gedaan, omdat in eerste 

instantie een interview niet mogelijk was. Omdat de ingevulde vragenlijst niet de gewenste 

informatie opleverde, is hierna alsnog een kort interview gehouden, toegespitst op de onduidelijke 

punten uit de vragenlijst. Informatieverzameling over de gemeente Utrecht heeft zodoende een 

andere weg gevolgd dan die voor de andere onderzoekseenheden. Hoewel het interview korter was 

dan in de andere gevallen, is uiteindelijk genoeg relevante informatie verzameld over deze 

gemeente. 

Moeilijk bij het interviewen was het rekening houden met de verschillende perspectieven, 

waardoor antwoorden op dezelfde vraag niet altijd vergeleken konden worden en bovendien niet 

altijd dezelfde vragen even relevant waren. Dit probleem is zoveel mogelijk geprobeerd het hoofd 

te bieden door voorbereiding op het gebied van het Europees beleid van elke gemeente en het 

interview zelf zoveel mogelijk open te houden. Daarnaast is in de analyse zoveel mogelijk 

geprobeerd aan te geven wat voor welke stad geldt en wat niet. Elk interview met de ene stad riep 

echter vaak vragen op voor de situatie in een andere stad. Er is daarom nog na de interviews e-

mailcontact geweest met de respondenten van Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In het geval van 

Amsterdam konden veel vragen gesteld worden in het tweede interview. 

De verslagen van de interviews (bijlage III) zijn na afloop van de interviews voorgelegd aan de 

respondenten, om de feitelijke onjuistheden en subjectiviteit van de onderzoeker uit te filteren 

(Baarda e.a., 2005). Uiteindelijke wijzigingen in de initiële uitwerking van het interview zijn steeds 

in samenspraak met de onderzoeker doorgevoerd. 
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De analyse van de interviews is gedaan door middel van codering. Hiervoor is een codeboom 

opgesteld, die deels gebaseerd is op de vijf thema’s (targeted coding) en deels op de informatie 

die uit de interviews naar voren kwam (free coding; codeboom in bijlage II). Per code is een 

document samengesteld met de relevante passages uit de interviews. Op deze manier wordt de 

transparantie van de weg van interviewgegevens naar conclusie gewaarborgd. Aan de hand van de 

codeboom zijn de interviews op een beschrijvende manier geanalyseerd, maar er is ook netwerk 

analyse toegepast. Dit wil zeggen dat geprobeerd wordt verbanden te leggen en zo bepaalde 

gebeurtenissen te verklaren. 

 

4.5 Beperkingen onderzoek 

 

In de vorige paragraaf zijn reeds aan aantal beperkingen van de onderzoeksmethoden naar voren 

gekomen. Wat betreft de onderzoeksgegevens en -resultaten moet rekening gehouden worden 

met de volgende vier punten.  

Door de aard van kwalitatieve onderzoeksmethoden, is het onderzoek moeilijk te herhalen. De 

interviews zijn een momentopname en interpretaties van de experts afhankelijk van de actualiteit 

op het moment van de interviews. Bovendien zijn de uitkomsten van het interview afhankelijk van 

de visie van de  expert, de interviewtechnieken van de interviewer en de interactie tijdens het 

interview. Momentopnames zijn van belang om in te kunnen springen op de actuele behoeftes van 

een stad, maar impliceren dat eenzelfde onderzoek over vijf jaar heel andere resultaten zou 

kunnen genereren. De context (zowel van de stad als de landelijke context) vormt bovendien een 

bepalende factor in de resultaten van dit onderzoek. Daardoor is het leeuwendeel van de 

resultaten moeilijk te generaliseren. De resultaten zijn echter goed bruikbaar als les voor andere 

steden, ook buiten de Nederlandse context (1.3). 

Ook is meetbaarheid en definitie van regionaal concurrentievermogen uitgebreid besproken (4.1). 

Door de effectiviteit van Europees beleid in steden op een kwalitatieve manier te benaderen, 

kunnen geen uitspraken gedaan worden over causale verbanden tussen Europees beleid en 

veranderingen in regionaal concurrentievermogen. In plaats daarvan is de effectiviteit van 

Europees beleid meer gebaseerd op de aanname dat de betrokkenheid van lokale en regionale 

autoriteiten de effectiviteit vergroot. Dit heeft consequenties voor de constructvaliditeit van de 

onderzoeksgegevens. De ervaringen van de geïnterviewde experts bevestigden echter de 

aanname, hetgeen de conclusies van het onderzoek versterkt (Universiteit Leiden, 2013). 

Ten slotte kan het begrip multilevel governance op verschillende manieren benaderd worden. Hier 

is gekozen het begrip te benaderen aan de hand van bestaande criteria van de Europese 

Commissie (2001) en uit onderzoek van Kokx & Van Kempen (2010), zodat de criteriumvaliditeit 

en inhoudsvaliditeit gewaarborgd kon worden (Universiteit Leiden, 2013). 
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Hoofdstuk 5 Casusbeschrijving 
 

5.1 Inleiding 

 

In februari 2006 stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat “Nederlandse gemeenten ook Europese 

gemeenten zijn” (Europa Decentraal, 2006, p.5). Deze constatering lijkt niet erg baanbrekend, 

maar de consequenties ervan des te meer. Bedoeld werd dat de invloed vanuit de Europese Unie 

op gemeentelijk beleid sterk toegenomen is. Nederlandse gemeenten moeten daarom Europaproof 

worden, zo wordt gesteld. Dit betekent dat gemeenten zelf in staat zijn Europese wetgeving goed 

toe te passen. Het gaat hierbij ten eerste om het voorkomen van boetes als gevolg van het foutief 

toepassen van regelgeving of het onrechtmatig aanvragen van subsidies. EU-wetgeving is er 

echter niet alleen om nagestreefd te worden. Het vormt een belangrijke bron van mogelijkheden in 

de vorm van subsidies en samenwerkingsverbanden. Laatste twee zijn bovendien goede 

instrumenten de EU zichtbaarder te maken voor haar burgers. Daarom is de tweede dimensie van 

Europaproof het hebben van een zekere expertise binnen de gemeenten zelf. Europa Decentraal 

(2006) identificeerde de vijf belangrijkste onderwerpen waarin gemeenten Europaproof zouden 

moeten zijn: 

 Het handhaven van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal; 

 Europees aanbesteden; 

 Staatssteun; 

 Milieu en Water 

 Europese subsidies. 

De eerste vier zijn onderwerpen die vooral te maken hebben met ‘moeten’: of de gemeente wil of 

niet, zij krijgt op deze gebieden te maken met EU-voorschriften waaraan zij zich moet houden. Het 

laatste onderwerp daarentegen, Europese subsidies, zijn kansen die een gemeente aan kan grijpen 

– mits de expertise er is – om bepaalde projecten te financieren. Het succes van een gemeente op 

dit onderwerp hangt daarom meer af van haar eigen pro-activiteit dan op de eerste vier 

onderwerpen het geval is. Anders gezegd: de eerste vier onderwerpen vallen onder downloading, 

terwijl het aanvragen van subsidies eerder onder uploading valt. In dit onderzoek ligt de focus 

echter ook op drie andere aspecten van uploading: 

 Het beïnvloeden van Europese wet- en regelgeving; 

 Kennisvermeerdering; en 

 Profilering. 

Deze punten worden niet door Europa Decentraal opgenomen in haar lijst, omdat het niet van 

belang is voor alle gemeenten. In tegenstelling tot het aanvragen van subsidies, dat het volgen 

van bepaalde procedures inhoudt, moet een gemeente bij deze drie punten zelf bedenken wat de 

juiste procedures zijn. Het slagen van beleidsbeïnvloeding, profilering of kennisvermeerdering 

vergt daardoor veel meer van de organisatiecapaciteit van een gemeente dan het aanvragen van 

subsidies. Daarom zijn deze vormen van uploading vooral een aangelegenheid voor grotere 

gemeenten. Dit wordt duidelijk aan de hand van tabel 5.1. 

 

In tabel 5.1 wordt een grove indicatie gegeven van de verschillende EU-middelen die gemeenten in 

kunnen zetten in hun EU-lobby in relatie tot verklarende factoren. Het overzicht is slechts bedoeld 

om aan te geven dat steeds meer factoren een rol spelen naar mate de Europese lobby van een 

gemeente uitgebreider wordt. In het onderzoek wordt genuanceerder ingegaan op de rol van de 

factoren.  
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Tabel 5.1 Indicatie verklarende factoren voor gebruikte middelen Europees beleid in gemeenten 

  

Bij Europaproof staat ‘geen’, omdat geen specifieke factoren benodigd zijn om hieraan te voldoen; 

het gaat ten slotte alle gemeenten aan. De overige zes factoren zijn voortgekomen uit de 

literatuur (De Rooij, 2002; Zanen, 2009). Een voorbeeld: als een gemeente EU-subsidies 

ontvangen heeft, is het waarschijnlijker dat deze gemeente zich bezighoudt met het aantrekken en 

behouden van EU-subsidies. Het aanvragen van subsidies is echter minder veeleisend dan de 

laatste drie middelen, waardoor grootte, expertise en houding van de burgemeester minder van 

belang zijn. Ook bij kennisvergaring is expertise minder van belang. Een gemeente kan ten slotte 

passief lid zijn van een Europees netwerk (dus zonder de functie van voorzitter of rapporteur te 

bekleden). Ten slotte is profilering een vroege fase van lobby op Europees niveau, omdat reeds 

van profilering sprake kan zijn als een gemeente in een subsidieprogramma participeert. 

 

Hieruit volgt de volgende fasering: 

Fase 1: Europroof 

Fase 2: Subsidies 

Fase 3: Profilering  

Fase 4: Kennisvermeerdering 

Fase 5: Beleidsbeïnvloeding 

 

In dit hoofdstuk en in het volgende wordt per gemeente onderzocht in hoeverre zij presteren op 

met name de laatste drie fases. De nadruk ligt hierop, omdat de mate van actieve betrokkenheid 

hier een veel grotere rol speelt dan bij het aanvragen van subsidies en Europaroof-zijn. Verwacht 

wordt echter wel dat de dossiers waarop gelobbyd wordt sterk samenhangen met de eerste vier 

punten die door Europa Decentraal genoemd worden. De betrokkenheid van de vier gemeenten bij 

Europese besluitvorming wordt onderzocht aan de hand van figuur 3.1. 

 

5.2 Context: de Randstad 

 

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland ligt het dichtstbevolkte gebied 

van Nederland, de Randstad. De Randstad wordt gekenmerkt door een dicht stedelijk netwerk. Dit 

netwerk vormde de reden voor de introductie van het concept Randstad in de jaren ’50 (Brand, 

2012). De vier grootste steden van het land, de G4, maken onderdeel uit van dit netwerk. De 

Randstad wordt dan ook wel omschreven als polycentrische metropool, welke bestaat uit “een 

aantal kleinere, gespecialiseerde, nauw aan elkaar verwante centra waarvan de ontwikkeling 

gezien moet worden als geheel natuurlijk en zich uitstrekt over een min of meer gelijke 

tijdsspanne als een gecentraliseerde metropool” (Lambregts & Kloosterman, 2012, p.467). Qua 

inwoneraantal (zeven miljoen) en concurrentievermogen (vijfde regio van Europa qua BNP) mag 

de Randstad zich dan ook tot wereldsteden als Parijs en Londen rekenen. In Nederland vindt meer 

dan de helft van de economische groei plaats in dit gebied en een derde wordt gegenereerd in de 

vier grote steden. Dit is onder andere te danken aan de aanwezigheid van de twee mainports van 

Nederland: luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam (Kennislink, 2012; Gemeente Den 

Haag, 2009a). Figuur 5.1 geeft de polycentrische structuur van de Randstad met mainports en 

      Factor 
 
Middel 

Geen Grootte Ontvangst 
subsidies 

Sociaal-
economische 
positie 

Probleem 
bottom-up 
vastgesteld 

Tijd 
(expertise) 

Houding 
burgemeester 

Europaproof ✔       

Subsidie   ✔ ✔ ✔   

Kennis  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

Profilering  ✔ ✔ ✔   ✔ 

Beleids-

beïnvloeding 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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water- en achterlandverbindingen duidelijk weer. De vier grote steden zijn te herkennen aan de 

rode cirkel met witte rand. 

 

Figuur 5.1 Ruimtelijke structuur Randstad en directe omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Nicis Instituut, 2010, p.10 

 

Ondanks de belangrijke positie van de Randstad binnen Nederland, bestaat geen aparte overheid 

voor dit gebied. In plaats hiervan is de nationale overheid verantwoordelijk voor het opstellen van 

een visie voor de Randstad. In de huidige visie, Structuurvisie Randstad 2040, worden de 

stadsregio’s aangemoedigd een eigen strategie te ontwikkelen. Enerzijds is dit logisch, gezien de 

verschillende specialismen die de steden gedurende eeuwen ontwikkeld hebben. Zo is Amsterdam 

het internationale, financiële centrum, Den Haag het politieke en administratieve centrum, 

Rotterdam het belangrijkste logistieke en industriële centrum en Utrecht een gediversifieerd 

logistiek en dienstencentrum. Deze specialismen zijn echter tevens het gevolg van wederzijdse 

afhankelijkheid en zijn economisch gezien wellicht samen meer waard dan de som der delen (Van 

Oort e.a., 2010, p.8). Hier komt bij dat steden in de Noordvleugel van de Randstad als gevolg van 

deze specialisaties (Amsterdam en Utrecht) beter in staat zijn gebleken zich aan te passen aan de 

kenniseconomie en meer hoogopgeleide inwoners hebben weten aan te trekken. Rotterdam en 

Den Haag, ofwel de Zuidvleugel hebben meer problemen met toenemende werkloosheid en 

wegtrekkende bedrijven, die voornamelijk richting Amsterdam trekken (Lambregts & Kloosterman, 

2012; G4, 2009). 

De wederzijdse afhankelijkheid en de korte afstanden zijn daarmee factoren die idealiter leiden tot 

een integrale strategie voor de Randstad, in plaats van aparte strategieën per stadsregio. Door het 

ontbreken van een gemeenschappelijke ‘Randstad-identiteit’, komt samenwerking, en daarmee de 

formulering van een integraal beleid, echter moeilijk tot stand. Gebrek aan samenwerking wordt 

bovendien verondersteld te leiden tot een suboptimaal profiteren van de complementariteit tussen 

de steden, het geen negatieve gevolgen heeft voor de regionale concurrentiepositie van de 

Randstad op internationaal niveau. Het ontbreken van eigen ‘Randstad-autoriteit’ hoeft echter 

geen probleem te zijn, als de bestaande autoriteiten in staat zijn met elkaar samen te werken in 

plaats van elkaar te beconcurreren. Interactie tussen verschillende schaalniveaus is bovendien een 

meer flexibele manier om met de verschillende opgaven die in de Randstad spelen om te gaan dan 

één vaste autoriteit dat zou kunnen (Van Oort e.a., 2010, p.5; Nicis Instituut, 2010). Overigens 
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werken Rotterdam en Den Haag in de Zuidvleugel van de Randstad samen in een gezamenlijk 

gevormde metropoolregio. In de Noordvleugel is de Metropoolregio Amsterdam (MRA) opgericht. 

Hier vallen ook gemeenten in Flevoland onder, maar niet de gemeente Utrecht (MRA, 2013). Die 

laatste is bezig een eigen samenwerkingsverband op te richten met de randgemeenten: U10 

Traject (Gemeente Utrecht, 2013). Door de dominante positie die Amsterdam claimt in de gelijk 

genaamde metropoolregio, is minder sprake van samenwerking in de Noordvleugel dan in de 

Zuidvleugel (6.5.1). Ook naar buiten toe is de identiteit en afbakening van de Randstad moeilijk 

uit te leggen. In Brussel zijn de vier belangrijkste stadsregio’s van de Randstad, de G4, apart 

vertegenwoordigd van de vier Randstedelijke provincies. Die laatste presenteren zich onder de 

naam Regio Randstad, dat in feite een subgroep vormt van het Huis van de Nederlandse Provincies 

in Brussel. Waar de G4 opkomen voor de belangen van de vier grootste steden, vertegenwoordigt 

Regio Randstad ook de belangen van de kleinere gemeenten en houdt het zich bezig met 

plattelandsontwikkeling (Regio Randstad, 2011). Regio Randstad is daardoor actief op andere 

dossiers dan de G4. De vertegenwoordiging naar de EU van het gebied Randstad is hiermee 

grofweg in tweeën geknipt: stad versus platteland. Dit is opvallend, daar juist in de Randstad de 

scheiding tussen stad en platteland zo onduidelijk is. Wel moet opgemerkt worden dat deze 

scheiding verschilt per provincie, voornamelijk door verschillen in verstedelijking (TNO, 2012). De 

samenwerking tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht onder de naam G4 betekent 

echter niet dat de steden alles samen doen. De voortdurende onderlinge concurrentie geeft 

wellicht een verklaring waarom alle vier de steden tevens eigen Europese doelstellingen en 

afdelingen hebben op het gemeentehuis. Op het G4-kantoor wordt daarom slechts op een beperkt 

aantal dossiers samengewerkt. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op deze 

taakverdeling tussen gemeente en G4-kantoor en tussen de G4 en de Randstedelijke provincies, 

gebaseerd op beleidsdocumenten. 

 

Tabel 5.2 Kerngegevens Nederland, Randstad en G4 in 2011* 
Gebied Aantal 

inwoners 
 

Economische 
groei in % 

BRP/hoofd 
van de 
bevolking in € 

Werkloosheid in 
% 

Hoogopgeleiden 
24-65 jaar 
(2008-2010) in 
% 

Nederland 16.693.100 1,0 31.700 5,4 31 

Provincie  

Randstad 6.979.500 1,1 34.600 5,6 36 

Noord-Holland 2.676.800 0,8 35.700 5,3 37,4 

Utrecht 1.233.300 1,7 36.400 4,7 41,2 

Zuid-Holland 3.540.400 1,2 31.800 6,1 31 

G4  1,2    

Amsterdam 785.000 0,6 49.300 7,1 52,1 

Rotterdam 613.300 1,2 42.800 8,8 28 

Den Haag 498.600 0,5 35.700 6,9 36 

Utrecht 313.800 3,4 52.200 5,6 41,2 

Bron: CBS, 2011; Europa om de hoek, 2013; TNO, 2012; CBS Statline, 2013. *Tenzij anders genoemd 

 

Uit tabel 5.1 kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken over de economische positie 

van de Randstad. Ten eerste is zij zeer dichtbevolkt en de motor van de Nederlandse economie. 

Binnen de Randstad spelen de steden een centrale rol; zij genereren een hoger bruto regionaal 

product dan Nederland of de Randstad en op Den Haag na ook hoger dan de afzonderlijke 

provincies. Wel is het werkloosheidspercentage hoger dan het Nederlands gemiddelde. Gesteld kan 

echter worden dat het economische belang van de Randstad vooral in de steden ligt. 

De tweede conclusie is dat binnen de Randstad regionale verschillen bestaan. Zo hebben 

Amsterdam en Utrecht (de Noordvleugel) een hoger percentage hoogopgeleiden en een hoger 

bruto regionaal product dan Rotterdam en Den Haag (de Zuidvleugel). Dit is onder andere te 

verklaren aan de hand van verschillende economische structuren van de ‘vleugels’. Zo is in de 

Noordvleugel de dienstensector dominant, terwijl in de Zuidvleugel de industrie de grootste sector 
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is (TNO, 2012, p.99). Deze regionale verschillen zijn belangrijk om de positie van de steden in de 

Randstad (als economische motor) en ten opzichte van elkaar (Noordvleugel vs. Zuidvleugel) te 

begrijpen. Behalve verschillen binnen de Randstad zijn grote verschillen binnen de provincies waar 

te nemen. Zo zijn hoogopgeleiden sterk geconcentreerd in stedelijke gebieden, hetgeen met name 

in de provincie Noord-Holland leidt tot sterke regionale verschillen. Ook het aanbod van 

onderwijsinstellingen is een belangrijke factor. Zo is de dominante positie van de Universiteit 

Utrecht in zowel de stad als de provincie een belangrijke verklaring voor het hoge aantal 

hoogopgeleiden aldaar (CBS, 2011). Regionale verschillen binnen provincies kunnen een verklaring 

zijn voor de band en mate van samenwerking tussen stad en provincie. 

Voor alle vier gemeenten geldt dat de subsidieprogramma’s in de periode 2007-2013 binnen 

Kansen voor West (EFRO) vallen en in 2000-2006 binnen Doelstelling 2 en URBAN II. Hiernaast is 

echter ook gebruik gemaakt van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Vanuit dit kaderprogramma 

‘voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie’, 

zoals KP7 voluit heet, wordt getracht onderzoeksbeleid beter af te stemmen op de economische en 

sociale ambities van de EU. Dit gebeurt door het subsidiëren van projecten binnen de Europese 

Onderzoeksruimte. Subsidies uit KP7 worden direct aan universiteiten uitgekeerd (Europa Nu, 

2013). Nederland ontving voor KP7 zeven procent van het totale budget, hetgeen betekent dat 

Nederland een netto ontvanger is (Nether, 2013). Tenslotte profiteerde de G4 van subsidies vanuit 

Interregprogramma’s, van waaruit grensoverschrijdende projecten gefinancierd worden op 

verschillende beleidsterreinen als drugbestrijding, ondersteuning van het MKB, energietransitie of 

afvalbeheer (Gemeente Rotterdam, 2012a; Interreg IVC, 2013). 

 

5.3 Amsterdam 

 

 Doelstellingen EU-beleid 

De Europastrategie van Amsterdam is sterk vernieuwd. Waar men in het document uit 2009 nog 

zoekende was naar een passende aanpak en dossiers, wordt in de meest recente versie (2012) 

een duidelijke visie gepresenteerd. In haar Europastrategie Amsterdam – smart global hub 

(2012a) noemt de gemeente een aantal redenen om zich met Europees beleid bezig te houden. Zo 

wordt de toenemende invloed van Europees beleid op lokale autoriteiten genoemd, maar ook de 

toenemende aandacht vanuit de EU voor steden. Er wordt gesteld dat alleen sprake is van 

toegevoegde waarde van EU-instrumenten op lokaal niveau als beleidskaders van EU en gemeente 

coherent zijn. Volgens de gemeente zijn de doelstellingen die de Europese Unie in haar 

Europa2020-strategie geformuleerd heeft, in lijn zijn met de doelstellingen van de gemeente 

Amsterdam. Er moet echter strategisch ingezet worden op een beperkt aantal dossiers. 

Amsterdam meent dat de EU2020-strategie goed aansluit bij haar ambitie een smart global 

business hub te worden. Er wordt geclaimd dat Amsterdam reeds een Europese zaken hub is, en 

dat de uitbouw tot het mondiale niveau tevens bijdraagt aan het versterken van de 

concurrentiepositie van de hele EU. Smart verwijst naar het in acht nemen van “kwalitatieve 

stedelijke parameters zoals quality of life, talentontwikkeling en duurzaamheid” (Gemeente 

Amsterdam, 2012a, p.9). Om dit te bereiken is een viertal pijlers aangewezen, die volgens de 

gemeente aansluiten op Europees beleid: 

 Global business hub (handhaving in de top vijf van grootstedelijke regio’s wat betreft 

vestiging van internationale bedrijven); 

 Kennis en innovatie (verdubbeling van de R&D inspanningen en het aantal spin-offs 

van kennisinstellingen, plus realisatie van 4 topopleidingen); 

 Duurzame stedelijke ontwikkeling (CO2-uitstoot verminderen met veertig procent); 

 Burgerschap en integratie (tolerante en internationale profiel van de stad versterken, 

door o.a. EU-doelstellingen op sociaal en onderwijsbeleid te halen; Gemeente 

Amsterdam, 2012a, p.3). 

Naast deze pijlers, wordt aandacht besteed aan zogenoemde randvoorwaarden, zoals het 

binnenhalen van subsidies, het Europaproof worden en Europese aandacht voor veiligheid (o.a. 

prostitutiebeleid, radicalisering) (pp.19-20). De Europastrategie wordt uitgevoerd vanuit 
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verschillende diensten, die “zelf bepalen welke inzet in Brussel noodzakelijk en haalbaar is op 

grond van hun eigen capaciteit en begrotingen” (p.3). Ten slotte, hoewel niet apart genoemd, is 

profilering een belangrijk doel van het Europees beleid van Amsterdam. Profilering is echter sterk 

vervlochten in het Europees beleid van de gemeente. 

 

 Overeenkomsten gemeentelijk coalitieakkoord 

De Amsterdamse Europastrategie is twee jaar na het coalitieakkoord gepubliceerd (Gemeente 

Amsterdam, 2010). De Europastrategie is echter niet op dit akkoord gebaseerd, maar bouwt voort 

op de Kennis- en Innovatieagenda van de dienst Economische Zaken.  Deze agenda pleit voor een 

triple helix-aanpak op regionaal niveau (MRA) die inzet op zeven clusters, aangewezen door de 

Amsterdam Economic Board (AEB). Hoewel de term global business hub in de agenda niet zo sterk 

naar voren komt als in de Europastrategie, kan deze doelstelling gezien worden als overkoepelend 

voor door de AEB aangewezen zeven clusters, namelijk door acquisitie van internationale bedrijven 

en profilering van de MRA op deze gebieden (AEB, 2011). De twee laatste doeleinden van de 

Europastrategie zijn meer gebaseerd op het gemeentelijk coalitieakkoord, al wordt niet altijd 

dezelfde inhoud toegekend. Zo wordt in het coalitieakkoord onderwijsbeleid vooral geconcentreerd 

op de kwaliteit van onderwijs zelf, terwijl de Europese doelstellingen meer gericht zijn op het 

terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters (Gemeente Amsterdam, 2010). Duurzame stedelijke 

ontwikkeling ten slotte is tevens een doelstelling van de MRA, al wordt daar als doelstelling 

CO2neutraliteit in 2040 genoemd (MRA, 2013). 

 

 Lid netwerken 

Amsterdam ziet het kennisnetwerk Eurocities als eerste en formele aanspreekpunt naar de 

Europese Commissie. Het G4-kantoor is vooral bedoeld om snel nieuwe informatie te vergaren. 

Hiernaast is Amsterdam lid van zo’n 21 themanetwerken, waaronder ICLEI (zie 5.4), EcoCLUP 

(stimuleren van de groei en internationalisering van eco-innovatieve bedrijven) en MEGAPOLES 

(netwerk van vijftien Europese hoofdsteden dat zich concentreert op het verbeteren van 

gezondheidszorg en het verminderen van zorgongelijkheden). De netwerken worden zowel 

gebruikt voor informatievergaring als voor profilering (Gemeente Amsterdam, 2012b).  

 

 Houding ten opzichte van de EU 

Amsterdam heeft een actieve houding ten opzichte van de EU. Dit blijkt onder meer uit de 

benoeming van de burgemeester tot portefeuillehouder ‘Europa’ en de gemeentesecretaris tot 

chief of lobby. Naast het G4-kantoor in Brussel beschikt de gemeente over een eigen Europa-

specialist binnen de Bestuursdienst en het bureau EuroLink dat onder de gemeentelijke afdeling 

Economische Zaken valt en vier werknemers telt. Bureau Eurolink houdt zich bezig met zowel 

beleidsontwikkelingen binnen de EU als subsidieaanvragen. Hiernaast hadden verschillende 

stadsdelen hun eigen lijntjes lopen met Brussel. Dit alles had tot gevolg dat er geen overzicht was 

van wie wat deed binnen de gemeente met als gevaar dat verschillende boodschappen naar buiten 

gedragen werden. Met het opstellen van de ‘visie Amsterdam Europa’ in 2009 en de 

Europastrategie 2012 probeert de gemeente tegenstrijdige communicatie en miscommunicatie te 

ondervangen. Deze wordt opgesteld door het bureau Eurolink. In deze documenten wordt getracht 

Europese regelgeving te integreren in Amsterdamse beleidsontwikkeling en –uitvoering. Hieronder 

wordt behalve het correct uitvoeren van deze regelgeving ook het kiezen van prioriteiten voor het 

aanvragen van subsidies verstaan (Gemeente Amsterdam, 2009; Gemeente Amsterdam, 2012a). 

 

5.4 Rotterdam 

 

 Doelstellingen EU-beleid 

Rotterdam concentreert haar Europese beleid op drie prioriteitsassen: 

 Economische ontwikkeling, kenniseconomie en infrastructuur; 

 Milieu, klimaat, energie en water; 

 Sociale cohesie, participatie, jeugd en veiligheid.  
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Deze ‘prioritaire aandachtsgebieden’ worden gekozen aan de hand van twee criteria: het belang 

van een onderwerp voor duurzame stedelijke ontwikkeling en de capaciteit van de gemeente 

verantwoordelijkheid te nemen voor het succesvol aanpakken van een bepaald probleem. 

Hiernaast sluiten de prioriteiten aan op het bredere internationale beleid van de gemeente, dat 

vooral uitgaat van de haven en samenwerking met enkele belangrijke handelspartners, zoals China 

en Duitsland (Gemeente Rotterdam, 2012b). In tegenstelling tot Amsterdam, is het doel van de 

Europese lobby van Rotterdam vooral gericht op het beïnvloeden van Europese wet- en 

regelgeving en minder op citymarketing.  

Voor de samenwerking met de provincie Zuid-Holland geldt (zowel voor Rotterdam als voor Den 

Haag) dat op verschillende terreinen samengewerkt wordt. Een voorbeeld is het versterken van 

economische clusters: de Rotterdamse haven en Den Haag als internationale stad van recht en 

vrede. Hiernaast speelt het Havenbedrijf een rol in het Zuid-Hollandse kustbeleid en werkt de TU 

Delft mee aan verschillende projecten op het gebied van milieu. Hoewel de provincie zich tevens 

met dossiers als grondwater en plattelandsontwikkeling bezighoudt, is er meer sprake van 

samenwerking met de grote steden dan in Noord-Holland het geval is (Regio Randstad, 2011). Een 

verklaring hiervoor kan de morfologische structuur van de provincies zijn. Het voornamelijk rurale 

Noord-Holland-Noord beslaat een groter gebied dan het Zuid-Hollandse platteland, en grote steden 

zijn in eerst genoemde minder verspreid dan in Zuid-Holland. Bovendien heeft de Tweede 

Maasvlakte een veel grotere invloed op het kustbeheer dan de Amsterdamse haven en is in Noord-

Holland geen sprake van een grote stad aan zee als Den Haag (zie ook figuur 1.1). 

 

 Overeenkomsten gemeentelijk coalitieakkoord 

In tegenstelling tot Amsterdam en Den Haag, is de Europastrategie van Rotterdam gebaseerd op 

brede prioriteitsassen, in plaats van gedetailleerde doelstellingen. Dit heeft als gevolg dat deze 

assen allen terugkomen in het gemeentelijk coalitieakkoord (Gemeente Rotterdam, 2010), en dat 

zodoende flexibeler ingesprongen kan worden op ontwikkelingen op Europees niveau. Nadeel is 

wellicht dat het van te voren onduidelijker is wanneer actie ondernomen moet worden. 

 

 Lid netwerken 

De gemeente Rotterdam streeft door middel van lidmaatschap van netwerken contacten na met 

steden van vergelijkbare economisch-geografische achtergrond. Zij ziet hierin twee doelen: het 

versterken van de eigen positie ten opzichte van de Europese instellingen en het leveren van een 

constructieve bijdrage aan het Europese project enerzijds en wederzijds leren door benchmarking 

en het uitwisselen van best practices anderzijds. Rotterdam is actief in 31 organisaties, waaronder 

in Eurocities, waarvan de stad medeoprichter was, en het Comité van de Regio’s. Burgemeester 

Aboutaleb is lid van laatstgenoemde, maar door de drukke agenda van de burgemeester was hij 

nauwelijks in staat vergaderingen bij te wonen. In februari 2013 is hij echter benoemd tot 

rapporteur van het Sociale Innovatie Pakket, waardoor Rotterdam actiever vertegenwoordigd zal 

zijn in het Comité. Hiernaast is de stad lid van verschillende thematische netwerken als het 

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) en POLIS, een netwerk rond het 

dossier transportinnovatie (Gemeente Rotterdam, 2012b).  

 

 Houding ten opzichte van de EU 

Als stad met de grootste zeehaven van Europa is de blik van de gemeente Rotterdam niet alleen 

gericht op de EU. Zo is één van de belangrijkste partnersteden Shanghai. Toch wordt veel waarde 

gehecht aan een actieve lobby bij de EU. Interessant is dat gezegd wordt dat Rotterdam zich actief 

inzet voor het verbeteren van multilevel governance. De gemeente is van mening dat “de grote 

steden nog te weinig op een inventieve en effectieve wijze bij de voorbereiding van Nederlandse 

standpunten worden betrokken of dat de grote steden in relatie tot de EU door het Rijk vaak nog 

niet als serieuze partner worden beschouwd” (Gemeente Rotterdam, 2012b). De VNG en het G4-

kantoor spelen een belangrijke rol in het verbeteren van het multilevel governance proces. 

Hiernaast probeert de stad door middel van themajaren haar sociaal en cultureel profiel te 

versterken. Zo is zij Culturele Hoofdstad van Europa (2001) en Europese Jeugdhoofdstad (2009) 
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geweest. Verder bestaat een speciaal informatieloket voor het aanvragen van Europese subsidies 

en heeft de gemeente hier tevens een handleiding voor opgesteld (Gemeente Rotterdam, 2012b).  

Wat betreft organisatie heeft Rotterdam binnen de afdeling Bestuurlijke, Juridische en 

Internationale Zaken (BJI) vier ambtenaren die zich fulltime bezighouden met Europese 

ontwikkelingen, waarvan twee tevens werkzaam zijn op het G4-kantoor. Het Europees beleid van 

de gemeente, dat vorm gekregen heeft in het Programma Internationale en Europese activiteiten, 

wordt vanuit BJI gecoördineerd. Deze afdeling adviseert en ondersteunt de andere afdelingen, die 

allen een coördinator Europese en Internationale Zaken dienen te hebben. Op deze manier zijn alle 

afdelingen betrokken bij Europese zaken. Het aanvragen van subsidies gebeurt voornamelijk 

vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR; Gemeente Rotterdam, 2009). 

 

5.5 Den Haag 

 

 Doelstellingen EU-beleid 

Ook voor Den Haag geldt dat de invloed van EU-beleid op de stad groot is en het daarom van 

belang geacht wordt op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in Brussel. Hierbij wordt 

een specifieke vermelding gemaakt van het dossier milieu, waarvan de wet- en regelgeving voor 

tachtig procent in Brussel opgesteld is (Gemeente Den Haag, 2009b). Er zijn drie prioriteiten 

geformuleerd met oog het Haagse Europees beleid:  

 Het behoud en stimulering van gebruik Europese subsidies; 

 Het beïnvloeden van Europese wet- en regelgeving (met name op het gebied van milieu); 

 Het promoten van Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid. 

Bij het laatste punt zijn het aantrekken van een Europese school en de kandidatuur voor Culturele 

Hoofdstad van Europa 2018 (laatste is niet gehonoreerd) belangrijke instrumenten (Interview 

Eveline van Rens, 2013).  

 

 Overeenkomsten gemeentelijk coalitieakkoord 

Wat doelstellingen van de Europastrategie van Den Haag betreft, zijn die zo specifiek dat zij niet 

genoemd worden in het gemeentelijk coalitieakkoord. Wel wordt aandacht besteed aan de 

profilering van Den Haag, niet alleen door het festival Culturele Hoofdstad van Europa, maar ook 

door internationale sportevenementen. Hiernaast besteedt zij als enige van de G4-gemeenten 

expliciete aandacht aan expats en het aantrekken van internationale bedrijven. Hiermee wordt een 

duidelijke verbinding gelegd tussen gemeentelijk beleid en de internationale positie van de stad. 

Een verklaring hiervoor is het grote aantal internationale organisaties dat zich in de stad gevestigd 

heeft. De gemeente erkent het belang van deze organisaties voor de lokale economie en wenst 

dan ook haar imago hier op toe te spitsen. Interessant is dat EU-subsidies expliciet genoemd 

worden als financieringsmiddel. Ten slotte wordt aan samenwerking gerefereerd met Haaglanden, 

de G4 en de metropoolregio met Rotterdam. Wat laatstgenoemde samenwerkingsverband betreft, 

wordt gesteld: “Den Haag kan de internationale concurrentie niet alleen aan” (Gemeente Den 

Haag, 2010, p.33). Den Haag is hiermee de enige G4-gemeente die in haar coalitieakkoord een 

duidelijke verbinding maakt met gemeentelijk beleid, samenwerking en de internationale 

concurrentiepositie van de stad. 

 Lid netwerken 

Ook Den Haag is lid van Eurocities en het Comité van de Regio’s. Gemeentewethouder van 

Economische Zaken Henk Kool is actief in zowel Eurocities als de Commissie voor Economische en 

Sociale Zaken (ECOS) van het Comité van de Regio’s, waar hij Rapporteur was van het Advies 

over Europese aanbestedingen. Overigens wordt de Nederlandse delegatie in het CoR ondersteund 

door de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Den Haag is tevens lid van enkele thematische 

netwerken, maar maakt geen melding van welke (Gemeente Den Haag, 2009b). 

 

 Houding ten opzichte van de EU 

In tegenstelling tot de andere drie steden hier onderzocht, is Den Haag zelf het podium van 

Europese activiteiten. Zo is de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland één 
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van de twintig Europese organisaties die zich in Den Haag gevestigd heeft. Dit maakt dat Den 

Haag een andere relatie heeft met ‘Brussel’ dan de andere drie steden: waar laatstgenoemden 

meer ‘buitenstaanders’ zijn, is Den Haag juist onderdeel van de Europese instellingen. 

Ook de gemeente Den Haag heeft haar eigen afdeling Europese Zaken, ondergebracht bij Bureau 

Internationale Zaken. Behalve de formulering van een strategie voor Europees beleid, is deze 

afdeling verantwoordelijk voor het binden van expats en internationale NGO’s aan de stad. Tot 

voor kort was er voor inwoners en bedrijven een EuropaDirect centrum ingericht in het 

gemeentehuis, maar dit centrum is sinds januari 2013 niet meer actief vanuit de gemeente Den 

Haag (Gemeente Den Haag, 2009b). Net als in Rotterdam heeft het bureau een voornamelijk 

coördinerende functie en is de relevante gemeentelijke afdeling betrokken is bij de lobby. 

 

5.6 Utrecht 

 

 Doelstellingen EU-beleid 

De informatie die de gemeente Utrecht verstrekt over haar EU-beleid is summier. Zo wordt er niet 

gesproken over duidelijke doelstellingen. Als reden voor EU-beleid en de deelname aan het G4-

kantoor wordt opgegeven dat de gemeente het “heel belangrijk vindt mee te kunnen praten”, 

omdat de invloed van Europese wet- en regelgeving op gemeentelijke beleidsterreinen steeds 

groter wordt. Hiernaast gaat relatief veel aandacht uit naar subsidie mogelijkheden binnen 

Doelstellingen 2 en 3 en Kaderprogramma 7 voor onderzoek en ontwikkeling (Gemeente Utrecht, 

2012). Uit aanbevelingen van de Kamer van Koophandel aan Utrecht blijkt dat de gemeente 

achterloopt op de internationalisering die met name door de universiteit de laatste jaren in een 

stroomversnelling terecht gekomen is (zie punt ‘houding’). Momenteel is het internationaal beleid 

van de gemeente erop gericht meer internationale bedrijven aan te trekken, maar er zijn nog te 

weinig voorzieningen ontwikkeld om expats en internationale studenten te begeleiden (KvK, 

2013). 

De provincie Utrecht daarentegen heeft wel een duidelijke Europa-strategie ontwikkeld voor de 

periode 2012-2015, onder de paraplu van Randstadstrategie. In de strategie worden vijf 

doelstellingen genoemd: 

 Het Europaproof maken van ambtenaren; 

 Het binnenhalen van zoveel mogelijk EU-subsidies; 

 Een actieve rol spelen in Europese netwerken; 

 Het positioneren van Utrecht in Europa als kennisregio, met als speerpunten life sciences, 

creatieve industrie, energie en duurzaamheidseconomie;  

 Het beïnvloeden van Europese wet- en regelgeving op de dossiers: 

o Kennis en Innovatie; 

o Stedelijke opgaven en vitaal platteland; 

o Utrecht als Culturele Hoofdstad 2018. 

Met name uit de drie lobbydossiers komt naar voren dat de stad Utrecht een belangrijke rol speelt. 

Naast Utrecht als Culturele Hoofdstad, dat voor zich spreekt, is een voorbeeld het convenant 

‘Utrecht knooppunt voor kennis en cultuur’. Dit convenant is door de provincie opgesteld in 

samenwerking met de gemeente Utrecht en de in de gemeente Utrecht gevestigde 

kennisinstellingen (Regio Randstad, 2011). De overlap is wellicht enerzijds te verklaren door de 

centrale positie van de stad Utrecht in de kleine provincie Utrecht (figuur 3.5) en anderzijds 

doordat de positie van Utrecht als internationale stad van recenter aard is dan bij de andere drie 

steden het geval is. 

 

 Overeenkomsten gemeentelijk coalitieakkoord 

Het programma akkoord van de gemeente Utrecht begint met het benadrukken van de kracht van 

de lokale kenniseconomie in de concurrentie tussen “West-Europese topregio’s”. Er wordt 

vervolgens ook veel aandacht besteed aan de punten die door de provincie Utrecht genoemd 

worden als profileringspunten: duurzaamheid, kennis en innovatie (samenwerking met o.a. de 

Universiteit Utrecht) en het belang van de creatieve industrie voor de stad. Er wordt echter geen 
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vertaalslag gemaakt naar concurrentie op internationaal niveau, bijvoorbeeld door aandacht te 

besteden aan het belang van internationalisering voor de lokale economie (bijvoorbeeld het 

aantrekken van internationale bedrijven of het aantrekken van expats). Wel wordt ingegaan op het 

profileren van Utrecht met het festival Culturele Hoofdstad van Europa, al wordt niet ingegaan op 

de toegevoegde waarde van de Europese dimensie van het festival. Ten slotte is aardig om te 

noemen dat de samenwerking met de G4 genoemd wordt op het dossier mobiliteit (Gemeente 

Utrecht, 2010). 

 

 Lid netwerken 

De gemeente Utrecht bericht lid te zijn van drie Europese organisaties: Eurocities, CIVITAS en 

Similar Cities Network. Benadrukt wordt dat de eerste het belangrijkst is voor het aangaan van 

structurele samenwerking of het opzetten van gezamenlijke Europese projecten. Het Similar Cities 

Network is opgericht door Utrecht zelf in 2008 in samenwerking met zeven andere Europese 

steden. De steden zetten samen projecten en lobby-trajecten op en vragen gezamenlijk Europese 

subsidies aan, met name op het gebied van herbestemming van industrieel erfgoed. CIVITAS ten 

slotte is een initiatief waarin de EC de implementatie aanmoedigt van projecten op het gebied van 

duurzame transport strategieën. Tussen 2008 en 2011 heeft Utrecht met vier andere steden meer 

dan zestig initiatieven ingediend. Voorbeelden van projecten in Utrecht zijn de bierboot, een 

verkeersveilig-stempel voor scholen en de UB-pas (Gemeente Utrecht, 2012). 

 

 Houding ten opzichte van de EU 

In het Jaarverslag Internationaal 2011 wordt gesteld dat Utrecht zich aan het ontwikkelen is van 

een provinciehoofdstad naar een middelgrote Europese stad. Hierin speelt onder andere de 

universiteit en gerelateerde bedrijven en instellingen en het hoge aantal hoogopgeleide inwoners 

een belangrijke rol. Als gevolg hiervan staat Utrecht vaak bovenaan lijstjes als meest competitieve 

regio van Europa. De gemeente meent dat de EU een belangrijke rol speelt in deze ontwikkeling. 

Daarom probeert Utrecht zich zo actief mogelijk op te stellen naar de EU toe, door lidmaatschap 

van verschillende netwerken en door zich kandidaat te stellen voor Europese Culturele Hoofdstad 

2018 – hetgeen overigens niet gehonoreerd is. De gemeente stelde zich overigens kandidaat met 

het idee dat cultuur van groot belang is in het behouden van een gastvrij klimaat in de stad, dat 

nodig wordt geacht voor het aantrekken van nieuwe (internationale) bedrijven, studenten en 

investeerders (Gemeente Utrecht, 2011). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de interesse en 

activiteit van Utrecht in de EU van vrij recente aard is en minder in de stad verankerd is dan in de 

andere drie steden. Dit komt vooral door het karakter van provinciehoofdstad dat Utrecht lang 

had. Dit karakter lijkt vooral te veranderen door de internationalisering van de Universiteit. 

In Utrecht worden Europese ontwikkelingen gevolgd vanuit de afdeling Bestuurlijke, Internationale 

en Subsidiezaken (BIS).  

 

5.7 De G4 

 

Als gevolg van de toenemende aandacht voor beleidsbeïnvloeding vanuit de individuele G4-steden, 

dat als aanvulling kwam op subsidies en informatievoorziening, stelde de gemeente Amsterdam in 

1999 al voor een gezamenlijk kantoor in Brussel te openen. Het voorstel volgde op de toegenomen 

samenwerking tussen de steden voor de formulering van een stedelijk luik binnen Doelstelling II 

(Kansen voor West). Er kwam toen echter geen gezamenlijk kantoor, onder andere doordat de 

lobby voor het stedelijk luik zich voornamelijk in Den Haag afspeelde, maar ook omdat de 

Europese lobby van de individuele steden een gezamenlijke aanpak in de weg stond. Amsterdam 

heeft zich toen zelfstandig gevestigd in het Huis van de Nederlandse Provincies. Na de formulering 

van Kansen voor West verschoof de aandacht weer terug naar Brussel, waar een toenemend 

aantal dossiers een stedelijke dimensie toegedicht kregen. Dit, samen met de opkomst van het 

G21-netwerk en de positionering van het Rijk ten aanzien van voor de G4 belangrijke dossiers, 

veranderde de houding van de steden ten opzichte van een gezamenlijk kantoor. Dit leidde tot de 

opening hiervan in 2003 (G4, 2001). Waar dit kantoor in eerste instantie gevestigd was aan de 



73 
 

rand van Brussel, staat het kantoor nu in het ‘Europese kwartier’ vlakbij het Parlement en de 

Commissie. Het pand wordt bovendien gedeeld met onder andere Eurocities en CEMR (Gemeente 

Utrecht, 2012). 

Ondanks dat de vier steden verschillende achtergronden hebben en daardoor verschillende 

prioriteiten nastreven of juist elkaars concurrent zijn, houdt het G4-kantoor zich bezig met enkele 

gemeenschappelijke doelstellingen: 

 Het monitoren van EU-beleidsontwikkelingen; 

 Het faciliteren van ambtenaren die naar Brussel komen; 

 Het promoten van best practices van de G4; 

 Het onderhouden van contacten met belangrijke lobbypartners en de Europese Commissie 

(G4, 2012). 

Uit onderzoek van Huysseune & Jans (2005) blijkt dat dit takenpakket typisch is voor veel 

regionale vertegenwoordigingen. Hoewel de bevoegdheden en banden die zij met andere 

(nationale) instellingen hebben veelal door institutionele context van het thuisland beïnvloed is, 

komen de taken van regionale kantoren sterk overeen. Het idee van het openen van een regionaal 

kantoor is dat alle partijen samenkomen in Brussel, waardoor het eenvoudiger is vanuit daar 

contacten te onderhouden. De toename van het aantal regionale vertegenwoordigingen in Brussel 

is met name een gevolg van de Lissabon Strategie en de opening van het Comité van de Regio’s. 

Door de verschillende prioriteiten die Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht nastreven, is 

er slechts één concreet dossier binnen de doelstellingen waarop continu wordt samengewerkt: de 

structuurfondsen. Het G4-kantoor lobbyt voor het behoud van een “stevige rol voor steden in de 

structuurfondsen” (G4, 2012). Op andere dossiers als transport, veiligheid, de sociale agenda, 

economie en duurzame stedelijke ontwikkeling wordt samengewerkt als de doelstellingen van 

(enkele van) de steden overeenkomen (G4, 2008). Onder het dossier economie is echter een 

aantal onderwerpen geformuleerd die “van algemeen belang zijn voor stedelijke gebieden” 

(Gemeente Den Haag, 2009). De onderwerpen zijn: 

 Talent ontwikkeling; 

 Steden als motor van innovatie; 

 Verbeterde toegankelijkheid; 

 Een soepelere toepassing van regelgeving omtrent staatssteun; 

 Het promoten van ondernemerschap; 

 Het verminderen van regeldruk voor bedrijven; 

 Het verspreiden van succesvolle stedelijke initiatieven over Europa (Gemeente Den Haag, 

2009). 

 

5.8 Conclusie 

 

De vraag die centraal stond in dit hoofdstuk was: 

 

Op welke manier zijn de G4-steden betrokken bij Europese besluitvorming? 

 

Het antwoord lijkt op papier ‘gezamenlijk betrokken’ te zijn, maar in de praktijk is deze 

betrokkenheid beperkt tot één dossier. Hieronder een korte uitleg. 

 

Met oog op de implementatie van stedelijke programma’s in Nederland en de toewijzing van EU-

subsidies aan steden, lijken de G4 in nationaal verband een stevige voet aan de grond te hebben 

en zelfs een bevoorrechte positie in te nemen ten opzichte van andere Nederlandse steden. Gezien 

de positie van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht als spil van de Randstad en hun 

samenwerking voor een stedelijk luik in Kansen voor West lijkt samenwerking in Brussel dan ook 

een voor de hand liggende keuze. Echter, concurrentie tussen de steden op nationaal niveau 

alsmede aparte Europastrategieën hebben een gezamenlijke lobby beperkt tot het dossier de 

toekomst van Structuurfondsen. Zoals bleek uit de vier Europastrategieën, spitsen de steden de 

toegevoegde waarde van de EU voornamelijk toe op de eigen stad. Zo wordt in alle gevallen 
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aandacht besteed aan profilering van de stad en zijn alle vier de steden bijvoorbeeld ook apart 

vertegenwoordigd in Eurocities. Gezien de vele overeenkomsten in de gemeentelijke 

coalitieakkoorden (zoals op het gebied van: integratie, het belang van de Nederlandse taal, 

duurzaamheid en veiligheid) lijkt het dat de efficiëntie van het Europees beleid in de G4 verhoogd 

kunnen worden door een hechtere samenwerking. 

Overeenkomst in de Europastrategieën is dat alle vier de steden Europees beleid op een 

strategischer en meer geïntegreerde manier in proberen te passen in hun eigen beleid. Het eerste 

betekent dat naast Europaproof-zijn, het aantrekken van subsidies en kennisvermeerdering meer 

aandacht komt voor beleidsbeïnvloeding. Overigens lijkt de gemeente Utrecht het minst ver 

ontwikkeld te zijn wat betreft het strategisch inpassen van Europees beleid in gemeentelijke 

doelstellingen. Een verklaring hiervoor kan zijn de recente ontwikkeling van Utrecht van 

provinciestad naar middelgrote Europese stad en daarmee de sterke uitbreiding van internationaal 

en Europees beleid. Hiernaast werkt de gemeente Utrecht het meeste samen met de ‘eigen’ 

provincie. Gezien de kleine omvang van de gemeente en provincie kan organisatievermogen 

hiervoor een verklaring zijn. Ook de overlap van doelstellingen wordt verondersteld groter te zijn 

als gevolg van de omvang en daarmee meer uniforme structuur van de provincie Utrecht. Zo lijken 

de prioriteiten van de provincie Noord-Holland het verst af te staan van die van Amsterdam, terwijl 

Den Haag en Rotterdam meer betrokken lijken te zijn bij de doelstellingen van de provincie Zuid-

Holland. 

Het geïntegreerd inpassen van EU-beleid in gemeentelijk beleid ten tweede, is getoetst door de 

Europastrategieën naast de gemeentelijke coalitieakkoorden te leggen. Van te voren werd al 

duidelijk dat dossiers waarop gelobbyd wordt veelal overeenkomen met de ‘VNG-lijst’, zoals milieu 

en aanbesteden. Dit geldt voornamelijk voor de gemeente Den Haag, die zich naast subsidies en 

profilering enkel op dossiers uit deze lijst richt. Den Haag maakt echter wel een duidelijke 

verbinding tussen enerzijds internationalisering, regionale samenwerking en het gebruik van EU-

middelen hierbij en stedelijke behoeften anderzijds. Er is zodoende meer sprake van een ‘blik naar 

buiten’ dan in de coalitieakkoorden van de andere gemeenten. Zo vergat Utrecht een doelstelling 

op internationaal niveau (concurreren met West-Europese topregio’s) te koppelen aan haar lokale 

beleid. In Rotterdam is er, door de formulering van brede doelstellingen, het beste sprake van 

aansluiting van beleid op Europees niveau met beleid op lokaal niveau. Het geeft aan dat Europees 

beleid wordt gezien als aanvullend op gemeentelijk beleid. De toetsing van de Europastrategie van 

de gemeente Amsterdam bleek lastig, omdat een deel gebaseerd was op een nieuwe economische 

agenda. Het coalitieakkoord zelf was veel meer naar binnen gericht en hanteerde vaak vagere 

doelstellingen dan in de Europastrategie voorgesteld werd. 
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Hoofdstuk 6 Analyse 
 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de organisatie, uitvoering en effectiviteit van Europees beleid 

in de G4. Dit alles is gebaseerd op interviews gehouden met respondenten gepresenteerd in 4.4.  

De opkomst van het regionaal denken en de centrale plaats van steden hierin, maar ook de 

economische crisis en het verdwijnen van het GSB, zoals beschreven in hoofstukken twee en drie, 

vormen belangrijke oorzaken voor de ontwikkeling van Europees beleid in de G4. Zo zijn Europa-

strategieën opgesteld en is de organisatie van Europees beleid binnen de gemeente aangepast. 

Ook de rol van de G4-samenwerking en daarmee de vertegenwoordiging van de vier steden in 

Brussel heeft een belangrijke organisatorische verandering ondergaan om Europees beleid beter 

bij stedelijke behoeften aan te laten sluiten. Mede door de recente aard van deze ontwikkelingen, 

wordt nog steeds afgetast hoe Europees beleid het best aan kan sluiten bij de belangen van de 

aparte steden, de G4, de Randstad en van Nederland. Een belangrijke stelling hierbij is dat een 

bottom-up organisatie beter voldoet aan stedelijke behoeften dan een top-down organisatie (3.3). 

Het hoofdstuk is grotendeels ingedeeld naar de thema’s van het Witboek voor Europees Bestuur 

van de Europese Commissie (2001). Per thema worden recente ontwikkelingen en organisatie 

binnen de G4 behandeld, alsmede op welke manier dit volgens de respondenten bijdraagt aan de 

behoeften van hun stad. Paragraaf 6.2 vormt een introductie op de functie en invulling van de 

Europastrategieën van de vier steden en het thema effectiviteit vormt de conclusie van het 

hoofdstuk. 

 

6.2 De Europastrategie 

 

Alle vier de steden hebben een zogenaamde Europastrategie opgesteld. Dit wil zeggen dat een 

aantal dossiers aangewezen is, waarop de gemeente actief ontwikkelingen op Europees niveau 

volgt. Tevens geldt voor alle vier de steden dat de huidige strategie van recente aard is. Dit wil 

niet zeggen dat de gemeenten zich pas enkele jaren met Europees beleid bezighouden, maar dat 

de aangewezen beleidsterreinen pas recentelijk aangewezen zijn als ‘speerpunten’ (prioritering). 

Prioritering is niet alleen het gevolg van de toegenomen aandacht vanuit de EU voor steden, maar 

tevens van bezuinigingen binnen de gemeenten. 

De lobby in Brussel wordt steeds belangrijker gevonden naast de nationale lobby in Den Haag. De 

belangrijkste reden hiervoor is tweeledig. Aan de ene kant krijgen gemeenten te maken met een 

groeiende rechtstreekse invloed van Europees beleid. Het besef van het belang van bewustwording 

en Europroof zijn in gemeenten is daardoor gegroeid. Ten tweede is door de toegenomen aandacht 

voor steden Europees beleid inhoudelijk interessanter geworden voor steden. Enerzijds reageren 

steden dus op ontwikkelingen in Europees beleid (top-down), terwijl anderzijds gemeenten steeds 

meer het initiatief nemen Europese beleidsvorming te beïnvloeden op beleidsterreinen die zij zelf 

van belang achten (bottom-up). Vanuit de gemeente Rotterdam werd dan ook benadrukt dat het 

streven is dat alle ambtenaren Europees beleid in hun dagelijkse overwegingen meenemen, net als 

nationaal beleid. 

 

Wat betreft dossiers, kan onderscheid gemaakt worden tussen dossiers van de ‘VNG-lijst’ en 

dossiers die de steden zelf aandragen voor de Europese agenda. De VNG heeft een lijst opgesteld 

met beleidsterreinen waarvan de Europese dimensie alle Nederlandse gemeenten betreft (5.1). De 

Europese dimensie van deze beleidsterreinen is aldus in het belang van gemeentebesturen in het 

algemeen door de top-down implementatie. Om deze reden kan, maar hoeft het EU-beleid van 

gemeenten die zich bezighouden met dossiers uit de ‘VNG-lijst’, niet direct op plaatselijke kansen 

en problemen gebaseerd te zijn. Het is eerder een reactie op ontwikkelingen op een ander 

bestuursniveau (hier het Europese). Er is eerder sprake van aansluiting met stedelijke behoeften 

wanneer ingesprongen wordt op dossiers die specifiek voor de stad van belang zijn (bottom-up), 

zoals bijvoorbeeld Rotterdam nu op het Sociale Innovatie Pakket in het Comité van de Regio’s. 
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Daarom wordt geconcludeerd dat het EU-beleid van gemeenten die voornamelijk actief zijn op 

deze ‘’VNG’-dossiers minder op stedelijke behoeften inspeelt. Dat de stedelijke dimensie van deze 

dossiers minder duidelijk is, wordt tevens aangegeven in de startnotitie van de G4 uit 2001 (G4, 

2001, p.9). Hiernaast wordt het als een reactiever beleid gezien, omdat het onderwerp reeds op de 

Europese agenda staat en partijen reageren op aangekondigde aanpassingen van het beleid. Ook 

de G4-steden houden zich bezig met beleidsterreinen van de VNG-lijst. Hier wordt dieper op 

ingegaan in 6.3.2. 

Beleidsterreinen die de gemeenten zelf op Europees niveau aan wensen te kaarten zijn 

duurzaamheid, mobiliteit, kennis & innovatie en sociale aangelegenheden als veiligheid en 

integratie. Op deze gebieden proberen de steden Europees beleid te beïnvloeden door het 

aandragen van informatie en ervaringen vanuit de eigen gemeente, maar te leren van ervaringen 

van andere Europese steden.  

Beleidsbeïnvloeding vergt veel tijd, niet alleen omdat een inhoudelijk sterk plan opgesteld moet 

worden en dit verhaal via zoveel mogelijk kanalen verkondigd moet worden, maar ook omdat 

partners gezocht moeten worden om zoveel mogelijk massa te creëren. Verder is het van belang 

zo vroeg mogelijk bij de beleidsvorming betrokken te zijn. Wanneer de voorgestelde tekst of 

herziening er eenmaal ligt, is het lastig nog veranderingen aan te brengen. Ontwikkelingen moeten 

zodoende zeer nauw gevolgd worden. Om deze redenen kan een gemeente slechts een zeer 

beperkt aantal dossiers per jaar trekken, oftewel zelf het voortouw nemen. Ook is voldoende 

organisatiecapaciteit noodzakelijk. Dit is met name de reden dat aangegeven werd dat kleinere 

gemeenten zich vaker enkel met het binnenhalen van subsidies bezighouden en niet of minder met 

kennisdeling of beleidsbeïnvloeding. Er werken bij kleine gemeenten simpelweg te weinig mensen 

om iemand vrij te maken die naar Brussel reist, partners zoekt en ontwikkelingen volgt. Hiernaast 

hebben deze gemeenten minder snel te maken met onuitvoerbaarheid van EU wet- en 

regelgeving, met name op het gebied van milieu. Wat de G4 betreft wordt het beïnvloeden van 

beleid door Den Haag en Rotterdam uitgebreider aangepakt dan door Utrecht en Amsterdam. Voor 

de laatste geldt dat benadrukt werd dat op dit punt gewerkt wordt aan verbetering, terwijl Utrecht 

zich voornamelijk in G4-verband bezig houdt met beleidsbeïnvloeding. In laatstgenoemde 

gemeente houdt dan ook slechts één ambtenaar zich bezig met beleidsontwikkeling op Europees 

niveau: de G4-vertegenwoordiger. 

Naast beleidsbeïnvloeding is het behouden en aantrekken van Europese subsidies een belangrijke 

pijler van het gemeentelijk Europees beleid. Er wordt voornamelijk op het Zevende 

Kaderprogramma ingezet. Hiernaast is het behoud van Structuurfondsen een terugkomende pijler. 

Dit dossier is het enige waarop de steden structureel als G4 samenwerken. De gemeente 

Rotterdam is de trekker van dit dossier. Volgens de gemeente Amsterdam is het dossier 

Structuurfondsen een typisch voorbeeld van multilevel governance. Het geld wordt namelijk door 

de EU aan de nationale overheid toegewezen, die vervolgens bepaalt naar welke regio hoeveel 

geld gaat. Decentrale overheden moeten zodoende het belang van Structuurfondsen voor hun 

regio of stad aantonen eerst bij de EC en later bij de nationale overheid. Hiermee onderscheiden 

Structuurfondsen zich van andere Europese subsidies, zoals het Zevende Kaderprogramma, omdat 

laatstgenoemde wel direct aan decentrale overheden toegewezen wordt. De geldstroom vanuit de 

Structuurfondsen is groter dan die uit andere subsidies – ook voor Nederlandse regio’s – maar het 

lobbyproces ook uitgebreider. 

Als derde doel van een Europees beleid wordt kennisvermeerdering genoemd. Dit gebeurt veelal 

door middel van participatie in netwerken in Brussel. Het delen en verkrijgen van kennis wordt 

getypeerd als “typisch Europese mindset”, wat aangeeft wat het belang is van 

kennisvermeerdering als onderdeel van Europees beleid. De meeste samenwerkingsverbanden met 

andere steden hebben dan ook tot doel van elkaar te leren. 

Ten slotte is profilering een doel van Europees beleid. Dit wordt voornamelijk bereikt door actief te 

zijn in Europese netwerken en hierbinnen op bepaalde dossiers. Hiermee kan een bepaald imago 

nagestreefd worden, zoals de gemeente Den Haag zich graag profileert als ‘Internationale stad van 

Vrede en Veiligheid’ en Amsterdam als ‘open en tolerante stad’. Bij eerstgenoemde is profilering 

één van de drie pijlers van de Europastrategie, terwijl citymarketing in het Amsterdamse 
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programma meer vervlochten is met andere doelstellingen. Voor Utrecht als kleinste stad van de 

G4, is profilering belangrijk. De stad probeerde dit onder andere te doen door zich kandidaat te 

stellen voor het festival Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en het organiseren van European 

Youth Olympic Festival (EYOF) en de Vrede van Utrecht, beide in 2013. Hiernaast werkt de stad 

samen met de provincie ter promotie van Utrecht.  

 

6.3 Verantwoordelijkheid 

 

6.3.1 Organisatie 

 

Voor de organisatie binnen de gemeente heeft het intensiveren van de aandacht voor Europees 

beleid belangrijke gevolgen gehad. De twee hierboven genoemde ontwikkelingen hebben er onder 

andere toe geleid dat er serieuzer omgegaan wordt met reizen naar Brussel en de rol van een stad 

in netwerken als Eurocities. Binnen de gemeentelijke organisatie zelf is meer aandacht gekomen 

voor de coördinatie van zowel Europese contacten als Europees beleid van de afzonderlijke 

diensten. Zo werd in Amsterdam vanuit elke afzonderlijke dienst aandacht geschonken aan 

Europees beleid, zonder dat er een overkoepelende strategie of coördinatie bestond. In Rotterdam 

werd gesproken over het “uit de hobbysfeer halen” van Europese dossiers. Hiermee wordt bedoeld 

dat het volgen van Europees beleid niet langer voornamelijk uitgevoerd werd omdat de 

betreffende ambtenaar dit interessant vindt, maar vanuit een strategisch oogpunt, ofwel meer top-

down georganiseerd. In Den Haag werd eind 2003 een aparte afdeling voor Europese zaken in het 

leven geroepen om de internationale positie van Den Haag te versterken door het verbeteren van 

EU-kennis en –ervaring en daarmee het Europees beleid van de afzonderlijke diensten te 

coördineren (Gemeente Den Haag, 2003). Bij de gemeente Utrecht is de organisatorische 

verandering wellicht het grootst, omdat tot enkele jaren geleden het internationaal beleid beperkt 

was tot stedenbanden. Wel bestond een Centrum Utrecht in Europa, dat ondergebracht was bij 

Economische Zaken. Dit centrum gaf advies over o.a. Europese subsidies. 

De formulering van de Europa-strategie en de coördinatie van de ‘Europese activiteiten’ van elke 

dienst wordt uitgevoerd door een ‘Europateam’ of ‘cluster Europa’, dat met uitzondering van 

Amsterdam onder de gemeentelijke Bestuursdienst valt12. In de hoofdstad is ‘Bureau Eurolink’, 

zoals het Europateam daar genoemd wordt, ondergebracht bij Economische Zaken. De 

Europateams van Amsterdam en Utrecht coördineren en ondersteunen tevens de aanvraag en de 

implementatie van Europese subsidies, hetgeen bij Den Haag en Rotterdam onder de financiële 

dienst valt. Ondanks dit verschil in takenpakket bestaan de Europateams uit min of meer evenveel 

medewerkers: zo’n vier tot zes. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is hiervan één medewerker 

de vooruit geschoven post naar Brussel. Deze medewerker zit doorgaans de helft van de week op 

het G4-kantoor in Brussel, en de andere helft op het stadhuis in de ‘thuisstad’. Den Haag heeft als 

enige geen vaste lobbyist in Brussel meer; de medewerker verantwoordelijk voor het G4-kantoor 

is slechts minimaal één dag in de twee weken op het G4-kantoor, waar hij besprekingen heeft met 

zijn collega’s van de andere drie steden. Zijn taak in Brussel is daarmee puur de samenwerking 

met de andere drie steden onderhouden. 

Zoals aangegeven is de taak van de Europateams het coördineren van het Europees beleid van de 

gemeente. Dit betekent dat het beleidsdossier vormgegeven en het beleid uitgevoerd wordt door 

een expert bij de betreffende gemeentelijke dienst. Bij de gemeente Den Haag werd hieraan 

gerefereerd als ‘tandems’: de expert zorgt voor de inhoud, de medewerker van het Europacluster 

voor afspraken in Brussel, samenwerking met andere steden of in netwerken en afstemming met 

andere gemeentelijke diensten. De medewerker van het Europateam ondersteunt bovendien ook 

de wethouder/burgemeester/ambtenaar ‘in het veld’, zoals bij een rapporteurschap in het CoR of 

voorzitterschap in een netwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht wordt gewerkt in tandems, al speelt 

in die steden de G4-medewerker een grotere rol in het uitdragen van het standpunt van de 

gemeente in Brussel. De gemeente Utrecht benadrukt echter dat hoe langduriger een bepaald 

                                                
12 Rotterdam: afdeling Bestuurlijke, Juridische en Internationale Zaken; Den Haag: Bureau Internationale 
Zaken; Utrecht: Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken. 
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dossier loopt, hoe meer de expert zijn of haar ‘eigen weg weet te vinden’. In Amsterdam is voor 

elk van de 46 dossiers waaraan op dit moment in de gemeente gewerkt wordt een ‘trekker’ 

aangewezen, die afkomstig zijn uit vijf verschillende diensten. Een aantal van deze trekkers is 

tevens contactpersoon, waarmee Eurolink een maandelijks Europa Strategie Overleg heeft. Hoewel 

het contact met de diensten en experts iets verschilt, is het in alle vier de gemeenten aldus het 

geval dat het Europateam ondersteunend te werk gaat als expert van de gang van zaken binnen 

de Europese Unie. Wel hebben de Europateams als taak het bewustzijn onder andere diensten te 

vergroten en deze meer Europroof te maken, zodat ambtenaren Europese wet- en regelgeving 

evenzeer meenemen in hun overwegingen als nationale wet- en regelgeving. Deze bewustwording 

is van belang om Europees beleid te kunnen integreren in gemeentelijk beleid en dit ook efficiënter 

te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt veel informatie uit Europese projecten niet altijd even 

efficiënt gedeeld met deelnemende partijen. Hierdoor zijn belangstellenden genoodzaakt de 

informatie op eigen initiatief te bemachtigen en zijn contacten met deelnemende partijen van 

groot belang. Vanuit de gemeente Rotterdam wordt de toegenomen bewustwording onder haar 

ambtenaren dan ook expliciet als wapenfeit genoemd. 

Hiernaast houdt de medewerker van het Europateam Europese beleidsontwikkelingen in de gaten 

en informeert de andere diensten hierover. De gemeente Rotterdam refereerde hieraan als het 

‘vertalen van Europees vakjargon naar de lokale praktijk’. Dit gebeurt daar onder andere ook met 

de Memo Brussel, die ongeveer acht keer per jaar verschijnt en gericht is aan de andere 

gemeentelijke afdelingen.  

Overigens blijven afzonderlijke personen een belangrijke rol spelen in hoe actief omgegaan wordt 

met het volgen van Europese dossiers. Zo wordt de rol van de burgemeester als ‘uithangbord’ van 

de stad en als lobbyist als groot voordeel ervaren door Amsterdam en Den Haag. Ook de houding 

van wethouders en directeuren van diensten wordt als belangrijke factor ervaren in de hoeveelheid 

tijd die voor Europese werkzaamheden ingedeeld wordt. Dit komt voornamelijk doordat over het 

algemeen ambtenaren buiten het Europateam niet fulltime met Europese wet- en regelgeving 

bezig zijn en daarmee afhankelijk zijn hoeveel tijd zij toegewezen krijgen om te besteden aan 

Europese aangelegenheden van hun superieuren. 

 

6.3.2 Werkwijze 

 

Niet alleen de organisatiestructuur verschilt per gemeente, ook de lobbywerkwijze is niet altijd 

hetzelfde. Op basis van de interviews en de Europastrategieën kunnen zowel de Europastrategieën 

als de manier van opereren ingedeeld worden in bottom-up en top-down. Allereerst is in tabel 6.1 

weergegeven welke middelen die de EU steden biedt, ingezet worden door de vier steden apart en 

als G4. Hiernaast zijn de verschillende middelen geclassificeerd naar hun bottom-up of top-down 

karakter. Er wordt gesproken van middelen, omdat ervan uitgegaan wordt dat subsidies, 

kennisvermeerdering of Europaproof zijn, nooit een doel op zich is, maar een middel waarmee 

bijvoorbeeld de regionale concurrentiepositie verbeterd kan worden. 

Structuurfondsen en subsidies zijn een apart ingedeeld, vanwege de verschillende lobbyprocessen 

(6.2). Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen beleidsbeïnvloeding (VNG) en 

beleidsbeïnvloeding (stad) (6.2). Ten slotte geldt voor profilering en kennisdeling dat dit 

grotendeels afhangt van de andere activiteiten van een gemeente. De reden hiervoor is, dat een 

gemeente zich kan profileren als specialist door zich actief met een bepaald dossier bezig te 

houden. Hetzelfde geldt voor het delen van kennis met andere steden. Zowel profilering als 

kennisdeling kunnen aldus een doel op zich zijn, maar ook een bijproduct, wanneer een gemeente 

lobbyt voor beleidsaanpassing of subsidie. 

Wat betreft de classificering van de middelen, wil het top-down opstellen van een Europastrategie 

zeggen dat deze voornamelijk gebaseerd is op de kansen die de Europese Unie steden biedt. Dit is 

in de vorm van een stedelijke dimensie van Structuurfondsen, andere EU-subsidies of van 

kennisdeling door middel van stedelijke netwerken als Eurocities. De stad maakt aldus gebruik van 

bestaande middelen als reactie op ontwikkelingen op een ander bestuursniveau (hier: de Europese 

Unie). Ook het Europroof worden van de organisatie behoort hiertoe. Een strategie die bottom-up 
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vastgesteld is daarentegen gaat uit van kansen en problemen uit de stad (waarschijnlijk 

voornamelijk de kansen, met oog op de versterking van het regionaal concurrentievermogen). 

Vervolgens wordt vastgesteld op welke manieren van de EU gebruikt kan worden om de 

doelstellingen te behalen. Een top-down uitvoering van de strategie houdt in dat voornamelijk 

gebruik gemaakt wordt van bestaande EU wet- en regelgeving. 

Er wordt niet ingezet op                                                                            

het beïnvloeden van                                   Tabel 6.1 Geclassificeerde middelen naar stad 

beleid. Dit is bij een 

bottom-up uitvoering 

van de strategie wel het 

geval. Uit de literatuur 

bleek dat wanneer een 

strategie bottom-up 

opgesteld is, deze beter 

aansluit bij stedelijke 

behoeften dan wanneer 

een gemeente 

voornamelijk EU-beleid 

volgt (3.3). Hetzelfde 

geldt voor de uitvoering 

van de strategie. 

Wanneer een gemeente 

EU-beleid probeert te 

beïnvloeden, is de kans 

dat dit beleid beter 

aansluit bij stedelijke  

behoeften groter dan 

wanneer de gemeente 

uitgaat van het 

bestaande beleid.  

                                             Bron: Europastrategieën Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, G413 

 

Met de opkomst van het belang van Europees beleid voor gemeenten, heeft beleidsbeïnvloeding 

aan populariteit gewonnen. Overigens houdt beleidsbeïnvloeding over het algemeen in dat 

begrippen opgerekt worden (voorbeeld: de introductie van het begrip ‘peri urbaan’ door Regio 

Randstad) of het toevoegen van een stedelijke dimensie (een paragraaf over urban mobility in het 

Witboek transport of het benadrukken van de rol van gemeenten in het terugdringen van CO2 

uitstoot door Rotterdam). Op deze manier maken steden eerder aanspraak op subsidies of vallen 

stedelijke gebieden binnen bepaalde (voordelige of soepelere) regelgeving. 

Uit tabel 6.1 blijkt echter dat niet elke G4-stad aan beleidsbeïnvloeding doet. De gemeente 

Amsterdam houdt zich vooralsnog minder bezig met beleidsbeïnvloeding dan Rotterdam en Den 

Haag. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de prioriteiten van de gemeente Amsterdam langer bij 

het profileren van de stad lagen dan bij beleidsbeïnvloeding. 

Met het toevoegen van beleidsbeïnvloeding als middel, kan een gemeente echter meer bereiken op 

Europees niveau; zij kan immers grenzen verleggen en de eigen agenda op de kaart zetten. Vanuit 

de gemeente Rotterdam werd de formulering van een Europees beleid dat breder is dan alleen de 

Structuurfondsen dan ook aangemerkt als wapenfeit.  

 

Uit bovenstaande volgt een matrix, waarin waardes gegeven zijn aan deze vier categorieën (tabel 

6.2) 

 

                                                
13 Gemeente Amsterdam, 2009; Gemeente Den Haag, 2011b; Gemeente Rotterdam, 2012a; Gemeente 

Utrecht, 2011 
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Amsterdam  X X X X In ontwikkeling 

Rotterdam  X X X X X X 

Den Haag  X X X X X  

Utrecht  X X X X   

G4 X     Ad hoc Ad hoc 
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Tabel 6.2 Matrix Uitvoering x Strategie 

 

Toegepast op de G4, blijkt dat de steden erg verschillen, al valt geen van hen onder ‘top-down 

reactief’. Beginnend met Amsterdam, kan gesteld worden dat de Europa-strategie van de 

hoofdstad duidelijk gebaseerd is op stedelijke kansen. Speerpunten zijn de hub functie van de 

stad, het sociale klimaat en het stimuleren van kennis en innovatie en duurzame ontwikkeling. De 

uitvoering is echter met name gespitst op het binnenhalen van subsidies, profilering en het delen 

van kennis met andere Europese steden, en minder op het beïnvloeden van beleid. Dit laatste 

werd wel genoemd als verbeterpunt van het Amsterdamse Europabeleid. Gebaseerd op de huidige 

gang van zaken, wordt Amsterdam echter geclassificeerd als bottom-up reactief. De 

Europastrategie van Rotterdam is ook gebaseerd op stedelijke behoeften. Zo wordt ingezet op 

onder andere economische ontwikkeling, milieu en sociale cohesie. Wat middelen betreft gaat het 

hier om kennisdeling, subsidies (economische ontwikkeling), profilering (best practices op het 

gebied van luchtkwaliteit) en beleidsbeïnvloeding, waarvan met name sociale cohesie (veiligheid, 

EU-arbeidsmigranten, Sociale Innovatie Pakket in het CoR) een duidelijk bottom-up dossier is 

(Gemeente Rotterdam, 2012a). Rotterdam is om deze reden ingedeeld in de categorie bottom-up 

proactief.  

Ten derde Den Haag. Het Europabeleid van deze stad behelst drie speerpunten: het behouden van 

Structuurfondsen en het stimuleren van subsidieaanvragen;  het volgen en beïnvloeden van beleid 

op het gebied van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en milieu en het versterken 

van het internationale profiel van de stad. Hierin komen daarmee met name de middelen subsidies 

en Structuurfondsen, profilering en beleidsbeïnvloeding terug. Wat de laatste betreft, gaat het Den 

Haag echter met name om milieu en DAEB; hetgeen overeenkomt met de VNG-lijst. Er wordt in de 

strategie zodoende uitgegaan van bestaand beleid en bestaande middelen, oftewel een top-down 

vastgestelde strategie. De uitvoering van Den Haag is echter gericht op beleidsbeïnvloeding, dus 

proactief. Voor wat betreft de effectiviteit van het Europees beleid van Den Haag kan gezegd 

worden dat de beleidsterreinen te algemeen zijn om de concurrentiepositie van één bepaalde stad 

te verbeteren; het gaat hier eerder om het belang van steden in het algemeen. Wat de lobby wel 

opleverde voor Den Haag is bekendheid en profilering. Het is echter niet zo dat vanwege het 

algemenere karakter van het dossier aanbestedingen elke stad de lobby zou kunnen aanvoeren. 

Het succes van Den Haag op dit dossier – het Europees Parlement heeft verschillende punten 

overgenomen (Gemeente Den Haag, 2013) – zegt drie dingen over de stad en de lobby: Den Haag 

had de middelen om actief te kunnen lobbyen; Den Haag had relevante ervaring op het gebied van 

Europese aanbestedingen en ten slotte was de stad in staat invloed uit te oefenen op de Europese 

besluitvorming. Hoewel Europees aanbesteden waarschijnlijk een niet specifiek voor Den Haag 

stedelijke kans of probleem is, zorgde de combinatie van de drie bovenstaande factoren ervoor dat 

juist deze partij (een stad!) ervoor zorgde dat het aanbestedingsbeleid aangepast werd. 

De gemeente Utrecht ten slotte spitst zich toe op “Europese regelgeving, Europees geld en 

Europese netwerken” (Gemeente Utrecht, 2012). Dit komt neer op Europroof-zijn, subsidies, 

Structuurfondsen en kennisdeling. Profilering gebeurt veelal in samenwerking met de provincie, 

zoals door middel van een presentatie over de Vrede van Utrecht in het Europees parlement. De 

dossiers waarop de gemeente actie onderneemt zijn gebaseerd op die dossiers uit het 

Collegeprogramma met een Europese dimensie. Onder Europese dimensie wordt verstaan de 

beschikbaarheid van Europese fondsen en het bestaan van EU-beleid. De prioriteiten van de 

gemeente liggen bij de dossiers mobiliteit, duurzaamheid, creatieve industrie en cultuur, 

gezondheid en economische ontwikkeling. De Utrechtse Europastrategie is zodoende bottom-up 

                            Uitvoering 

 

Strategie 

Top-down Bottom-up 

 

Top-down top-down reactief  

 

top-down proactief  

Den Haag 

Bottom-up 

 

bottom-up reactief  

Utrecht/Amsterdam 

bottom-up proactief  

Rotterdam 
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opgesteld, maar wordt uitgevoerd binnen de bestaande kaders van wetgeving en subsidies van de 

EU. Dit laatste wordt bevestigd in zowel interview als de omschrijving van Europees beleid op de 

gemeentelijke website. Beleidsbeïnvloeding vindt in over het algemeen enkel plaats in 

samenwerking met de G4 of andere partijen als de provincie. Dit kan verklaart worden aan de 

hand van de organisatiecapaciteit van de gemeente Utrecht; slechts één persoon (de G4-

vertegenwoordiger) is aangewezen zich met beleidsontwikkelingen bezig te houden (5.8). Daarom 

wordt de gemeente Utrecht hier geclassificeerd als bottom-up reactief. De reden hiervoor wordt 

het relatief korte bestaan van een strategisch internationaal beleid (dat verder gaat dan 

stedenbanden) geacht te zijn. Een kanttekening is wel dat Utrecht, in tegenstelling tot Amsterdam, 

slechts een aantal dossiers aangewezen heeft met een zeker belang op Europees niveau. 

Amsterdam daarentegen heeft een strategie ontwikkeld met brede thema’s waarbinnen 

verschillende dossiers vallen. Het Europees beleid van Amsterdam heeft zodoende een 

strategischer karakter dan dat van Utrecht. 

 

6.4 Subsidiariteit 

 

6.4.1 Het Rijk 

 

De Nederlandse centrale overheid speelt een grote rol in het multilevel governance proces van de 

G4 naar de Europese Unie. Sinds het verdwijnen van het GSB gaat het niet alleen om de 

competenties die de gemeenten bij voorbaat hebben als gevolg van de Nederlandse 

staatsinrichting, maar ook om de manier waarop de Europese Unie georganiseerd is.  

Of het nu om nationaal of Europees beleid gaat, in Nederland coördineert de overheid, en 

decentrale overheden voeren dit beleid uit. Hierbij is het voor de nationale overheid minder van 

belang of dit nu de provincie of een stad is; als het beleid maar goed landt. Voor de Europese Unie 

is dit iets anders. Hier is het belang van steden expliciet erkend en hoewel er (nog) geen formele 

regelingen zijn, wordt het betrekken van stedelijke autoriteiten sterk aangemoedigd. Door deze 

situatie wordt niet alleen de sub-nationale mobilisatie van Nederlandse provincies en steden in 

Brussel aangemoedigd, maar ook het uitdragen van verschillende boodschappen door nationale 

overheid en decentrale overheden. Het Rijk wil dat het ‘rondpompen van geld’ door decentrale 

overheden in Nederland stopt. Dit betekent dat geld uit Structuurfondsen teveel gestoken wordt in 

voornamelijk kleine projecten, waarvan het onduidelijk is of Europese financiering noodzakelijk 

was. Hoewel geld uit de Structuurfondsen volgens de gemeente Amsterdam geen ‘cruciaal geld’ is 

voor Nederlandse gemeenten (financiering vanuit onder andere de nationale overheid is 

belangrijker), zijn de gemeenten van mening dat dit geld voor hen wel degelijk van toegevoegde 

waarde is, omdat het door het lange termijnkarakter stimulerend en regelgevend werkt op de 

regionale economie (3.2). Vast staat wel dat voor de volgende programmeringsperiode de steden, 

maar ook de nationale overheid vooral inzetten op het Zevende Kaderprogramma. Deze 

geldstroom is bedoeld ter stimulering van innovatie en onderzoek, met name belangrijk voor de 

Slimme Specialisatie Strategie (S3) die momenteel door de Randstad universiteiten in 

samenwerking met de lokale autoriteiten wordt opgesteld. 

Het Rijk heeft bovendien de regionale vertegenwoordigingen in Brussel lang niet als serieuze 

partners gezien. Recentelijk is daar verandering in gekomen; zo is in november 2012 een 

conferentie gehouden over de samenwerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de G4 op het gebied van Europese zaken. Hierbij moet gedacht worden aan 

het elkaar op de hoogte van standpunten of van het bezoek van een burgemeester of wethouder in 

Brussel. 

Ondanks de verschuiving naar een multilevel governance-aanpak binnen de EU, blijven lidstaten 

vaak het laatste woord houden, mede door hun positie in de Raad aan het eind van het Europese 

besluitvormingsproces. Door deze positie kunnen lidstaten de voorstellen vanuit decentrale 

overheden verwerpen. Een voorbeeld hiervan is de urban bonus, een vastgesteld bedrag van €4 

per inwoner van steden met meer dan 250.000 inwoners, gefinancierd vanuit het EFRO. Hoewel 
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het om een relatief klein bedrag gaat14, is dit voorstel geschrapt door de lidstaten in de recente 

onderhandelingen rond het MFK 2014-2020.  

Het feit dat decentrale overheden slechts een adviserende rol genieten via het Comité van de 

Regio’s of door te lobbyen, is een gevolg van de manier waarop de Europese Unie georganiseerd 

is. De EU is een samenwerking tussen lidstaten, niet tussen decentrale overheden. Daardoor 

blijven, ondanks de aanmoedigingen tot decentralisatie vanuit de EU op dit moment, lidstaten een 

grote invloed houden op de inhoud van Europees beleid en tevens competenties van de Europese 

instellingen. Bovendien slaat de reputatie van de lidstaat terug op de decentrale overheden. Dit 

kan negatief uitpakken voor steden en regio’s als de lidstaat andere standpunten verdedigt dan de 

decentrale overheden. Een goed voorbeeld hiervan is de verdeling van Structuurfondsen. Zoals 

reeds aangegeven houden de Nederlandse overheid en de Nederlandse provincies en steden een 

ander standpunt na op dit dossier. Hoewel bestemd voor regio’s, wordt het geld uitgekeerd aan de 

centrale overheden, die beslissen hoeveel elke regio krijgt. Door de op bezuinigingen gerichte en 

Eurosceptische houding van de Nederlandse overheid, is het lastig voor Nederlandse steden en 

provincies een meer pro-Europees standpunt te verdedigen en te bewijzen dat Europese fondsen 

wel degelijk van belang zijn zowel de Nederlandse regio’s als het Europese concurrentievermogen. 

Door hun rol in de Europese besluitvorming, worden nationale overheden ook wel gatekeepers 

genoemd. Dit houdt in dat zij de ‘poort’ bewaken, waar Europese instellingen, maar ook decentrale 

overheden doorheen moeten om elkaar te bereiken. De nationale overheid beslist daarmee welke 

wet- en regelgeving er wel en niet door komt. Een gevaar hierbij is goldplating, waarbij de 

nationale overheid eigen regels aan de Europese regels ‘vastniet’, waarbij er concurrentienadelen 

kunnen ontstaan voor regio’s door de verhoogde eisen. Tegenstellingen van standpunten op 

Europees niveau tussen Rijk en decentrale overheden, betekent dat laatstgenoemden naast de 

lobbyist in Brussel tevens de lobbyist in Den Haag inzetten. Contacten op inhoudelijk gebied gaan 

zodoende vaak buiten de Permanente Vertegenwoordiging (PV) om, omdat in Den Haag de 

standpunten bepaald worden. Zodoende wordt Europese besluitvorming deels in eigen land, tussen 

autoriteiten uit hetzelfde land maar van verschillende schaalniveaus bepaald. 

Deze constructie betekent ten slotte dat nationale overheden de verantwoordelijkheid hebben over 

de acties van decentrale overheden. In Nederland kan dit ertoe leiden dat de overheid 

competenties waar ze de EU betreffen wil centraliseren daar waar het nationale beleid is 

neergelegd bij de decentrale overheden. De Europese Unie als een samenwerking tussen lidstaten 

bemoeilijkt daarmee niet alleen het decentralisatieproces, maar kan het zelfs omkeren. Dit is 

vooral in Nederland een gevaar, omdat steden reeds relatief veel competenties hebben. 

 

6.4.2 Provincies & Regio Randstad 

 

Het contact dat de vier steden hebben met de provincie verschilt per geval. In de meeste gevallen 

is echter geen sprake van structurele samenwerking. Dit is mede onder andere gevolg van de rol 

van de provincies in de Nederlandse staatsinrichting. 

Net als de G4, wensen ook de provincies betrokken te worden bij EU-beleid. Regio Randstad heeft 

hierbij het doel zowel bij de vorming als bij de implementatie betrokken te zijn. Hiernaast is het 

aantrekken van een zo groot mogelijk deel van de aan Nederland toegewezen Europese subsidies 

een doelstelling. Om dit te bewerkstelligen is het van belang verantwoordelijkheid te behouden 

voor regionale regie. Dit is echter enkel mogelijk wanneer hetgeen dat uitgevoerd  wordt tevens 

een competentie is. Door verschillende respondenten wordt dan ook benadrukt dat zowel 

gemeenten als provincies in constante strijd zijn bepaalde competenties te bemachtigen.  

In de Nederlandse staatsinrichting hebben provincies, zeker in vergelijking met het regionale 

schaalniveau in federale of sterk gecentraliseerde landen, relatief weinig competenties. Daar waar 

de competentie bij de steden ligt, nemen de gemeenten liever zelfstandig het voortouw. Dit wordt 

dan ook als een van de redenen opgegeven waarom de G4 in Brussel apart vertegenwoordigd is 

van de P4. Op dossiers van gezamenlijk belang, zoals de toekomst van de Structuurfondsen, wordt 

                                                
14 Voor Nederland zou dit voor de periode 2007-2013 neergekomen zijn op 0,46% van het aan Nederland 

uitgekeerde EFRO-budget. 
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echter wel zoveel mogelijk samen opgetrokken, zodat meer gewicht in de schaal gelegd kan 

worden. Samenwerking tussen provincies, gemeenten, maar ook het Rijk bestaat dan ook 

voornamelijk uit het op de hoogte houden van de elkaars activiteiten (6.5). 

Bovenstaande werkwijze is een belangrijk gegeven om te begrijpen hoe de verschillende lobby’s 

van verschillende schaalniveaus met elkaar samenwerken. Het wordt omschreven als “een 

constant schakelen op schaalniveau”. Per partner wordt gekeken in hoeverre standpunten 

overeenkomen per dossier. Als dit het geval is, wordt samengewerkt in een zogenaamde 

functionele coalitie, zo niet, worden andere partners gezocht. Vanwege het grote aantal lobbyisten 

in Brussel wordt nooit alleen gewerkt; het is nodig massa te creëren om gehoord te worden. Een 

nadeel is echter dat met een groot aantal partners lastiger een overeenkomst kan worden bereikt. 

Overigens kan het ook gebeuren dat standpunten deels overeenkomen. In dat geval wordt tot een 

bepaald punt samengewerkt, waarna ieder zijns weegs gaat: het ‘afpellen van partners’. Er kan 

verder gewerkt worden met de overgebleven partners of nieuwe partners gezocht worden. 

Benadrukt wordt dan ook dat het van groot belang is open te zijn over ongelijke standpunten. 

Hetzelfde proces speelt zich af in de strijd om Europese fondsen: waar decentrale overheden eerst 

als land proberen zoveel mogelijk te bemachtigen, verschuift de concurrentie zich in het proces 

naar een steeds lagere schaalniveaus; landsdelen, provincies versus steden, en ten slotte de G4 

onderling.  

Behalve verschillende competenties, is een verschil in standpunt een tweede reden waarom niet 

altijd met de provincie wordt samengewerkt. Verschillen in standpunt worden vooral veroorzaakt 

door andere schaalniveaus waarop gedacht en gewerkt wordt, maar ook door economische of 

geografische verschillen. Een voorbeeld hierbij is het verbeteren van luchtkwaliteit: moet dit 

gedaan worden door stedelijk verkeer aan te pakken of de landbouw? Bovendien 

vertegenwoordigen de provincies ook de kleinere gemeenten, die niet altijd dezelfde belangen 

nastreven als de grote steden. 

In Utrecht leken verschillen in competenties samenwerking tussen gemeente en provincie minder 

in de weg te staan dan bij de andere steden het geval was. Dit komt door de kleine omvang van 

de provincie, waardoor eerder dezelfde doelen nagestreefd worden dan bijvoorbeeld voor 

Amsterdam en Noord-Holland het geval is. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk organiseren 

van profileringsevenementen als de Vrede van Utrecht, maar ook samenwerking met de provincie 

en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Stichtse Vecht in het Economic Board Utrecht, dat eind 

2012 opgericht is (EBU, 2012). Toch wordt ook door Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de 

samenwerking met de provincie langzaamaan geïntensiveerd, mede door de oprichting van de 

Metropoolregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hierin zijn de provincies niet 

direct betrokken, maar doordat samengewerkt wordt met kleinere gemeenten wordt naast het 

schaalniveau tevens het aantal kerntaken van die gemeenten vergroot. Hierdoor is eerder sprake 

van overlap van taken met de provincie. Een voorbeeld is dat beide metropoolregio’s zich 

bezighouden met de groenstructuur binnen de regio (Metropoolregio  Amsterdam, 2013; 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 2013). Interessant gegeven is ten slotte dat de gemeenten 

refereerden aan de samenwerking met hun ‘eigen’ provincie, niet met Regio Randstad. De 

gemeente Den Haag bevestigde dat minder met Regio Randstad samengewerkt wordt dan met 

Zuid-Holland. Dit geeft aan dat vanuit de gemeenten erg lokaal gedacht wordt en niet op 

Randstadniveau. 

 

6.5 Coherentie 

 

6.5.1 De gemeente en de stad 

 

Beleidsbeïnvloeding en het delen van kennis zijn abstracte bezigheden, dat wil zeggen moeilijk 

direct in verband te brengen met de praktijk of te vatten in een cijfer. Doordat geen evaluatie 

bestaat van de directe effecten van Europees beleid op het stedelijk concurrentievermogen, is de 

uitvoering ervan lastig uit te leggen en te verantwoorden aan de gemeenteraad en lokale 

belanghebbenden. Om deze reden is het belangrijk dat binnen de gemeente leidinggevenden 
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achter een actief Europees beleid staan (6.3.1), maar ook dat Europese prioriteiten aansluiten op 

die van de gemeente. Door het matchen van prioriteiten wordt wederzijds begrip gekweekt en 

bovendien aanknopingspunten aangereikt om resultaten van EU-beleid te presenteren in het licht 

van de stedelijke agenda. Daarnaast zouden de werkzaamheden op het gebied van de EU-agenda 

zo zichtbaar mogelijk gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ‘Europa’ 

regelmatig op de agenda van de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders 

staat. Volgens de gemeente Den Haag ligt het creëren van zichtbaarheid echter niet enkel in het 

bespreken van de geboekte resultaten, maar tevens in de aanloop naar die resultaten. Vaak wordt 

kennis, met name over de standpunten van eventuele partners, als vanzelfsprekend ervaren. Dat 

dit echter een traject op zich is, wordt bevestigd door de gemeente Amsterdam: dat binnen 

Nederland het Rijk, gemeenten, provincies en kennisinstellingen doelstellingen met elkaar delen is 

“al uitermate handig en prettig”. 

Niet alleen de steun van het gemeentelijk apparaat is van belang om de effectiviteit van Europees 

beleid te vergroten. Om een daadwerkelijk bottom-up Europees beleid op te stellen, moet naar 

coalities binnen de steden gezocht wordt. Het betrekken van partijen is nodig om kennis te 

vergaren over stedelijke kansen en problemen, maar ook weer om massa te creëren bij het 

presenteren van standpunten aan de Europese Commissie. Ook binnen steden kan echter sprake 

zijn van belangentegenstellingen. Het betrekken van grote bedrijven, zoals Shell of het 

Havenbedrijf in Rotterdam, maar ook kleinere bedrijven is niet altijd een vanzelfsprekendheid. 

Deze bedrijven zijn vaak ook vertegenwoordigd in Brussel, ofwel zelfstandig ofwel via 

ondernemingsorganisatie VNO NCW. De lobby van deze bedrijven kan invloedrijker zijn dan die 

van gemeenten, maar ook zelfs haaks op de belangen van gemeenten staan. Een oplossing kan 

dan het creëren van een level playing field zijn, zoals het Rotterdam Climate Initiative of de Task 

Force Innovatie in Utrecht. Dit is dan ook één van de manieren waarop samenwerking ‘met de 

stad’ vormgegeven wordt. Ten tweede manier is de oprichting van economische besturen, zoals 

Amsterdam Economic Board (per 1 januari 2013 de nieuwe naam voor Kenniskring Amsterdam en 

Amsterdamse Innovatie Motor),  Economic Development Board Rotterdam (2003) en Economic 

Board Utrecht (2012), waarin met derde partijen nagedacht wordt hoe het beste te voldoen aan 

stedelijke behoeftes en hoe de EU hierin een rol kan spelen (EDBR, 2013; iAmsterdam, 2013; EBU, 

2012). Een derde manier die wordt gebruikt om verschillende partijen bij gemeentelijk EU-beleid 

te betrekken is de metropoolregio15, opgericht als opvolger van de afgeschafte Plusregio’s (3.4). 

Hierin werken voornamelijk verschillende gemeenten samen, maar in het geval van de 

Metropoolregio Amsterdam worden ook de partijen uit de Amsterdam Economic Board betrokken. 

Aan de oprichtingsdata te zien is samenwerking op Europees niveau met de economische besturen 

en met de metropoolregio’s nog niet zo lang geleden ontstaan. Momenteel vindt samenwerking in 

stedelijke coalities op Europees niveau vooral plaats op het vlak van kennisdelen, hoewel het 

bijvoorbeeld in Amsterdam wel de bedoeling is samen een Europese lobbystrategie uit te zetten. 

Ten slotte komt samenwerking met universiteiten steeds meer op gang, vooral met het opstellen 

van de Slimme Specialisatie Strategie voor de Randstad (S3). Dit gebeurt met de zes 

Randstaduniversiteiten16. Binnen de steden worden kennisinstellingen ook steeds meer betrokken 

bij beleidsvorming op gemeentelijk niveau. Met name in Utrecht zijn HU, HKU en UU belangrijke 

partners, vanwege de grote invloed op de regionale economie, maar ook in Rotterdam en 

Amsterdam bestaan samenwerkingsverbanden. Zo bestaat in eerstgenoemde een samenwerking 

met de EUR, TU Delft en TNO. In Amsterdam zijn VU, UvA en HvA vertegenwoordigd in de 

Economic Board Amsterdam. Overigens organiseren de kennisinstellingen hun eigen lobby in 

Brussel, onder de naam Nether. 

Ondanks samenwerking binnen steden op een steeds breder vlak, blijkt dat lobbyresultaten niet 

altijd met lokale belanghebbenden worden gedeeld. Redenen hiervoor zijn verschillende 

standpunten en de moeilijke vertaling naar de betekenis voor de praktijk. Hierdoor blijft de 

                                                
15 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (opgericht 2011); metropoolregio Amsterdam (2008); U10 Traject 

(regionale samenwerking tussen tien Utrechtse gemeenten nog in onderhandeling). 
16 Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, 

Universiteit Leiden en TU Delft 
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zichtbaarheid van Europees beleid in steden echter gering; zo wordt als voorbeeld genoemd dat 

een bord ‘mede mogelijk gemaakt door de EU’ niet bij elk wapenfeit geplaatst kan worden, hoewel 

de gemeente Den Haag onlangs het lobbysucces op het dossier aanbesteden als nieuwsfeit op haar 

website gepubliceerd heeft (Gemeente Den Haag, 2013). Er wordt echter getwijfeld aan de vraag 

van bewoners naar uitgebreide informatie over Europees beleid in hun gemeente. De onderzoeker 

stelt echter dat zichtbaarheid, en daarmee communicatie, wel degelijk van belang is om draagvlak 

te creëren en daarmee voldoende steun om Europees beleid optimaal in te kunnen zetten en 

sturen. Het is aldus in het belang van de gemeente zelf om informatie te verstrekken waarmee 

wordt aangetoond dat EU-beleid wel degelijk een verschil maakt. Vanuit de gemeente Amsterdam 

werd echter beweerd dat `zonder Europees beleid de stad er waarschijnlijk niet heel anders uit 

zou zien´. Deze uitspraak werkt niet als men de (toenemende) hoeveelheid geld en 

organisatiecapaciteit die (niet alleen) de gemeente Amsterdam in Europees beleid steekt wil 

verantwoorden. Bewoners en bedrijven hebben echter recht op een degelijke verantwoording, ook 

al bestaat het beeld dat men hier niet in geïnteresseerd zou zijn. De uitspraak is illustrerend voor 

het beeld van Europees beleid als iets dat niet direct noodzakelijk urgent is, en niet op gelijke voet 

staat met nationaal beleid. Dit terwijl veel ´nationaal beleid´ vanuit de EU ingegeven wordt. De 

uitspraak versterkt bovendien het beeld dat gemeenten zich wat EU-beleid voornamelijk richten op 

beschikbare subsidies en kennisvermeerdering op ad hoc basis, en minder op het belang of de 

invloed van EU-beleid op strategisch niveau. Dit laatste is echter, met de komst van de 

Europastrategieën in de G4-steden langzaam aan het veranderen. 

Een derde reden ten slotte is dat een groter aantal partijen het bereiken van consensus lastig 

maakt, waardoor het niet altijd wenselijk is zo veel mogelijk partijen (zowel commercieel als 

overheden) te willen betrekken (zie ook 3.2). 

 

6.5.2 De G4 

 

Van afstemming van gemeentelijke prioriteiten met Europese prioriteiten was met de oprichting 

van het G4-kantoor in 2003 geen sprake. De vertegenwoordiger van elke stad was 

verantwoordelijk voor twee vlaggenschipinitiatieven van de Europa2020-strategie. Hierover 

werden conferenties gehouden in Brussel of in één van de vier steden. Het idee hierachter was dat 

de steden intensief zouden samenwerken op het gebied van Europese wet- en regelgeving. Als 

gevolg hiervan stond Europees beleid echter geheel los van de stedelijke praktijk, mede doordat te 

weinig experts beschikbaar waren vanuit de steden. Hierdoor bestond zeer weinig steun voor de 

lobby in Brussel binnen de gemeentes. Daarom werd besloten de werkwijze te veranderen; er 

wordt nog op één dossier structureel samengewerkt, namelijk de toekomst van de 

Structuurfondsen. De steden liggen alle vier in landsdeel West en hebben er dus ook evenveel 

belang bij dat zoveel mogelijk geld naar het westen van Nederland toevloeit. Bovendien worden 

Structuurfondsen gezien als belangrijkste geldstroom vanuit de Europese Unie (6.2). Het dossier 

Structuurfondsen wordt getrokken door Rotterdam, maar experts van de andere gemeenten geven 

input en betrekken relevante diensten. Op andere dossiers wordt samengewerkt op ad hoc basis, 

zoals beschreven in 6.4.2. Voordeel hiervan is dat vanuit elke stad Europese prioriteiten 

vastgesteld kunnen worden, waardoor de EU-lobby beter aansloot bij stedelijke behoeften, zoals 

vastgesteld in de gemeentelijke coalitieakkoorden. De G4-vertegenwoordigers informeren elkaar 

tweewekelijks over elkaars plannen en bezigheden en organiseren gezamenlijk workshops tijdens 

de Open Days van de Europese Unie in Brussel. Nadeel is echter dat er minder sprake is van 

structurele samenwerking tussen de G4-steden en meer van een ieder voor zich-cultuur. Hierdoor 

komt meer nadruk te liggen op concurrentie tussen de steden. Ook op het dossier 

Structuurfondsen bestaat uiteindelijk concurrentie, wanneer de bedragen voor landsdeel West en 

het stedelijk programma vaststaan. Hieruit volgt dat niet wordt gedacht in een Randstadverband, 

maar eerder in stedelijk verband, en in dit geval vier verschillende steden. Het gebrek aan een 

‘Randstadvisie’, wordt overigens erkend in een onderzoek van het NICIS instituut in samenwerking 

met het Ministerie van VROM naar de haalbaarheid van de Randstadstrategie 2040 (Nicis Instituut 

2010). 
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Momenteel wordt de toekomst van de G4 besproken, met het aflopen van het huurcontract in 

2015 in zicht. Belangrijke vragen hierbij zijn of de G4 nog als ambtelijk samenwerkingsverband 

voort blijft bestaan en waar de steden zich willen vestigen in Brussel: bij andere steden en 

Eurocities, zoals nu het geval is, of in een Holland House, dichtbij de Nederlandse provincies en 

andere Nederlandse lokale vertegenwoordigingen. 

 

6.6 Participatie 

 

Er bestaan verschillende manieren om een boodschap te uploaden naar de Europese Commissie. 

De door steden meest gebruikte manier is middels het stedennetwerk Eurocities, maar er wordt 

ook gelobbyd via het Comité van de Regio’s, het Europees Parlement, koepelorganisaties als de 

VNG, via thema netwerken en niet te vergeten via een eigen regionaal kantoor. Doordat de 

afgelopen tien jaar het aantal regionale vertegenwoordigingen in Brussel enorm gestegen is, is de 

discussie verplaatst van de lidstaten naar Brussel. Om deel te kunnen nemen aan deze discussie is 

het hebben van een eigen kantoor in Brussel belangrijker geworden. Toch verschilt de kijk op de 

functie van het kantoor van stad tot stad. Zo ziet Rotterdam het kantoor niet alleen als postbus, 

maar benadrukt het tevens het belang van het kantoor ter profilering van de stad en om de lobby 

te organiseren – dus als permanent kantoor. De gemeente Den Haag ziet het kantoor echter 

voornamelijk als werkplaats voor Haagse ambtenaren en als vergaderplek voor de G4-

samenwerking – dus als ad hoc uitvalsbasis. 

Over het algemeen worden netwerken gebruikt voor toegang tot informatie en contacten. 

Zodoende worden netwerken als springplank gebruikt om partners te zoeken voor projecten en om 

standpunten uit te dragen. Wat betreft het zoeken van partners blijkt lidmaatschap van hetzelfde 

netwerk, en met name de positie van een stad in dat netwerk een belangrijkere rol te spelen dan 

het hebben van dezelfde nationaliteit. Dit hangt samen met de bovengenoemde kennis van elkaars 

standpunt, dat in een netwerken eenvoudiger uitgewisseld wordt – verschillende steden zijn 

immers al bijeen gebracht. Bovendien zijn deze steden ook al uitgeselecteerd naar prioriteiten. Zo 

werken de G4-steden nauwelijks samen met Regio Eindhoven of het samenwerkingsverband 

Arnhem-Nijmegen. De gemeente Amsterdam gaf dan ook aan dat zij vaker door steden uit 

netwerken wordt gevraagd als partner in projecten dan door Nederlandse steden buiten de G4. De 

activiteit in een netwerk wordt om deze reden van groot belang geacht om participatie in projecten 

te waarborgen, en daarmee te werken aan profilering, kennisvermeerdering of het binnenhalen 

van geld. Nationaliteit binnen een netwerk speelt wel een belangrijke rol: door zowel Den Haag als 

Rotterdam (beiden met zetel in het CoR) werd de voormalig burgemeester van Houten, Cor 

Lamers, genoemd als gesprekspartner toen hij rapporteur op het dossier luchtkwaliteit was. Op 

deze manier konden de beide gemeenten hun standpunten doorgeven, zonder zelf actief te hoeven 

optreden in het Comité. Voor Rotterdam was dit extra interessant, omdat Lamers lid is van de 

bezwarencommissie van de milieudienst Rijnmond. Zo kunnen contacten uit netwerken gebruikt 

worden om te lobbyen en wordt eigen organisatiecapaciteit gespaard. 

Veelal wordt de activiteit van een stad in een Eurocities werkgroep of in een thematisch netwerk 

bepaald door het dossier waaraan op dat moment binnen de stad wordt gewerkt. Met activiteit 

wordt overigens niet alleen het actief aanwezig zijn bij vergaderingen bedoeld; het kan ook een 

(vice)voorzitterschap van een netwerk of werkgroep of een rapporteurschap bij het Comité van de 

Regio’s zijn. Door middel van het bekleden van deze vooraanstaande posities, is een stad in staat 

zich duidelijk te profileren op een dossier en als serieuze gesprekspartner en gaan deuren 

makkelijker open. Benadrukt wordt dat via welke instelling ook gelobbyd wordt, de inhoud – 

oftewel het hebben van een ‘goed verhaal’ – een grote rol speelt in het succes van de lobby 

(daarmee wordt bedoeld dat aangedragen punten overgenomen worden door de Europese 

Commissie) en daarmee de status van een stad of regio. Over het algemeen staan Europese 

ambtenaren open voor informatie, waardoor het gemakkelijk is informatie te delen op Europees 

niveau. Wanneer echter geen sprake is van goede onderbouwing, is het moeilijk daarna nog 

serieus genomen te worden. Dit betekent dat er niet alleen veel tijd zit in het verkondigen van de 
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boodschap, maar ook in het opstellen ervan. Dit verklaart de huidige werkwijze van de gemeenten 

in tandems van EU-expert met dossier-expert (6.3.1). 

Zoals reeds aangegeven is Eurocities het meest gebruikte netwerk door de G4, Rotterdam is zelfs 

medeoprichter. De steden zijn apart van elkaar actief in het netwerk en kiezen werkgroepen uit op 

basis van de eigen Europa-strategie. Uit tabel 6.3 blijkt dat de G4-steden zich met een breed 

aantal onderwerpen bezighouden en dat Utrecht en vooral Den Haag en Amsterdam zich proberen 

te profileren door vooraanstaande posities in te nemen. 

 

Tabel 6.3 Overzicht activiteit G4 binnen Eurocities 

Stad Lid fora Vicevoorzitter Dagelijks 

bestuur 

Lid aantal 

werkgroepen 

Aantal 

projecten 

Amsterdam Alle 7 Economic 

Forum 

Burgemeester 

kandidaat gesteld 

23 ImpleMentoring* 

NiCE** 

Rotterdam Alle 7   23 ImpleMentoring 

NiCE 

Den Haag Alle behalve 

Mobility 

Social Affairs Burgemeester 

Van Aartsen 

16 NiCE 

Utrecht Alle 7 Mobility  35 NiCE 

* City-to-city support for migrant integration ** Networking intelligent Cities for Energy Efficiency 

Bron: Eurocities, 2013 

 

Ook het gebruik van instellingen en netwerken hangt samen met de werkwijze van de lobby 

(6.3.2). Hierbij is met name gekeken naar de keuze Comité van de Regio’s/Eurocities als grootste 

niet-thematische kanalen voor lokale autoriteiten. Waar laatstgenoemde door de meeste leden als 

springplank voor kennis en contacten gebruikt wordt, is het uitgesproken doel van het CoR het 

beïnvloeden van het Europees beleid. De gemeente Den Haag benadrukt echter dat op het dossier 

aanbestedingen, waar wethouder Kool in het CoR rapporteur voor was, ook Eurocities heeft 

gediend als lobbyinstrument. Dit werd gedaan door het actief uitdragen van standpunten, onder 

andere met een Eurocities position paper. Vanuit Rotterdam wordt benadrukt dat “je eruit krijgt 

wat je erin stopt”, oftewel als standpunten actief uitgedragen worden binnen en via Eurocities, het 

wel degelijk een effectief lobbyinstrument kan zijn. Voor het CoR geldt dat er tussen de meeste 

leden voornamelijk contact- en kennisuitwisseling plaatsvindt, terwijl de functie van rapporteur 

een effectieve manier kan zijn om in contact te komen met de andere Europese instellingen. 

Per instelling of netwerk moet zodoende gekeken worden hoe het dossier op de effectiefste manier 

onder de aandacht van de Europese Commissie gebracht kan worden. De gemeente Den Haag is 

dan ook van mening dat het een “én én-verhaal is, geen of of-verhaal”. Overigens wordt Eurocities 

over het algemeen belangrijker gevonden dan deelname in het Comité van de Regio’s. De 

voornaamste kritiek op het CoR is dat het te inefficiënt zou werken (teveel en te lange 

vergaderingen) en dat het te weinig als trendsetter gebruikt wordt (dus te reactief opereert). 

Verder wordt kritiek geuit over het vermeende gebrek aan relevantie van de adviezen die worden 

behandeld voor lokale en regionale autoriteiten. Overigens speelt de achtergrond van een stad of 

regio hier vaak een rol in. Zo besteedden Nederlandse steden nog al eens aandacht aan veiligheid, 

terwijl dit voor andere steden niet altijd relevant was, omdat veiligheid (bijvoorbeeld de 

politiemacht) vaak een nationale aangelegenheid is. 

Het laatste, nog niet genoemde lobbykanaal, is het benaderen van een Europarlementariër, liefst 

de (schaduw)rapporteur van het betreffende dossier. Dit kan beschouwd worden als de minst 

directe weg, omdat zowel Eurocities als het CoR zich speciaal met de belangen van het lokale (en 

regionale) schaalniveau bezig houden en dit voor Europarlementariërs niet per se geldt. Bovendien 

is het standpunt van de rapporteur, de partij en van de Europese fractie van groot belang voor het 

wel of niet slagen van het doorgeven van standpunten en amendementen. Dit lobbykanaal wordt 

dan ook alleen door die gemeenten gebruikt met voldoende organisatiecapaciteit voor 

beleidsbeïnvloeding via dit kanaal. De gemeente Utrecht, dat zich van de G4 het minst zelfstandig 
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met beleidsbeïnvloeding bezighoudt, maakt dan ook geen gebruik van het Europarlement als 

lobbykanaal. 

 

6.7 Conclusie: effectiviteit 

 

In dit hoofdstuk is geprobeerd antwoord te geven op de laatste deelvraag: 

 

Leidt de betrokkenheid van de G4 tot het effectiever omgaan met stedelijke kansen en problemen 

en welke factoren spelen hierbij een rol? 

 

Het antwoord zou een simpel ‘ja’ kunnen zijn, omdat er via een Europese lobby van meer 

subsidies, kennis en regelgeving gebruikt kan maken, die bovendien steeds meer een stedelijke 

focus krijgen. Ook kunnen steden hun eigen prioriteiten op de Europese agenda zetten. De manier 

waarop de lobby georganiseerd is zowel binnen de Europese Unie als binnen de lidstaat en de 

gemeente – en dan met name de wisselwerking tussen deze bestuursniveaus – is echter van grote 

invloed op het optimaal benutten van deze kansen. 

De G4-steden proberen Europees beleid steeds meer op strategische wijze in te bouwen in het 

gemeentelijk beleid. Zo wordt in drie van de vier onderzochte gemeenten deze strategie bottom-

up opgesteld en in twee van de vier de strategie tevens bottom-up uitgevoerd, waarbij een derde 

zich meer wil richten op beleidsbeïnvloeding. Ook wordt meer geprobeerd derde partijen uit de 

stad te betrekken, om zo beleid beter op stedelijke kansen en problemen aan te laten sluiten. De 

communicatie naar buiten, en daarmee zichtbaarheid, is echter nog niet altijd optimaal. In het 

toepassen van Europees beleid op steden wordt echter nog in grote mate in lokale termen 

gedacht: samenwerking met de andere G4-steden en de Randstadprovincies gebeurt nog weinig 

op structurele basis op bestuurlijk niveau. Dit heeft gevolgen voor de coherentie van de multilevel 

governance. De gemeente Utrecht lijkt nog het meest proberen samen te werken, zowel met 

provincie als met Amsterdam (in Noordvleugelverband). Dit is vooral te verklaren aan de hand van 

de kleine omvang van zowel provincie als gemeente, maar ook aan de recente ontwikkeling die de 

stad doormaakt naar op het gebied van internationalisering en daarmee de korte ervaring, 

beperktere organisatiecapaciteit en onbekendheid in Europa in vergelijking met de andere drie 

steden. Amsterdam daarentegen, lijkt het minst samenwerking na te streven, omdat de gemeente 

overtuigd is dat het imago van de stad zodanig is dat zij het best zelfstandig op kan treden op 

Europees niveau. Hoe kleiner en onbekender een stad dus is, hoe meer samenwerking 

noodzakelijk geacht wordt. 

Behalve een gebrek aan samenwerking, is subsidiariteit een belangrijke factor die de effectiviteit 

van Europees beleid belemmert. Hierbij moet gedacht worden aan de nationale overheid als 

gatekeeper, maar ook het ‘schakelen op schaalniveau’. Laatstgenoemde getuigt ervan dat 

onduidelijkheid bestaat over het schaalniveau waarop regionaal concurrentievermogen 

gestimuleerd dient te worden. Deze onduidelijkheid leidt echter tot meer onderlinge concurrentie 

en een onnodige spreiding van middelen. 

Kortom: er zijn duidelijke successen wat betreft effectiviteit aan te wijzen in het download-proces, 

die ook te verklaren zijn aan de hand van nationale en lokale karakteristieken – het gaat hier over 

het stedelijk luik Kansen voor West en het mede-oprichten van URBAN door Rotterdam. Ook dringt 

de functie van Europees beleid steeds meer door bij gemeenten, die op een steeds strategischer 

manier betrokken proberen te raken. In het upload-proces vallen er echter nog flink wat 

verbeteringen te halen, op alle bestuurlijke niveaus. 
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Hoofdstuk 7 Conclusie 
 
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidde: 

 

In hoeverre draagt multilevel governance bij aan het beter aansluiten van Europees stedelijk 

beleid bij stedelijke behoeften van de G4 en welke up- en downloadfactoren zijn hierbij 

doorslaggevend? 

 

Deze vraag bestaat uit twee delen. Eerst wordt het tweede deel van de vraag (de factoren) 

beantwoord. Aan de hand daarvan wordt een conclusie getrokken over de functie van multilevel 

governance in het effectiever aanpakken van stedelijke kansen en problemen met Europees beleid. 

 

Om Europees beleid op een effectieve manier in te zetten in de aanpak van stedelijke kansen en 

problemen, is voldoende organisatie capaciteit vereist, de belangrijkste upload factor die uit het 

onderzoek naar voren gekomen is. Hieruit volgt dat alleen grotere steden in staat zijn de kansen 

van Europees beleid ten volle te benutten, omdat zij vaker op meer beleidsterreinen actief 

(moeten) zijn, en daardoor meer (gespecialiseerd) personeel in dienst hebben. Hierbij is met name 

de aandacht voor de internationale positie van de stad van belang, omdat Europees beleid vaak 

geschaard wordt onder internationaal beleid, maar ook omdat grote steden over het algemeen 

meer op internationaal niveau concurreren dan kleinere gemeenten. Zo heeft de gemeente 

Utrecht, die relatief kort een uitgebreider internationaal beleid voert, een minder ver ontwikkeld 

Europees beleid dan bijvoorbeeld Den Haag of Rotterdam. De recente ontwikkeling van Utrecht 

van provinciestad naar ‘middelgrote Europese stad, met de Universiteit Utrecht als belangrijkste 

aandrijver,’ speelt hierbij een belangrijke rol.  

Sturing van Europees beleid (ofwel afstemming op lokale behoeften) gebeurt dan ook in een 

beperkt aantal gemeenten. Ter vergroting van de effectiviteit van Europees beleid is sturing van 

belang, omdat steden zich niet langer binnen de bestaande mogelijkheden bewegen en daarmee 

Europese wet- en regelgeving minder volgen, maar aanpassen. Van de vier onderzochte 

gemeenten waren Den Haag en Rotterdam actief in beleidsaanpassing, Amsterdam is bezig dit 

actiever aan te pakken en Utrecht doet dit enkel in samenwerking met andere partijen. 

Als sturing van beleid plaatsvindt, moet onderscheid gemaakt worden tussen de dossiers die de 

stad zelf op de Europese agenda probeert te krijgen (bottom-up) en Europese dossiers die een 

grote invloed hebben op gemeenten en waar gemeenten zodoende op reageren (de ‘VNG-lijst’, 

top-down). Steden zijn geneigd zich voornamelijk te concentreren op de VNG-lijst, gezien de grote 

impact die onder andere Europese milieuwetgeving of Europees aanbesteden hebben op 

gemeenten. Door de grote hoeveelheid tijd die de lobby voor één dossier kost, is minder ruimte 

voor steden eigen dossiers aan te dragen. Dit betekent dat de stedelijke agenda vooral top-down 

opgesteld wordt en aansluiting van EU-beleid bij specifieke stedelijke behoeften minder 

waarschijnlijk is. 

Het belang van voldoende organisatorisch vermogen leidt ertoe dat voor de meeste gemeenten de 

toegevoegde waarde van EU-beleid beperkt blijft tot het opbouwen van kennis en het zoveel 

mogelijk aantrekken van subsidies (al dan niet via het Rijk). Kennisaccumulatie is echter van 

belang om een ‘lerende organisatie’ te worden en op deze manier constant op innovatieve manier 

om te kunnen gaan met stedelijke vraagstukken. Het belang van de Europese Unie op het gebied 

van innovatie voor steden is bewezen met het succes van het Communautair Initiatief URBAN. Dit 

vormde de start voor de formulering en veralgemenisering van een stedelijke dimensie van 

Europees beleid. Europese netwerken vormen hierbij global (European) pipelines voor steden, die 

door de EU gefaciliteerd worden. Op welke dossiers en hoeveel steden hier gebruik van maken, 

hangt behalve van het organisatorisch vermogen mede van de prioriteit die aan EU-

aangelegenheden gegeven wordt af. Dit wordt vooral bepaald door de rol van de burgemeester, 

zowel als initiatiefnemer voor een Europese agenda als lobbyist en uithangbord. Het belang 

hiervan werd door Amsterdam en Den Haag benadrukt; twee gemeenten waarvan de 

burgemeester (en in Den Haag ook wethouder) een grote rol speelt in de uitvoering van Europees 
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beleid. Rotterdam vormt het bewijs op tegenovergestelde manier: naar aanleiding van  een tekort 

aan financiële middelen voor projecten op Rotterdam Zuid, riep burgemeester Aboutaleb de EU op 

voor hulp. Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) berichtte echter tijdens een 

delegatiebezoek aan deelgemeente Feyenoord dat hij programmadirecteur van het nationaal 

programma Kwaliteitssprong Zuid Marco Pastors nog nooit in Brussel gezien had om de 

mogelijkheden van Europese financiering te bespreken (AD, 2013). Hoewel de gemeente een actief 

Europees beleid voert, wordt aldus aan effectiviteit ingeboet, doordat de gemeentelijke organisatie 

hier te weinig mee doet.  

 

Het probleem van een te kleine organisatiecapaciteit kan eventueel opgelost worden door samen 

te werken met derde partijen uit de stad, andere steden of andere bestuursniveaus als de 

provincie. Samenwerking is daarmee een belangrijke download-factor. 

Ten eerste de stad zelf. In de G4 wordt in toenemende mate getracht meer institutional thickness 

te creëren, door de oprichting van economische besturen of task forces. Ook metropoolregio’s zijn 

in opkomst. Deze ontwikkelingen staan echter nog in de kinderschoenen, waardoor vooralsnog 

weinig gezamenlijk gelobbyd wordt. Momenteel bestaat de samenwerking dan ook voornamelijk uit 

kennisuitwisseling over elkaars activiteiten, vergelijkbaar met de samenwerking tussen G4-steden 

en G4 en provincies. Door respondenten van alle vier de gemeenten werd benadrukt dat 

tegengestelde doelstellingen van bedrijven en gemeente samenwerking bemoeilijken. Bovendien 

werd het lastig gevonden de abstracte Europese taal te vertalen naar begrijpelijke woorden voor 

de bewoners en andere belanghebbenden in de stad. Toch getuigt de opkomst van de economic 

boards in de G4 ervan dat steeds meer een ondernemer stad (entrepreneurial city, 2.3) wordt 

nagestreefd. Met oog op de benodigde pro-activiteit en actieve rol van o.a. de burgemeester bij 

Europese besluitvorming, een ontwikkeling in de goede richting. Door het betrekken van derde 

partijen wordt immers zowel massa als organisatievermogen gecreëerd.  

Momenteel wordt echter nog vooral gericht op het Europaproof maken van het gemeentelijk 

ambtenarenapparaat en het op de gemeentelijke agenda zetten van Europese 

(beleids)ontwikkelingen. Dus: voor de ‘stad’ betrokken kan worden, moet men eerst in het 

gemeentehuis volledig op de hoogte en overtuigd zijn van Europese mogelijkheden. Opvallend is 

dat in alle vier de gemeenten Europees beleid onder internationaal beleid valt. Het geeft aan dat 

EU-beleid nog wordt gezien als iets dat verder afstaat van de gemeente dan de nationale wet- en 

regelgeving, terwijl nationale wet- en regelgeving vaak voortkomt uit Europese wetgeving. Dit 

beeld wordt versterkt door de onduidelijke samenhang tussen gemeentelijk coalitieakkoord en 

Europastrategie. Verder bepaalt de prioriteit die binnen een gemeente aan Europees beleid 

gegeven wordt mede de organisatiecapaciteit: hoe belangrijker een leidinggevende Europees 

beleid vindt, hoe meer tijd ervoor vrijgemaakt wordt. 

 

Ten tweede samenwerking op regionaal niveau. Verschillende prioriteiten en doelstellingen hebben 

ertoe geleid dat zowel de G4 onderling als de G4 en de provincies (afzonderlijk en als Regio 

Randstad) enkel op ad hoc basis samenwerken. Alleen het dossier toekomst van de 

Structuurfondsen wordt door de G4 gezamenlijk opgepakt. Het ‘constant schakelen op 

schaalniveaus’ kan teruggekoppeld worden aan kritiek op het discours van regionaal 

concurrentievermogen, waarvan onduidelijk is wat het meest effectieve schaalniveau voor 

beleidsinterventie zou moeten zijn. Onderlinge concurrentie blijft in deze situatie een belangrijke 

rol spelen, ondanks gezamenlijke doelstellingen als de smart specialization strategie voor de 

Randstad. Dit komt grotendeels doordat elke entiteit verantwoordelijk blijft voor de eigen stad of 

provincie. Hierdoor wordt geen gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd en blijft de 

mate van concurrentie binnen de Randstad hoog. Desalniettemin lijkt door de korte afstanden, de 

wederzijdse afhankelijkheid van de steden en de grote economische betekenis van het gebied voor 

Nederland (5.2), het behouden van het concept Randstad te prefereren boven het geheel loslaten 

ervan. Zoveel verschillende organisaties die in eerste instantie hun eigen belangen verdedigen, 

leidt echter tot een verlies aan coherentie, en daarmee aan effectiviteit van Europees beleid. Dit 

betekent niet dat er helemaal geen concurrentie kan bestaan tussen de vier steden, maar wel dat 
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beleid beter op elkaar afgestemd moet worden (door een betere governance), vooral op het gebied 

van economische topsectoren (met name de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol), zodat 

financiële middelen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen worden. 

 

Wat betreft samenwerking met de nationale overheid ten slotte, heeft de traditie op het gebied 

van expliciet stedelijk beleid ertoe bijgedragen dat Europees beleid in Nederland een stedelijk 

programma kreeg en dat een stad aangewezen is als beheer autoriteit. Dit is uniek binnen de EU. 

Momenteel streven de nationale overheid en decentrale overheden echter andere prioriteiten na. 

Gegeven de plaats van de nationale overheid in het Europese besluitvormingsstelsel (achteraan, 

formeel) en dat van decentrale overheden (vooraan, informeel), ondermijnt deze situatie de 

effectiviteit van de betrokkenheid van steden in het Europese besluitvormingsproces volledig. Wat 

het dossier Structuurfondsen betreft, kunnen steden zich zodoende beter op de nationale lobby 

richten dan op de Europese lobby. Dit geldt niet voor alle dossiers, omdat veel beleid direct invloed 

heeft op gemeenten en op lokaal niveau daardoor beter ingeschat kan worden wat relevante input 

is voor Europese beleidsvorming. Desalniettemin blijft de informele positie van decentrale 

overheden in de Europese besluitvorming de afstemming van Europees beleid op stedelijke 

behoeften bemoeilijken (voorbeeld is het schrappen van de urban bonus). 

De positie van decentrale overheden in de Europese Unie is niet alleen een struikelblok voor de 

G4, maar voor alle Europese lokale en regionale autoriteiten. De uitkomsten van dit onderzoek kan 

daarmee als extra aandrijver dienen deze positie te verbeteren. Het partnerschapscontract van de 

EU kan hierbij dan ook een belangrijke rol spelen. Het organisatievermogen van steden is echter 

zodanig stad-specifiek dat naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek geen 

aanbevelingen gedaan kunnen worden voor andere steden dan de G4. Wel is de omgang van de 

G4 met de omslag van een situatie met veel staatssteun (in de vorm van het Grotestedenbeleid) 

naar een meer ondernemer-gerichte aanpak een interessante kennisbron.  

 

Europees beleid kan wel degelijk een bijdrage leveren aan het effectiever aanpakken van stedelijke 

kansen en problemen. Het kost gemeenten echter zodanig veel tijd en middelen, dat alleen die 

steden waarvan de organisatie capaciteit groot genoeg is, de effectiviteit kunnen maximaliseren. 

Dit is echter niet erg, omdat grote steden eerder te maken hebben met beperkingen door 

Europese wet- of regelgeving en juist grote steden, door hun invloed op de regionale economie, 

steeds vaker het directe doel zijn van Europees beleid. Om deze twee redenen is het relevanter 

dat grote steden meebeslissen op Europees niveau dan provinciesteden of dorpen.  

Het gegeven dat binnen de groep grote steden (zoals binnen de G4) niet iedereen even goed in 

staat is betrokken te raken bij Europese besluitvorming, doet echter de vraag rijzen of lokale 

autoriteiten wel het juiste bestuursniveau vormen om zich bezig te houden met Europese wet- en 

regelgeving. Gezien de feiten dat een steeds groter deel van Europees beleid neerslaat in steden 

en dit beleid steeds meer toegespitst is op steden zou het antwoord ja zijn, omdat lokale 

autoriteiten meer kennis hebben van de lokale behoeften. Daarnaast zijn beperkende factoren van 

de effectiviteit van Europees beleid niet allemaal te vinden in de stad zelf. De sleutel tot een 

effectievere omgang met Europees beleid in steden is namelijk samenwerking tussen 

bestuursniveaus. En dat gebeurt op dit moment nog onvoldoende. De betrokkenheid van steden 

bij Europees beleid leidt enkel tot een effectievere aanpak wanneer ook op regionaal en nationaal 

niveau de neuzen dezelfde kant op staan. Dit betekent niet alleen dat geen verschillende 

doeleinden nagestreefd worden door verschillende bestuursniveaus, maar ook dat er afgestemd 

wordt. Een regio kan immers in veel meer verschillende sectoren beter gespecialiseerd zijn dan 

een stad alleen. 

Juist de Randstad is door haar poly-centrische karakter en de hoge wederzijdse afhankelijkheid, 

uitermate geschikt om een dergelijke strategie toe te passen. Waarom is zij dan in Brussel 

vertegenwoordigd door zoveel verschillende partijen, die ook nog eens apart van elkaar actief zijn 

in het Europese lobbycircuit? Zoals uit de literatuur naar voren kwam, is er een bepaalde 

economische en identiteitsdrempelwaarde nodig om een succesvolle, geïnstitutionaliseerde regio te 

worden (2.5). Het concept ‘Randstad’ bestaat niet naar aanleiding van een gemeenschappelijke 
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identiteit, maar naar aanleiding van het economisch belang van het gebied voor Nederland. Juist 

dit gebrek aan identiteit kan een verklaring zijn, waarom er geen gemeenschappelijk 

verantwoordelijkheidsgevoel bestaat en daarmee geen Randstadautoriteit (Meijers, 2002). Er is 

slechts sprake van samenwerking op ad hoc basis en een sterke onderlinge concurrentie tussen de 

steden blijft bestaan. 

Wel is sprake van samenwerking binnen Zuidvleugel van de Randstad. Hier werken Rotterdam en 

Den Haag samen, al is van deze samenwerking op Europees niveau vooralsnog weinig sprake. In 

de Noordvleugel is de samenwerking tussen Utrecht en Amsterdam afgeketst. De gemeente 

Utrecht maakt geen deel uit van de Metropoolregio Amsterdam en heeft nu de Economic Board 

Utrecht opgericht. In Utrecht wordt samenwerking met Amsterdam echter van groot belang 

geacht. De voorzitster van het EBU stelt dan ook: “De gemeente Utrecht wil vanaf 2013 verder 

met het sterker maken van de samenwerking over de grens van de provincie. Als je Amsterdam 

immers nog steeds voornamelijk als concurrent ziet, ben je nog niet echt klaar voor het 

buitenland. De net opgerichte Economic Board Utrecht krijgt wat mij betreft dan ook heel snel een 

andere naam, die meer Noordvleugel in zich heeft” (KvK, 2013, p.30).  

De nationale overheid zou, als opdrachtgever van de Randstadstrategie, dit gezamenlijke 

verantwoordelijkheidsgevoel kunnen belichamen door als coördinator op te treden. Op deze manier 

kan elke stad en provincie haar stem laten horen en organisatie capaciteit opbouwen, maar wordt 

afstemming gewaarborgd. Multilevel governance is zodoende het aangewezen middel om de 

effectiviteit van Europees beleid in steden te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor de 

vertegenwoordiging van decentrale overheden naar de EU, maar zeker ook, in het geval van de 

G4, voor samenwerking op regionaal niveau in de Randstad met steun van de nationale overheid. 

Om af te sluiten met nog een quote van EBU-voorzitster Trude Maas - de Brouwer: Als we op die 

mini schaal nog niet kunnen samenwerken zijn we in de wijde wereld van Europa geen knip voor 

onze neus waard”. 
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Glossarium 

 

Begrip Afkorting Betekenis 

Lissabon Strategie  De Lissabonstrategie is een actie- en ontwikkelingsplan voor 

werkgelegenheid en groei in de EU dat de staatshoofden en 

regeringsleiders op de Europese Raad van maart 2000 in Lissabon 

hebben vastgesteld. Beleidsmaatregelen in het kader van de 

Lissabonstrategie hebben betrekking op tal van nationale en EU-

initiatieven die kennis en innovatie moeten bevorderen, Europa 

aantrekkelijk moeten maken als plaats om te investeren en 

werken, en meer en betere werkgelegenheid moeten opleveren. 

Europa2020-strategie  Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei van de Europese Unie. 

Dit plan moet niet alleen de economische crisis overwinnen, maar 

ook de problemen van het Europese groeimodel aanpakken en de 

voorwaarden scheppen voor een ander soort groei: slimmer, 

duurzamer en voor iedereen. Om hieraan concrete invulling te 

geven, zijn er vijf hoofddoelstellingen vastgesteld voor 

werkgelegen-heid, onderwijs, onderzoek en innovatie, sociale 

inclusie en armoedebestrijding en klimaat en energie.  Tevens zijn 

zeven kerninitiatieven opgezet die als kader dienen voor 

gezamenlijke activiteiten van de EU en nationale autoriteiten op 

aandachts-gebieden zoals innovatie, digitale economie, 

werkgelegenheid, industriebeleid, armoede en efficiënt omgaan 

met grondstoffen. 

Beleid 

Cohesiebeleid of Regionaal 

beleid 

CB Het cohesiebeleid is de strategie van de EU om met steun aan 

haar landen en regio's te zorgen voor een "harmonische 

ontwikkeling van de Unie in haar geheel". Deze strategie moet de 

economische en sociale cohesie versterken door verschillen in de 

ontwikkeling tussen regio's weg te werken. Het beleid is 

toegespitst op aspecten die de EU moeten klaarmaken voor de 

21ste eeuw en wereldwijd voldoende concurrentievermogen 

moeten geven. In de periode 2007-2013 gaat zo'n 35,7% van de 

totale EU-begroting, oftewel 347,41 miljard euro in zeven jaar tijd 

(tegen prijzen van 2008) naar de financieringsinstrumenten achter 

het cohesiebeleid. Deze worden door de Europese Commissie, de 

lidstaten en organisaties op plaatselijk en regionaal niveau 

gezamenlijk beheerd. Het Cohesiebeleid is gestoeld op drie pijlers. 

Convergentie doelstelling  De Convergentie doelstelling is één van de drie doelstellingen van 
het CB in de periode 2007-2013. Geprobeerd wordt 
groeibevorderende condities en factoren aan te zwengelen, 
hetgeen leidt tot convergentie van de minst ontwikkelde lidstaten 
en regio’s. Het gaat hierbij om regio’s waarvan het BBP minder is 
dan 75% van het EU-gemiddelde tussen 2000 en 2002. 81,5% van 
het Cohesiebudget is toegewezen aan deze doelstelling. 

Regionale Concurrentie en 

Werkgelegenheidsdoelstelling 

 Deze doelstelling is de tweede doelstelling van het CB, waaraan 
16% van het totale CB-budget toegewezen is. Het richt zich op het 
versterken van de concurrentiekracht, aantrekkelijkheid en 
werkgelegenheidspotentieel van regio’s. Subsidie van deze 
doelstelling is enkel beschikbaar voor regio’s die niet onder de 
convergentie doelstelling vallen. Het gaat hierbij om bijna 65% van 
de EU-27 bevolking. Financiering komt uit het EFRO en het ESF. 

Europese Territoriale 

Samenwerking doelstelling 

 De Europese Territoriale Samenwerking doelstelling is de laatste 
van de drie doelstellingen onder het Cohesiebeleid 2007-2013. 
2,5% van de financiële middelen van het CB is toegewezen aan 
deze doelstelling. Het streven is grensoverschrijdende, 
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transnationale en interregionale samenwerking in heel Europa te 
versterken, gebaseerd op Communautair Initiatief INTERREG 
2000-2006. Onder de doelstelling worden gezamenlijke 
programma’s, projecten en netwerken aangemoedigd om 
ervaringsuitwisseling te faciliteren tussen regionale autoriteiten. 
Hiernaast worden gemeenschappelijke oplossingen gezocht voor 
buurautoriteiten op gebieden als stedelijk, plattelands en 
kustontwikkeling, de ontwikkeling van economische relaties en de 
creatie van netwerken voor het MKB. 

Fondsen 

Structuurfondsen  De Structuurfondsen en het Cohesiefonds zijn de financiële 
instrumenten van de Europese Unie (EU) voor het regionaal 
beleid. Met dit beleid streeft de Unie ernaar het verschil in 
ontwikkeling tussen de regio's en de lidstaten te verkleinen. De 
fondsen zijn een belangrijk instrument ter bevordering van de 
economische, sociale en territoriale samenhang. Er zijn twee 
Structuurfondsen: het ESF en het EFRO. 

Cohesiefonds CF Het Cohesiefonds, dat van toepassing is op lidstaten met een 
bruto nationaal inkomen van minder dan 90% van het EU-
gemiddelde, co-financiert projecten op het gebied van vervoer en 
milieu, inclusief trans-Europese netwerken (TENs), energie 
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.  

Europees Sociaal Fonds ESF Werd in 1957 in het leven geroepen en is één van de drie cohesie-
instrumenten van de EU en de belangrijkste Europese bron van 
financiële steun om inzetbaarheid en personele middelen te 
ontwikkelen. 

Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling 

EFRO Samen met het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds is dit 
één van de drie  financiële instrumenten van het cohesiebeleid 
van de EU en de belangrijkste bron van  financiering om het eigen 
potentieel van regio’s te ontwikkelen. Het EFRO, dat in 1975 werd 
opgericht, kan bijdragen tot de financiering van productieve 
investering, ondernemerschap, vervoers- en milieu infrastructuur, 
onderzoek en technologie, innovatie, de informatiemaatschappij, 
duurzame ontwikkeling en andere activiteiten. 

Joint European Support for 
Sustainable Investment in City 
Areas  (Gezamenlijke Europese 
Steun aan Duurzame 
Investeringen in Stedelijke 
Gebieden) 

JESSICA Bevordert duurzame investeringen in Europese stedelijke 
gebieden en stelt de Beheer Autoriteiten van Structuurfonds-
programma’s in staat om te profiteren van externe expertise en 
van een grotere toegang tot vreemd vermogen uit stedelijke 
ontwikkelingsfondsen. 

Programma’s 

URBAN  

Communautair Initiatief 

 Tussen 1994 en 1999 werden programma’s in 118 stedelijke 
gebieden gefinancierd uit het URBAN I Communautair Initiatief 
met een bedrag van €900 miljoen. De projecten waren gericht op 
de herontwikkeling van infrastructuur, baancreatie, 
milieuverbeteringen en het tegengaan van sociale uitsluiting. 
Tussen 2000 en 2006 borduurde het Communautair Initiatief II 
voort op de inspanningen steden helpen bij het vinden van de 
beste ontwikkelings- en herstructureringsstrategieën. In totaal is 
tijdens URBAN II €730 miljoen geïnvesteerd in duurzame 
economische en sociale herstructurering in 70 stedelijke gebieden 
door heel Europa. 

URBACT  Het URBACT II-programma valt onder de doelstelling Territoriale 
Samenwerking en loopt van 2007 tot 2013. Het doel van het 
netwerk programma is het stimuleren van innovatie in stedelijke 
ontwikkeling door steden aan te moedigen good practices te 
identificeren en verspreiden en ervaringen te delen. URBACT II is 
het vervolg op URBACT I, dat liep tussen 2002 en 2006. 

Communautair Initiatief 

INTERREG IVC 

 Het interregionaal samenwerkingsprogramma INTERREG IVC 
bestrijkt alle EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland in het 
kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" 
die door het EFRO wordt medegefinancierd. Het hoofddoel van dit 
programma voor de periode 2007-2013 is het regionaal 
ontwikkelingsbeleid verbeteren door uitwisseling van ervaring en 
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goede praktijken. Tevens is het de bedoeling voort te bouwen op 
regionale knowhow en goede praktijken die al op Europees niveau 
zijn geïnventariseerd. 

Overig 

Nationaal Strategisch 

Referentiekader 

NSRF Wanneer de lidstaten de interventies van de Structuur- en 
Cohesiefondsen voor 2007-2013 programmeren, moeten zij een 
NSRK voorstellen dat verzekert dat de interventies stroken met de 
EU-richtsnoeren inzake cohesie. 

Communautaire Strategische 

Richtsnoeren 

 De richtsnoeren bevatten de principes en prioriteiten van 

Cohesiebeleid en adviseren Europese regio’s over manieren 

waarop zij het budget voor Cohesiebeleid ten volle kunnen 

benutten. Nationale autoriteiten gebruiken de richtsnoeren als 

basis voor hun Nationaal Strategisch Referentiekader. 

Operationeel Programma OP Dit is een document dat de ontwikkelingsstrategie van een lidstaat 
of regio uiteenzet, met een coherent stel prioriteiten die moeten 
worden uitgevoerd met behulp van één van de instrumenten van 
de Structuur- en Cohesiefondsen. Het wordt ingediend bij de 
Europese Commissie. 

Beheer Autoriteit BA In het cohesiebeleid van de EU voor 2007-2013 is een beheer 

autoriteit verantwoordelijk voor efficiënt beheer en uitvoering van 

een operationeel programma. Een beheer autoriteit kan een 

nationaal ministerie zijn, een regionale instantie, een plaatselijk 

orgaan of een andere openbare of particuliere instantie die door 

een EU-land is geselecteerd en goedgekeurd. Beheer autoriteiten 

moeten zich bij de uitvoering van hun taken aan de beginselen 

van goed financieel beheer houden. 

Gedeeld Beheer  Er zijn twee soorten EU-financiering: sommige middelen worden 

centraal, dus rechtstreeks door de Europese Commissie, beheerd 

(b.v. de middelen voor onderzoek), terwijl voor andere het beheer 

tussen EU en EU-landen wordt gedeeld (b.v. voor de 

Structuurfondsen en het Cohesiefonds). Voor die laatste categorie 

vertrouwt de EU het beheer dus toe aan de EU-landen. Overigens 

gebeurt het overgrote deel van de EU-uitgaven met middelen die 

via gedeeld beheer met de EU-landen worden beheerd. 

Communautaire Methode  De communautaire methode is een 

besluitvormingsprocedure die een doorzichtige, 

doeltreffende en democratische werking van de Europese 

Unie mogelijk maakt. De methode is gebaseerd op het 

samenspel tussen drie zelfstandige instellingen: de 

Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad 

van Ministers (ook wel de "institutionele driehoek" 

genoemd) en berust op het subsidiariteitsbeginsel en de 

integratiegedachte. 

Intergouvernementele Methode  De intergouvernementele methode is een 

besluitvormingsprocedure waarin besluiten uitsluitend door 

nationale regeringen onderling genomen worden. De 

lidstaten hebben aldus de mogelijkheid om Europees beleid 

tegen te houden. Men zegt dat de besluitvorming bij 

‘unanimiteit’ gaat. Dit houdt in dat de betrokken lidstaten 

niet tegen hun zin gebonden kunnen worden aan bepaalde 

besluiten. 
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Bijlage I Topiclijst 
Introductie 

 

- Reden waarom 

- Doelstellingen 

 

Verantwoordelijkheid                                        ORGANISATORISCHE CAPACITEIT/KENNIS 

 

- Wie stelt prioriteiten G4/gemeente op?  

- Organisatie gemeente aangepast aan EU-beleid? 

- Voldoende organisatie capaciteit & Europaproof? 

- Wie is waar voor verantwoordelijk? Waarom deze structuur? 

- Is er een permanente ambtenaar in Brussel voor gemeente? 

- Verplichte wetten versus proactief? 

- Waarvoor lobbyen? (subsidies, beleidsbeïnvloeding) 

 

Subsidiariteit                                                             STURING VANUIT OVERHEID 

 

- Is er sprake van MLG in NL? 

- Sturing vanuit overheid? 

- Wens voor meer verantwoordelijkheid? 

- Invloed discussie rondom Structuurfondsen 

- Samenwerking met PV (lobby in Den Haag)? 

 

G4/Randstad/PV – communicatie & thema’s 

 

- Samenwerking met Regio Randstad? 

- Samenwerking met elkaar? 

- Waarom G4-samenwerking? 

- Gezamenlijk gebruik van kennis, contacten, naam? 

- Welke dossiers? 

- Samenwerking provincie/Regio Randstad? 

 

Participatie                                                                    SAMENWERKING 

 

- Netwerk: 

Effectiefst? 

Teveel? 

Welke + waarom? 

 

Coherentie                                                                      BETREKKEN VAN PARTIJEN 

 

- Betrekken derde partijen? (bedrijven, universiteit, randgemeenten) 

- Communicatie met de stad? 

 

Effectiviteit                                                                    AANSLUITING 

 

- Belangrijkste wapenfeiten lobby 

- Moeilijkste barrière 
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Bijlage II Codeboom 
 

Code Subcode Codelabel Aantal 

tekstfragmenten 

Algemeen  Waarom betrokkenheid bij 

EU-beleidsvorming? 

 

 Aanleiding Waarom houdt de gemeente 

zich bezig met EU-beleid? 

4 

Doelstellingen Wat wil de gemeente 

bereiken? 

5 

Verantwoordelijk-

heid 

 Organisatie EU-beleid van de 

gemeente 

 

 Inrichting Hoe wordt Europees beleid 

ingepast in de gemeentelijke 

organisatie? 

11 

Dossiers Welke beleidsterreinen zijn 

belangrijk? 

5 

Taken Wat is de positie van ‘Team 

Europa’ in de gemeentelijke 

organisatie? 

4 

Werkwijze Hoe wordt lobby uitgevoerd? 12 

Bewustzijn Bewustzijn belang EU-beleid 

onder ambtenaren 

7 

Subsidiariteit  Multilevel governance  

 Provincie Samenwerking met 

provincie/Regio Randstad 

7 

Rijk: samenwerking  Samenwerking met Rijk 8 

Rijk: structuurfondsen Rol Structuurfondsen-

discussie 

6 

PV Rol PV in Brussel in 

samenwerking met Rijk 

4 

Huis van de 

Nederlandse 

provincies 

Rol vertegenwoordiging in 

Brussel in samenwerking met 

provincie 

2 

Europese instellingen Direct contact met Europese 

instellingen (EP, EC)? 

4 

Coherentie  Uitdragen van dezelfde 

boodschap binnen G4? 

 

 Partners Waarom zijn partners zo 

belangrijk? 

5 

Universiteit Wel of niet betrokken? 2 

G4 Onderlinge samenwerking op 

inhoudelijk gebied 

10 

Stad 3e partijen uit de stad 

betrokken? 

9 

Kansen voor West In hoeverre waren partijen uit 

de stad betrokken bij het 

invullen van de 

programmering van KvW? 

1 
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Participatie  In hoeverre is gemeente 

actief in Brussel? 

 

 Algemeen nut Waarom is lidmaatschap van 

een netwerk belangrijk? 

7 

Eurocities Lid en waarom? 4 

Comité van de Regio’s Toegevoegde waarde? 5 

Eurocities vs CoR Voorkeur en waarom? 3 

CEMR  Lid en waarom? 1 

 Andere regio’s/steden Samenwerking en waarom? 3 

Subsidieprogramma’s Participatie in programma’s 

en waarom? 

6 

Effectiviteit  Toegevoegde waarde voor 

stad 

1 

 Communicatie naar de 

stad 

Transparantie en 

informatievoorziening over 

EU-beleid gemeente? 

3 

Wapenfeiten wet- en 

regelgeving Toegevoegde waarde 

betrokkenheid op deze drie 

gebieden volgens experts. 

6 

Wapenfeiten 

organisatorisch 

5 

Wapenfeiten projecten 4 

 



106 
 

Bijlage III 

 

Lijst van interviews: 

 

- Astrid Weij – Regio Randstad 

- Eveline van Rens – Gemeente Den Haag 

- Hans Verdonk – Gemeente Rotterdam 

- Mark Boekwijt – Gemeente Amsterdam 

- Christa Stoop – Gemeente Utrecht: digitale vragenlijst, ingevuld 

- Christa Stoop – Gemeente Utrecht: interview 

- Gerard den Boer – Gemeente Amsterdam 
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Interview Astrid Weij, 14 januari 2013, Haarlem 10:00-11:30. 
 

Algemeen 

Doel lobby Regio Randstad: het beïnvloeden van Europees beleid en een zo groot mogelijk aandeel 

van de aan Nederland toebedeelde fondsen laten ‘neerdalen’  in de Randstad. Het beïnvloeden van 

het beleid gaat om de toevoeging van woorden, zodat ook het regionale schaalniveau ervan kan 

profiteren, maar bijvoorbeeld ook het MKB. 

 

Verantwoordelijkheid 

De onderwerpen waaraan Regio Randstad werkt, worden vastgesteld door de politiek 

(Gedeputeerden Staten en Provinciale Staten). Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de 

competenties van de provincies, dus de onderwerpen veranderen niet met elke verkiezing. 

Er zijn nu vier thema’s vastgesteld: 

- Landelijke gebieden onder stedelijke druk; 

- Toekomst regionaal beleid; 

- Kennis & innovatie; 

- Duurzame leefomgeving 

 

Per thema is een expertgroep opgericht, waarin ook de vier grote steden G4 vertegenwoordigd 

zijn.  

 

Subsidiariteit 

Zowel lokale als regionale autoriteiten in Nederland streven naar meer verantwoordelijkheid. Eén 

van de hoofddoelen van Regio Randstad is verantwoordelijkheid te behouden voor regionale regie. 

 

Regio Randstad wil in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zijn en worden bij het Europese 

beleidsmakingsproces. Het gaat dus niet alleen om een rol bij het implementeren van beleid, maar 

vooral ook om betrokken te zijn bij de vorming ervan. 

Benadrukt wordt dat het hierom belangrijk is bij “alle kleine voorlichtingen” aanwezig te zijn, zoals 

consultaties, Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen of groter, een rapporteurschap. Regio 

Randstad probeert ook veel mee te denken met Europarlementariërs.  

 

Behalve een lobby in Brussel is er ook een lobby in Den Haag. Die laatste bestaat o.a. vanwege de 

tegenstrijdige belangen van regio’s en lidstaat Nederland met betrekking tot het EU-budget. Waar 

regio’s profiteren van de EU-fondsen (multiplier = 3), wil de lidstaat juist dat het budget 

teruggeschroefd wordt vanwege de nettobetalerspositie van Nederland. De negatieve 

beeldvorming onder de Nederlandse bevolking voedt het standpunt van de nationale regering. 

 

Door de lobby in Den Haag werken landsdelen en steden eerst samen. Als de fondsen verdeeld 

worden, zijn het echter concurrenten. Binnen het landsdeel ontstaat ook weer concurrentie wie 

wat krijgt. Zo verschuift de concurrentie naar een steeds lager schaalniveau. 

 

G4/Randstad 

De G4 is apart vertegenwoordigd in Brussel. De reden hiervoor is dat de steden hun eigen naam 

willen zetten en met name de naam Amsterdam een stuk bekender is dan de naam Randstad. 

Vertegenwoordigers zitten er vooral namens hun eigen stad en daarom bestaat een samenwerking 

tussen de G4-steden nauwelijks.  

Ambtelijk wordt veel samengewerkt tussen de G4 en Regio Randstad, maar bestuurlijk minder. 
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Participatie 

Het Comité van de Regio’s moet meer gebruikt worden als trendsetter, in plaats van als 

vertegenwoordigend orgaan; dus meer proactief, waardoor de kwaliteit van het orgaan verbeterd 

wordt. 

 

Regio Randstad is vertegenwoordigd in het Huis van de Nederlandse provincies. Hierin zijn 

vertegenwoordigd: de 12 provincies en IPO. Door bezuinigingen is het aantal competenties van 

IPO teruggelopen. Hierdoor kunnen provincies eisen hebben die het IPO niet kan inwilligen. Als 

gevolg hiervan moeten provincies deze onderwerpen zelfstandig aanpakken. 

 

Als regio moet je je erg proactief inzetten om gehoord te worden, vanwege het grote aantal 

regionale vertegenwoordigingen. Daarom is samenwerken met andere regio’s erg belangrijk. 

Dit betekent ook dat je als regio moet ‘brengen’ en ‘halen’. Brengen betekent je actief met 

beleidsvorming bemoeien en met voorstellen komen (zoals Flevoland in het CvdR). Halen is het 

toegewezen krijgen van fondsen. Voor Regio Randstad zijn zowel brengen als halen even 

belangrijk. Dit is echter een keuze die per stad of regio gemaakt wordt (zo zijn 

vertegenwoordigingen als Twente vooral gericht op met het binnenhalen van fondsen).  

 

Regio’s waar Randstad veel mee werkt zijn Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen (beleid). 

Samenwerking vind met name plaats in netwerkverbanden zoals ERRIN (kennis en innovatie), 

PURPLE (landelijke gebieden onder stedelijke druk) en AIR (luchtkwaliteit). Om lobbydoelen te 

bereiken wordt gezocht naar functionele coalities op onze prioriteiten (zie de netwerken). 

 

Coherentie 

Er wordt samengewerkt in functionele coalities. Dit geldt voor samenwerking tussen Regio 

Randstad en de G4, maar ook voor samenwerking met andere regio’s. Partners worden 

geselecteerd op basis van gelijkgestemdheid.  

 

Hoe meer partners, hoe lastiger het is om overeenstemming te bereiken. Met de huidige crisis 

zouden organisaties ook wel weer kunnen verdwijnen. Regio Randstad stapt ook wel eens uit een 

netwerk, maar kiest netwerken vooral uit op competentie, waardoor de netwerken belangrijk 

blijven. 

 

Effectiviteit 

Een belangrijk wapenfeit is het introduceren van het begrip peri-urbaan (dus het oprekken van het 

begrip stedelijk).  

Een tweede is het invoeren van een regionale component in Horizon2020 (gebaseerd op het idee 

dat steden bijdragen aan de concurrentiepositie van hun regio). 

 

Op het gebied van luchtkwaliteit is Regio Randstad nu gesprekspartner van de EC, samen met 11 

andere regio’s waar luchtkwaliteit een aandachtspunt is. Deze 12 regio’s zijn verenigd in het AIR 

netwerk. 
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Interview Eveline van Rens, 15 januari 2013 Den Haag 

 

Algemeen 

Instrumenten Haags Europees beleid: lobby, aanvragen subsidies en kennisuitwisseling. 

6 prioriteiten voor EU (2 subsidies, 2 beleid, 2 profilering): 

Subsidies: 

- Behoud structuurfondsen. Hier bestaat wrijving tussen nationaal standpunt en regionaal 

standpunt. 

- Meer EU subsidies binnenhalen 

Den Haag is goed in EFRO en ESF fondsen binnenhalen. Voorbeeld EFRO: bezoekerscentrum 

bij Vredespaleis. Met JESSICA was Den Haag de eerste Nederlandse stad samen met 

Rotterdam.  

Beïnvloeding wet- en regelgeving: 

- Diensten van Algemeen Economisch Belang (aanbesteden en concessies) 

- Milieu (belangrijkst voor LRA’s). Allerlei richtlijnen. Milieu wet- en regelgeving was een van 

de belangrijkste redenen waarom steden zich met EU-wetgeving gingen bemoeien; sinds 

jaren ’90.  

Profilering: 

- Culturele Hoofdstad 2018 

- Europese school .  

Subsidiariteit 

Provincie vertegenwoordigt ook de kleine gemeenten en middelgrote steden. Deze hebben zelf 

vaak niet het organisatorisch vermogen om actief te lobbyen. Gemeenten huren daarom ook soms 

adviesbureaus in, met name waar het gaat om het binnenhalen van subsidies. Als je met subsidies 

bezig bent, ben je echter automatisch bezig met EU-beleid (hoe passen gemeentelijke 

doelstellingen in EU-doelstellingen?) Eén van de andere reden waarom middelgrote en kleine 

steden minder met het beïnvloeden van EU-beleid bezig zijn is dat zij misschien minder ‘last’ 

hebben van EU-wet- en regelgeving (vooral op gebied van milieu). Het meest voorkomende 

internationale beleid bij gemeenten is in de vorm van stedenbanden. 

Provincies kunnen De vier Randstadprovincies (P4) zijn actief op nagenoeg dezelfde dossiers als 

Den Haag, ofwel interesse hebben in dezelfde dossiers, maar met een ander standpunt. Dit komt 

door de schaal en de geografische omgeving (zoals landbouw). 

Dat de EU geen wet- of regelgeving heeft op bepaalde terreinen wil niet zeggen dat hier geen 

subsidies voor te krijgen zijn (zoals voor sociaal beleid). Dit is dus vaak het geval voor 

beleidsterreinen die relevant zijn voor steden.  

 

Verantwoordelijkheid 

Eveline denkt dat er bij de gemeente Den Haag ongeveer 1500 beleidsambtenaren zijn. Zo’n 50 à 

60 hiervan werken aan een beleidsdossier met  Europese aspecten.  

Het aanvragen van subsidies of lobbyen is heel veel werk, mede doordat partners gezocht moeten 

worden. Alleen is geen optie. Dit kost vooral heel veel tijd. Daarom kan een gemeente per jaar ook 

maar een paar dossiers trekken.  

De taak van het cluster Europa van het Bureau Internationale Zaken is het stimuleren van de 

opstelling van een EU-agenda voor de gemeente, het bepalen van de strategie van een 

lobbydossier, het onderhouden van het gemeentelijke Europese netwerk en ervoor zorgen dat de 

gemeente zo Europaproof als mogelijk is. Bovendien ondersteunt het Bureau de ‘mensen in het 

veld’, zoals voorzitters, rapporteurs etc.  

Elke grote dienst van de gemeente heeft eigen EU-coördinatoren een eigen Europa-directeur. De 

Europa coördinator is een centraal in de dienst gepositioneerde beleidsmedewerker die de 

coördinatie van Europa binnen de dienst op zich neemt. Het betreft hierbij zeker geen fulltime 

functie, maar over het algemeen heeft de Europa coördinator een aantal uren in de week, naast 
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zijn normale functie, om de coördinerende taken uit te voeren. Binnen iedere dienst is er een 

directeur gevraagd om het Europa dossier binnen de dienst onder de aandacht te houden. Deze 

directeur noemen wij de “Europa-directeur”. Over het algemeen is dit de directeur beleid. Het 

betreft hier dus geen aparte functie. Het is puur bedoeld om de relevantie van Europa voor een 

dienst op de kaart te houden.   

De gemeente Den Haag heeft niet één vaste lobbyist in Brussel meer. Het beleid is dat voor de 

lobby er in tandems wordt gewerkt: de gemeente expert op dossier x (bijvoorbeeld de 

gemeentelijke expert op het dossier geluid) werkt samen met een medewerker van het cluster 

Europa. Als dan bijvoorbeeld de richtlijn geluid in Brussel herzien gaat worden en de dienst van de 

medewerker besluit om dit dossier actief te gaan volgen omdat er kansen of bedreigingen voor de 

stad zijn, wordt er gezamenlijk bekeken hoe dit te gaan doen. Wat is de boodschap? Via welke 

netwerken kunnen we de boodschap op relevante plaatsen kwijt? De expert geluid gaat dan met 

behulp van de medewerker van BIZ de richtlijn via allerlei kanalen proberen te beïnvloeden. Zij 

kunnen daarbij als ze willen vanuit het G4-kantoor in Brussel werken. 

Vanuit het cluster Europa is er één medewerker verantwoordelijk voor het G4-kantoor. Dit is 

Branko van Loon. Hij is minimaal één dag in de twee weken in Brussel. Hij bespreekt met zijn 

collega’s van het kantoor de belangrijkste Europese ontwikkelingen /voortgang op Europese 

dossiers. Branko van Loon wordt van input voorzien door de coördinatoren.  

Gang van zaken: standpunt bepalen (liefst nog voordat de EC iets geschreven heeft), partners 

(stakeholders) zoeken in binnen- en buitenland, dan aanhaken of zelf trekken. 

Bij de herziening van richtlijnen is al bekend wanneer de Commissie dit gaat veranderen, dus dan 

is het makkelijker de Eurocommissaris te beïnvloeden en zo de publicatie van de eerste tekst voor 

te zijn. 

Bij de beleidsbeïnvloeding is het verstandig om met concrete tekstvoorstellen te komen.  

Het aantrekken van subsidies (niet alleen die van de EU) is een verantwoordelijkheid van de 

gemeentelijke diensten zelf. Bij de directie financiën is een expertisepunt subsidies ingericht, die 

de diensten hierbij ondersteunt. 

 

G4 

Het G4-kantoor wordt door Den Haag gezien als een werkplek voor Haagse ambtenaren als ze in 

Brussel zijn en er wordt op het kantoor twee wekelijks met de  andere drie steden over Europese 

dossiers overlegd (wiens mening Den Haag  altijd als eerste vraagt).  

 Den Haag kijkt voor een lobby altijd naar de netwerken / plaatsen die ze kan gebruiken om haar 

boodschap kwijt te kunnen. Denk hierbij aan ministeries, VNG, EUROCITIES, CvdR, maar ook aan 

Europarlementariërs of medewerkers van de Europese Commissie.  

Den Haag was de eerste van de G4 met een concrete EU-agenda. 

Samenwerking werkt als volgt: Iedereen stelt eigen doelen op (bottom-up) en dan wordt gekeken 

of doelen en standpunten overeen komen. Als dat zo is, wordt samengewerkt. Meest belangrijke 

dossier: structuurfondsen. Rotterdam trekt dit dossier in Brussel namens de G4. Uiteraard is een 

medewerker van Den Haag weer in nauw contact met de lobbyist uit Rotterdam en geeft hem 

input vanuit Den Haag. 

EU toekomst dossiers (EU2020, Lissabon strategie) worden wel gezamenlijk gevolgd, want zijn in 

beginsel nog niet concreet genoeg om vanuit het stadhuis te volgen. .  

 

Participatie: het betrekken van andere partijen 

De gemeente kan en hoeft niet altijd de aanvrager van EU-subsidies te zijn. Het is juist goed als 

ook het bedrijfsleven bij subsidieaanvragen is betrokken, indien mogelijk. Vaak zijn er ook 

internationale consortia nodig om in aanmerking voor een EU subsidie te komen. Bij Kansen voor 

West werkt dit iets anders, omdat  je voor het verkrijgen van deze subsidie geen internationaal 

consortium nodig hebt. De aanvrager kan 1 bedrijf, instelling of overheidsorganisatie zijn. Wel is 

er, zoals altijd bij Europese subsidies, cofinanciering benodigd. Binnen het programma Kansen 

voor West zijn er 8 steunpunten. Eén van deze steunpunten is gehuisvest  bij de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Voor Den Haag heeft het gemeentebestuur een aantal 
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categorieën vastgesteld waarvoor subsidie kan worden toegekend. Deze categorieën sluiten aan bij 

de doelstelling van Den Haag om de regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid te 

stimuleren, met bijzondere aandacht voor Den Haag als internationale stad van vrede en recht. 

Het steunpunt Kansen voor West bij de gemeente Den Haag probeert de stad zo goed mogelijk te 

informeren over het bestaan van de subsidie, over de voorwaarden voor het aanvragen.  

Het ‘trekken’ van een dossier kost veel tijd. Daarom is het voor gemeenten interessant andere 

Europese steden of partners uit de stad te vragen of zij het dossier kunnen trekken, zodat Den 

Haag aan kan haken en de leadpartner van informatie kan voorzien. 

Doel samenwerking is de lobby groep zo groot mogelijk maken, want met hoe meer stemmen je 

spreekt, hoe meer gewicht je hebt. Je moet daarbij wel opletten dat je niet je eigen lobbydoel 

verliest. Je moet dus partners vinden die je lobbydoelstellingen delen. Of gedeeltelijk delen in het 

ergste geval. Je moet je lobby proberen te voeren via zoveel mogelijk netwerken en / of kanalen.  

 

Participatie van de gemeente in netwerken/instellingen 

CoR: Rapporteurschap opent deuren (Eurocities, EP, EC)+ je kunt rapport uitbrengen = goed 

verhaal (je hebt wat te vertellen). 

Dit goede verhaal leidt ook tot het openen van deuren: als jouw stad erom bekend staat altijd iets 

serieus en interessants te melden te hebben, luisteren anderen sneller naar je (dus behalve 

contacten ook ‘goed verhaal’ nodig).  

Bij het EP benader je de rapporteur of schaduwrapporteur van de commissie waarin het dossier 

wordt behandeld. Daar probeer je je punten aan mee te geven. Soms lukt dat, soms niet.  Dit is 

afhankelijk van het standpunt van de rapporteur van het Europees Parlement. Daarnaast probeert 

Den Haag om Nederlandse Europarlementariërs amendementen in te laten brengen. Het 

persoonlijke standpunt, het partijstandpunt en het standpunt van de Europese fractie spelen een 

rol in of dit lukt. 

Netwerken functioneren als springplank  partners zoeken via netwerk + netwerk gebruiken om 

gehoord te worden. Binnen netwerken zijn werkgroepen belangrijk. Dus: interessant dossier  

actief in werkgroep of zelfs voorzitterschap. 

Het vinden van partners buiten Nederland is erg lastig, want moet op strategische basis gebeuren 

en daarmee dus al voor een dossier aangenomen is. Bovendien ook relatief duur, want veel reizen. 

Doel voorzitterschap bij een netwerk: strategisch & inhoud & en soms citymarketing. 

Doel rapporteurschap: alleen voor belangrijke dossiers, anders amendement indienen (ligt ook aan 

wie rapporteur is). In CoR zijn 2 plekken gereserveerd voor G4 (momenteel Den Haag en 

Rotterdam). 

Wie voor wat wordt ingezet, en daarmee ook de dossiers waarmee een stad zich bezig houdt en 

hoe actief hangt af van: 

- Status + EU-kennis burgemeester en / of wethouder. In Den Haag is vooral wethouder 

Kool erg actief. Hij is lid van het Comité van de Regio’s en van het dagelijks bestuur van 

EUROCITIES en voorzitter van het SAF-forum van EUROCITIES. Ook de burgemeester en 

wethouder de Jong hebben een internationaal en Europees profiel. Je bestuurder is je 

beste lobbyist als stad. 

- Enthousiasme ambtenaren  

- Beschikbaarheid ambtenaren 

- Enthousiasme leidinggevende & ambtenaar 

Eurocities is belangrijk voor Den Haag ,want dit is het netwerk van grote steden en is actief op 

veel beleidsterreinen. Belangrijk voor: lobby, kennisuitwisseling en subsidies. 

Rest van de lidmaatschappen van netwerken is op basis van verleden of specifieke dossiers (EU-

agenda van gemeente).  Den Haag is van plan lidmaatschappen nog eens na te zien. 

 

Coherentie 

Het belang van het doorgeven van ongelijke standpunten wordt benadrukt. Hier zou men veel 

opener over moeten zijn. Op deze manier kan men ook besluiten alsnog samen te werken, maar 

slechts tot een bepaalde mijlpaal bereikt is, en dan weer uit elkaar gaan.  
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Coherentie Stad & EU-beleid gemeente 

Met behulp van de EU-agenda wordt een strategie en een lobbytraject ontwikkeld. De lobby wordt 

gedaan door een expert van de gemeente, ondersteund door de EU-afdeling van Bureau 

Internationale Zaken (het tandem-idee). De EU-agenda stelt Internationale Zaken beter in staat 

dossiers bij te houden en geboekte resultaten te kunnen presenteren. Het presenteren van 

resultaten is niet alleen belangrijk tegenover de gemeente, maar ook om de buitenwereld te laten 

zien waarom er een EU lobby is gevoerd en wat er is bereikt (bijvoorbeeld bij het 

aanbestedingspaspoort voor het MKB). Hier is dus ook belangrijk: het afstemmen van de belangen 

van de gemeente met de belangen van de stad. Er wordt echter opgemerkt dat de “stap van het 

gemeentehuis naar de stad erg groot is”.  

Moeilijk: het matchen van verschillende abstractieniveaus. Laag: stad (praktijk); midden: 

gemeentehuis; hoog: EU (urban dimension, G4 kantoor). Matching leidt tot wederzijds begrip. 

Zichtbaarheid is daarom erg belangrijk, bijvoorbeeld door EU-zaken op de agenda van college en 

gemeentelijke overleggen te krijgen. De werkzaamheden van Bureau Internationale Zaken en 

daarmee het belang van een EU-agenda op gemeentelijk niveau blijven echter lastig uit te leggen. 

Dit komt onder andere doordat er soms te weinig transparantie bestaat over het proces dat leidt 

tot bijvoorbeeld samenwerking of lobby. Een voorbeeld van zo’n proces is informatieverzameling: 

kennis is niet vanzelfsprekend! 

Den Haag probeert de EU inzichtelijker te maken voor ambtenaren. Er is gewerkt aan een  EU 

routekaart die uitlegt hoe het Europese proces werkt en wat je daar als gemeente in kan 

betekenen. Daarnaast worden er handvaten gegeven over hoe je je lobby aan kan pakken 

(strategie), aan welke partners je kunt denken (krachtenveld) en hoe je je lobby inzichtelijk kan 

bijhouden (verantwoordingsinstrument).  

Contacten met PV gering. Lidstaat bevindt zich in andere kringen en bovendien aan het einde van 

het besluitvormingsproces (in de Raad), terwijl Den Haag  juist probeert helemaal aan het begin 

zitten. Tijd is daarom erg belangrijk: wanneer moet wie benaderd worden? Steden en PV (Rijk) 

zouden echter veel meer gebruik kunnen maken van elkaars aanwezigheid en informatie 

uitwisselen. In het verleden waren Rijk &  steden vaak geen  partners van elkaar. Het Rijk nam de 

steden in Brussel namelijk niet serieus. Daarom is houding van sommige gemeenteambtenaren 

nogal huiverig t.o.v. PV, maar is onterecht, want PV wil best helpen volgens E. Van Rens.  

Er is voor het eerst een kennisuitwisseling geweest met BZK en stakeholders over EU-prioriteiten 

en doelstellingen.  

 

Effectiviteit 

De crisis heeft geholpen bij de bereidheid om EU-subsidies aan te vragen. Voor sommige projecten 

is geen gemeentelijk geld meer, dus dan wordt er automatisch naar andere (in eerste instantie 

meer ingewikkelde? procedures) mogelijkheden gekeken. 

Een andere belangrijke overweging is de verplichte cofinanciering: is dit haalbaar?  

Kans voor steden: EU is opener  EU-ambtenaren weten niet van alles wat af, dus staan erg open 

voor informatie van experts, bijvoorbeeld van steden. 
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Interview Hans Verdonk, Stadhuis Rotterdam, 5 februari 2013, 09:00-11:30 

 

Algemeen 

 

Er zijn twee redenen waarom Rotterdam zich met Europees beleid bezig houdt: 

- Rechtstreekse werking van EU-beleid op de stad. Hier heeft de Tweede Kamer dus geen 

invloed op, daarom heeft het geen zin via de nationale lobby te spelen. 

- Inhoudelijk: de Brussel-lobby is net zo belangrijk als de lobby in Den Haag. Beslissingen in 

Den Haag worden echter op veel kortere termijn gemaakt (vergelijk onderhandelingen 

over MFK die nu sinds 2007 aan de gang zijn). Benadrukt wordt dat de Brussel-lobby 

vooral inhoudelijk is: de weg naar Brussel is niet zo moeilijk, maar terugkomen wel als je 

het de eerste keer verprutst hebt! De inhoudelijke lobby gebeurt met gemeentelijke 

experts. 

 

De afgelopen 10 jaar heeft een enorme groei aan regionale en stedelijke kantoren plaatsgevonden 

in Brussel, waardoor de discussie zich ook verplaatst heeft naar Brussel. Daarom is het van belang 

een kantoor te hebben, om ‘de wandelgangen’ mee te kunnen pikken. Dus kantoor is niet alleen 

een postbus, maar ook om de stad te profileren of om de lobby te organiseren en daarvoor de 

informatie te vergaren (keuze, maar liefst alle drie tegelijk). Om deze reden gebeurt het lobbyen 

door gemeenteambtenaren, niet door een extern lobbykantoor.  

 

Verantwoordelijkheid 

 

De coördinatie van het Europees beleid van de gemeente Rotterdam valt onder de afdeling 

Bestuurlijke, Juridische en Internationale Zaken (BJI), dat onderdeel is van de Bestuursdienst van 

de gemeente. De Haagse lobby valt overigens onder de bestuurlijke-poot van BJI. 

Bij Internationaal Beleid zijn vier medewerkers fulltime bezig met EU-beleid. Hiernaast is er een 

coördinator, die verantwoordelijk is voor het gehele internationale beleid. Hans Verdonk is de 

vooruit geschoven persoon in Brussel en verantwoordelijk voor de dossiers Structuurfondsen 

(EFRO) en duurzaam (met name lucht- en waterkwaliteit). Andere collega’s zijn Murat Altunbas 

(met name sociaal beleid, innovatie), Iris Willems; (Transport, informatievoorziening, G4 

samenwerking Brussel), Annemarie Houtman (onder andere samenwerking in gemeente) en Chris 

de Lange (coördinator). 

 

De Europa-afdeling coördineert de inzet van de gemeente op de verschillende dossiers en stuurt 

de lobbyprocessen. De afdeling functioneert daarbij als een soort vertaler. Europese 

ontwikkelingen worden in de gaten gehouden en andere afdelingen worden op de hoogte 

gehouden met de Memo Brussel (verschijnt +/- 8 keer per jaar) of ontwikkelingen worden direct 

naar experts gecommuniceerd. Ook de vertaling van lokale praktijk naar EU jargon is belangrijk.  

 

Als gemeente moet je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk betrokken wordt bij beleidsvorming. 

Dit komt omdat veranderingen, laat staan toevoegingen moeilijk door te voeren zijn. Je moet 

daarom al bij het schrijfproces betrokken zijn. Hiervoor wordt bepaald: 

- Wat is van belang voor de stad? 

- Wat kan veranderd worden? 

 

3 stappen: belangen; aangrijpmoment; partners. 

 

In Rotterdam is men over het algemeen overtuigd van het belang van EU-lobby. Het gevaar 

bestaat dat de EU iets van vakspecialisten is op de werkvloer die de lobby erbij doen. Om het ‘uit 

de hobbysfeer’ te halen, is het nodig dat met name de leidinggevenden op mogelijkheden en dit 

belang geattendeerd worden. Op deze manier wordt er bepaald waarop strategisch ingezet moet 
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worden en vervolgens genoeg tijd vrijgemaakt om aan die EU-dossiers te werken, waardoor een 

goed inhoudelijk verhaal ontstaat. 

De ambtenaren worden ondersteund door het Europa-team, dat de expert blijft op het gebied van 

de EU. Op deze manier hoeven de ambtenaren zelf niet elk detail te kennen van Brusselse wet- en 

regelgeving etc. Het doel is dat de ambtenaren Brussel, net als Den Haag, in hun dagelijkse 

overwegingen meenemen. 

Een voorbeeld: ter ondersteuning van de strategische inzet komt in maart de gemeentelijke top 

twee dagen naar Brussel, waar het Europa-team ontmoetingen heeft geregeld met de PV, EP, 

Eurocities etc.  

Twee maanden later komen de bestuursadviseurs (adviseurs van de wethouders) naar Brussel.  Zij 

komen voorafgaand drie maal bijeen voor introductiesessies en krijgen de gelegenheid zelf input in 

te brengen over voor hen relevante punten. Vroeger werd dit meer als een dagje weg gezien, de 

laatste jaren wordt dit dus serieuzer opgepakt. 

 

Werkdruk verschilt per dossier. Structuurfondsen is een zwaar dossier dat in op het hoogtepunt 

van het dossier zo’n 60 uur per week kost. Hiernaast kan dan weinig anders gedaan worden. Dat 

drukt vooral op de Europa afdeling maar ook op de inhoudelijke diensten. Zo is Ruud van Raak 

(SO – management autoriteit Kansen voor West) de vereenvoudigingsexpert. 

Als een dossier vooral getrokken wordt door experts, en er alleen geholpen hoeft te worden in de 

voorbereiding en advisering, kost dat uiteraard veel minder tijd. Als een dossier vanuit ‘de inhoud’ 

wordt aangenomen, kost dat team Europa veel minder tijd. 

 

Bevestigd wordt dat kleinere gemeenten in Brussel, zoals Arnhem/Nijmegen zich vooral bezig 

houden met subsidies. 

 

Subsidiariteit 

 

De provincies willen graag betrokken worden bij EU-beleid, maar hebben niet de competenties (en 

daarmee de expertise) op alle beleidsterreinen (verschillende liggen bij namelijk bij de 

gemeenten). Daarom is Regio Randstad in Brussel alleen de P4; terwijl het inmiddels opgeheven 

RR in NL P4, G4 en K4 is. Hoewel er op verschillende punten goede samenwerkingsmogelijkheden 

bestaan voor P4 en G4 zijn kunnen er binnen gedeelde dossiers  ook belangentegenstellingen 

kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij het terugdringen van luchtvervuiling: ga je dan de landbouw 

aanpakken of het stedelijk verkeer? Hetzelfde kan gelden voor VNG (belangen kleine gemeenten 

kunnen anders zijn dan voor de G4; komt voor dat belangen G4 worden weggestreept in de EU-

inzet waardoor eigen G4 inzet nog meer noodzakelijk is ). Dus: de Nederlandse provincies kunnen 

zich gedragen alsof “ze Nordrhein-Westfalen zijn”, ook in Europa zijn ze gebonden aan de 

competenties die ze in Nederland hebben. 

 

In Nederland coördineert de nationale overheid, de uitvoering ligt echter vaak bij decentrale 

overheden. In federale of sterk gecentraliseerde landen heeft de regio veel meer te zeggen dan de 

stad. (bijv. Genua, die alleen briefje kreeg waarin plannen voor stad al helemaal door de regio 

waren uit onderhandeld met Brussel). 

 

In de EU blijven nationale overheden de gatekeepers, doordat de EU formeel een samenwerking is 

tussen lidstaten (en niet tussen decentrale overheden). Dit houdt in dat de EC alleen een directe 

lijn heeft met de nationale overheid, met uitzondering van directe (subsidie)contracten zoals bij de 

kaderprogramma’s. Als een stad iets tegen de regels in zou doen (bijvoorbeeld verkeerd 

aanbesteden of staatssteun), wordt de nationale overheid hierop aangesproken. Dat lijkt vaak de 

reden dat de Nederlandse centrale overheid competenties waar ze de EU betreffen wil 

centraliseren daar waar het nationale beleid is neergelegd bij de decentrale overheden.  

Ook bestaat de neiging bij de nationale overheid aanpassingen te doen aan EU programma’s of 

wetten teneinde eigen prioriteiten mee te nemen (de zogenaamde Goldplating). Indien dit 
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onuitvoerbaar is voor de decentrale overheden wordt als reactie hierop een nationale lobby 

georganiseerd of het voorgestelde beleid überhaupt nog uitgevoerd moet worden. 

 

G4/Randstad/PV – Communicatie & thema’s 

Met de oprichting van de G4 is een startnotitie geschreven. Deze bevatte de dossiers waarop 

samengewerkt zou kunnen worden: 2 à 3 dossiers per stad. In de loop der jaren bleek echter te 

veel. Er waren onvoldoende experts voorhanden of te weinig capaciteit om de lobby over de volle 

breedte te mobiliseren. Op projectniveau bleken gezamenlijke subsidieaanvragen ook lastig: ofwel 

steden zijn concurrent, dus kunnen niet samenwerken, ofwel Europese regels schrijven voor dat 

alleen meer steden uit verschillende lidstaten samen kunnen werken.  

Gevolg: geen zendingen meer vanuit Brussel. Waar de G4 nationaal gezamenlijk inzetten op een 

thema is het logisch op dit thema gezamenlijk naar Brussel in te zetten. De agenda’s van de 

steden is daarbij leidend, niet het werkprogramma van de Europese Commissie. 

Bezuinigingen in de steden speelden echter ook een rol in het maken van scherpere keuzes. 

Nu is structuurfondsen het breedste dossier; wordt door Rotterdam getrokken, de andere 

gemeenten leveren experts. 

 

Participatie 

 

Als medeoprichter van Eurocities is Rotterdam erg actief in dit netwerk. Het is een groot netwerk, 

en daardoor invloedrijk. Verder zijn er verschillende thematische netwerken, waar je jarenlang 

(slapend) lid van kan zijn, totdat naar aanleiding van een actueel dossier het netwerk van belang 

kan zijn. 

Netwerken geven toegang tot informatie en contacten, het is dus van belang om bij netwerken 

aangesloten te zijn. Dit kan enerzijds bereikt worden door serieus genomen te worden, en 

anderzijds door actief lid ((vice) voorzitter) te zijn bij andere netwerken op hetzelfde thema. Wat 

ook goed is, is om erg open te zijn over informatie. 

CEMR is een nuttig netwerk, maar ook een koepel van een koepel, omdat zowel IPO als VNG hierin 

vertegenwoordigd zijn. IPO werkt vooral met experts, want klein. VNG is daarentegen zo groot, 

dat zij zelf expert zijn. Rotterdam wordt vaker benaderd door andere Europese steden om deel te 

nemen in CEMR activiteiten dan door de VNG. 

 

CoR is eigenlijk ook een netwerk. Het is goed dat Aboutaleb als burgemeester lid is, maar gezien 

zijn agenda is het niet te verwachten dat hij alle vergaderingen bijwoont. Wel komt PES fractie van 

de CoR in juni naar Rotterdam en is hij op 20-2-13 benoemd als rapporteur van het social 

innovation package. 

 

Coherentie 

Partners worden geselecteerd op basis van doelstellingen. Zo kan het zijn dat 

G4/VNG/provincie/Regio Randstad op een gegeven moment andere doelstellingen hebben. Dan 

kun je tot bepaald punt samenwerken: het afpellen van partners. Ook kan het voorkomen dat je 

door de periode heen verschillende partners hebt. 

Hetzelfde geldt voor partners uit de stad (Havenbedrijf, Shell). Zie ook Rotterdam Climate 

Initiative (vb: bunkerolie, de grote vervuilers binnen de scheepvaart. Aan de ene kant is er het 

pleidooi voor level playing field. Aan de andere kant zouden deze schepen niet door de stad 

moeten varen).  

 

Met de EUR is steeds meer samenwerking, o.a. door Euricur. Er bestaat een 

samenwerkingsovereenkomst, maar is breder dan alleen EU-beleid. Hierbij zijn aangesloten: EUR, 

Erasmus MC, TU Delft en TNO. Overigens zijn alle Nederlandse universiteiten vertegenwoordigd in 

Brussel. In samenwerking met de 6 Randstad-universiteiten is een visie op slimme specialisatie 

opgezet (S3).  
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Regio’s/provincies hebben andere competenties en prioriteiten dan steden. Dit kan leiden tot een 

clash tussen steden en provincies.  

 

Contact met de PV verloopt verschillend, ligt ook een beetje aan de persoon. Er kan wel gezegd 

worden dat het doel is elkaar te versterken door elkaar in te lichten. Zo kan elkaars standpunt 

meegenomen worden in besprekingen.  

De PV is echter niet altijd het aanspreekpunt. Waar het gaat om de inzet in Raadswerkgroepen zijn 

het vaak de medewerkers vanuit de Haagse departementen die naar Brussel afreizen. Zij moeten 

dan ook de voor decentrale overheden relevante punten kennen. Op milieuterrein wordt hier in 

voorzien door Interbestuurlijke Dossierteams (IBDT’s) waar toekomstig EU-beleid wordt 

voorbesproken in Den Haag. 

 

Effectiviteit 

 

Niet alle effecten kunnen aan ‘de stad’ laten zien worden, vraag is ook in hoeverre men hierin 

geïnteresseerd is. Bij concrete resultaten kan een bord neergezet worden. Vaak zijn resultaten 

echter niet concreet genoeg (zoals discussie rondom MOE-landers op Zuid). Hiernaast is Europa 

om de hoek een interessante bron, en bestond er een online kaart van Rotterdam met daarin de 

geldende EU-wetgeving en projecten. De afdeling BJI van de bestuursdienst geeft verder periodiek 

de nieuwsbrief Rotterdam Wereldwijd uit en stelt jaarverslagen op. Hierin wordt ook aandacht 

besteedt aan Europese successen. 

 

Wapenfeiten: 

 

Eigen stedelijk programma binnen fondsen: Er wordt in Brussel gesproken over het voorbeeld-

Rotterdam in de Structuurfondsenprogramma’s 

(nu ook wel het voorbeeld-Nederland).  

 

Rotterdam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de lobby voor URBAN. 

 

Algemeen: steden worden een steeds serieuzere partij in het Brusselse lobbycircuit. Daardoor 

wordt de lobby ook steeds pittiger, omdat de belangen groter worden. Desondanks gaat het nog 

steeds om relatief kleine bedragen (bijvoorbeeld de urban bonus, €4 per inwoner van steden 

groter dan 250.000 inwoners), maar de tegenstand is wel groter (niet meer “och geef hen ook 

wat”).  

Dit is een belangrijk wapenfeit, omdat het meeste geld neerslaat in steden. Zij hebben er echter 

nog weinig over te zeggen, maar dat verandert gestaag. 

 

Verder werd een voorbeeld gegeven van een voorstel van de EC over low carbon, dat geheel 

toegespitst was op technologie en bedrijven. Gemeenten moeten vooral de beste producten 

aanschaffen. Tijdens een informele consultatie heeft Rotterdam in kunnen brengen dat dit breder 

opgevat moet worden en met het betrekken van steden een veel beter resultaat geboekt kan 

worden in de terugdringing van CO2. Dit is overgenomen, maar vooral belangrijk omdat de 

experts hierdoor met succes aanvragen konden indienen. 

 

Binnen de gemeente is bereikt dat er veel ambtenaren actief bezig zijn met ontwikkelingen in EU-

beleid en dat beleid niet alleen over structuurfondsen (geld) gaat, maar over een breed aantal 

dossiers (ook wetgeving en beleid). 
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Interview Mark Boekwijt; Amsterdam, 18 februari 2013 11:00-12:15 

 

Algemeen 

Burgemeester Van der Laan heeft na zijn aanstelling opdracht gegeven een Europastrategie op te 

stellen. Hij achtte de Europese Unie van groot belang, maar de EU was nog teveel een zwart gat 

naar zijn mening. In de Amsterdamse Europa-strategie zijn 4 pijlers geformuleerd, waarop 

Amsterdam haar Europees beleid concentreert. De pijlers zijn gebaseerd op sterke punten van de 

stad: 

- Global hub (Schiphol, haven en toerisme) 

- Kennis & innovatie 

- Stedelijke duurzaamheid (voornamelijk op gebied van milieu) 

- Burger & participatie (Amsterdam als tolerante, internationale stad) 

Met het Europees beleid streeft Amsterdam 2 doelstellingen na: leren van andere steden (dit werd 

omschreven als een typisch Europese mindset) en geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in 

Europese wet- en regelgeving. Standpunt en visie worden echter ook geventileerd (zoals voorbeeld 

de ronde tafel discussie met Neelie Kroes & het MKB uit de innovatie-sector en de uitgebreidere 

brief erna), maar werd niet zodanig als doelstelling omschreven.  

 

Verantwoordelijkheid 

Eurolink is de naam van het serviceloket binnen Economische Zaken. Binnen Eurolink werken 4 

mensen: 

- Mark Boekwijt: vooruitgeschoven post in Brussel 

- Wouter vd Heijden: tandem met Mark Boekwijt; netwerk in Amsterdam  

- Esther Fructus: communicatie (Eurocities) 

- Gerard den Boer: subsidies/inhoudelijk 

Team Eurolink vergadert elke maandag. 

Binnen de 4 pijlers bestaan 46 dossiers. Op elk dossier is iemand van een gemeentelijke afdeling 

de trekker. Hiervoor komen op dit moment 5 gemeentelijke afdelingen voor in aanmerking (EZ, 

DJZ, DRO, DWI, DMB). Echter slechts een paar trekkers zijn contactpersoon. Met deze 

contactpersonen en team Eurolink is maandelijks het Europa Strategie Overleg (ESO). 

Met de gemeente-secretaris is een kwartaaloverleg. 

Europees beleid wordt niet gezien als een kerntaak van de gemeente. Waarschijnlijk zou de stad 

er niet heel anders uitzien als er niets met Europees beleid zou gebeuren. Om een lerende 

organisatie te worden is het echter nodig een open blik te hebben en te leren van andere EU 

steden. 

Amsterdam is op 2 projecten leadpartner: Transform (energietransitie) en creatieve industrie. Voor 

de laatste is een policy platform opgericht met andere Europese steden die beleidsaanbevelingen 

doen aan de EC (naar aanleiding van een call van de EC). De partners werden gevonden door 

persoonlijke contacten.  

 

Subsidiariteit 

Contact met PV is vooral over het informeren van het bezoek van wethouder of burgemeester. 

Boekwijt is 1 keer per 3 a 4 weken bij de PV. 

Contact met het Ministerie van BZK daarentegen is inhoudelijker, omdat daar de 

verantwoordelijken zitten voor subsidies of beleid, bijvoorbeeld bij gedeelde projecten als TEN-T. 

De PV kan wel meedenken over dossiers. 

Wat betreft eigen verantwoordelijkheid van decentrale overheden ten opzichte van de centrale 

overheid: gemeenten willen taken alleen op zich nemen als deze naar eigen inzicht uitgevoerd 

kunnen worden. 

Amsterdam is pro-europees in een eurosceptisch land. Wat betreft Boekwijt maakt dat niet uit, 

Amsterdam kan op eigen houtje actief zijn in Brussel. Boekwijt is het niet eens met het standpunt 

van de regering dat cohesiegeld enkel voor transitie of cohesielanden bestemd moet zijn, maar 
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benadrukt dat het ‘rondpompen’ van Europees subsidiegeld geen goede besteding is. Voorbeeld 

hiervan: het besteden van EU subsidie aan kleine projecten in Amsterdam. Aan de andere kant is 

er momenteel budget voor Nederland vanuit de Structuurfondsen, dus zou het zonde zijn daar 

geen gebruik van te maken.  

Lobby Den Haag wordt georganiseerd door Hans Verdonk samen met P4 en G4 (Kansen voor 

West). 

 

G4/Regio Randstad/PV 

Toen de G4 opgericht werd was elke stad verantwoordelijk voor 2 Flagships van de EU2020-

strategie. Hierover moest de betreffende stad 1 a 2 keer per jaar een evenement (conferentie) 

organiseren, in Brussel of de eigen stad. Het idee hierachter was dat er intensief samengewerkt 

werd in Brussel. Dit gebeurde echter niet, voornamelijk omdat er geen band was met de stad. De 

G4 liep ver uit voor de steden, waardoor dossiers niet aansloegen in de eigen stad. Dit leidde tot 

veel frustraties, waardoor een paar jaar terug de werkwijze veranderd is. 

Nu opereren de steden apart en werken alleen op ad hoc basis met elkaar en op het dossier 

Structuurfondsen. Eind maart wordt besproken hoe de toekomst eruit ziet; het huurcontract loopt 

af in 2015. 

G4 vergadert elke twee weken. 

 

Participatie 

Zetels van het Comité van de Regio’s worden verdeeld door kabinet/IPO/VNG. Voorheen had de 

G4 vier zetels, maar men was niet tevreden over verdeling en vond de G4-leden niet actief 

genoeg. Nu zijn er 2 zetels beschikbaar voor de vier steden. 

Boekwijt is afgelopen 2 jaar in zijn huidige functie niet bij het CvdR geweest. Hij is niet overtuigd 

van de efficiëntie van de instelling, onder andere omdat de plenaire sessies te lang duren. 

Eurocities wordt gezien als beste netwerk. De burgemeester van Amsterdam is momenteel vice-

voorzitter van het economic forum en de burgemeester kandidaat gesteld als voorzitter van 

executive committee (maar de besluitvorming hierover kan nog 6 jaar duren).  

Verder is Amsterdam o.a. lid van PURPLE, UCLEA (oid) en Metrex. Van UCLEA is Amsterdam 

slapend lid, want dit netwerk is in nut voorbij gestreefd door Eurocities.  

 

Coherentie 

3e partijen betrekken is nodig voor het vergaren van praktijkkennis (bijvoorbeeld via stedelijke 

platforms als Amsterdam Innovatie Motor, die met de oprichting van het Amsterdam Economic 

Board opgeheven is). 
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Vragen Christa Stoop (G4 namens Utrecht) 

 

Europese Doelstellingen Utrecht 

- Wat zijn de belangrijkste Europese doelstellingen/prioriteiten van Utrecht? Mobiliteit, 

duurzaamheid, creatieve industrie/cultuur, gezondheid, economische ontwikkeling 

- Wie bepaalt de EU-doelstellingen van de gemeente Utrecht? Het college van B&W op 

ambtelijke voordracht. College kan prioriteiten toevoegen. 

G4 

- Wat is voor Utrecht de belangrijkste reden om op Europees niveau samen te werken met 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag? In Europees verband moet je massa maken als het 

gaat om lobby. Een stad uit NL zegt dan niet zo veel. Op nationaal niveau werken we ook 

als G-4 samen, dus is het logisch dat ook in Brussel te doen. 

- Waarvoor gebruikt Utrecht het G4-kantoor in Brussel? Als werkplek (ik deel mijn kamer 

met collega van UU), ontmoetingsplek voor collega's uit Utrecht, als vergaderlocatie / 

bijeenkomst / netwerklocatie etc.  

- Wanneer (en op welke dossiers) wordt samengewerkt met de andere G4-steden? EU 

structuurfondsen. Andere dossiers meer adhoc, zoals een gezamenlijk brief over bv. 

nieuwe EU fondsen (januari), of EU consultatie over mobiliteit ingevuld (afgelopen januari). 

Aanbesteden (vorig jaar) etc. 

- Hoeveel procent van uw tijd werkt u voor gezamenlijke doelstellingen/belangen van de vier 

steden (dus onder de G4-vlag, niet uit naam van alleen Utrecht)? Dat is lastig te zeggen in 

procenten, maar ik ben wel meer tijd bezig aan Utrecht dan aan G-4. 

 

Organisatie 

- In hoeverre zijn Utrechtse ambtenaren Europaproof en wie zorgt daarvoor? (Europaproof = 

voldoende kennis over EU-beleid & subsidies én genoeg mensen (organisatorische 

capaciteit) om zich actief bezig te houden met EU-beleidsmaking). Daar is onze afdeling 

Internationale en subsidiezaken coordinerend in (ogen en oren ik/ mijn collega's van EU 

subsidie signaleren en ondersteunend), maar er ligt een groot deel van 

verantwoordelijkheid bij de organisatie. (wij zijn op dit moment in reorganisatie, dus 

wellicht dat eea verandert) Bijvoorbeeld voor deelname Eurocities zijn de 

diensten/inhoudelijk collega's zelf verantwoordelijk, maar ligt de coördinatie bij onze 

afdeling. 

- In hoeverre wordt een actief Europees beleid gesteund door de gemeente (vanuit het 

gemeentehuis) en de stad (stakeholders) en hoe komt dit? Het college vindt een actief 

Europees beleid belangrijk omdat er in Brussel veel te halen valt aan kennis en middelen, 

bijvoorbeeld voor mobiliteit en duurzaamheid.  

- Wat is de functie van Internationale Zaken van de gemeente Utrecht op het gebied van de 

EU (lobby)? Ik zit namens de afdeling / gemeente in brussel. Er zijn 3 collega's actief op 

het gebied van EU subsidies. 

- In hoeverre werken G4-kantoor en Internationale Zaken van de gemeente Utrecht samen? 

Ik werk vanuit internationale zaken 2 a 3 dagen in Brussel en twee dagen in Utrecht. Als afdeling 

leggen ook de verbinding met al onze contacten met Europese steden (zoals de Similar Cities). In 

hoeverre worden derde partijen uit de stad bij EU-beleid betrokken (de universiteit, bedrijven, 

adviesbureaus, …)? Er is een netwerk internationaal (met partners als provincie, 

kennisinstellingen, KvK etc) dat wij als afdeling coordineren. Ook mijn collega's van subsidies 

hebben geregeld contacten met de kennisinstelllingen in Utrecht over uitwisseling subsidieprio's. 

Het betrekken van partners gebeurt steeds meer; (o.a. voorbereiding op nieuwe fondsen, ITI en 

S3 strategie). Verder deel ik mijn kantoor met de liaison officer van de UU en komen bijv. HKU 

funding officers binnenkort langs in Brussel op kantoor. 
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Samenwerking 

- In welke netwerken/Europese organisaties is Utrecht actief, waarom deze en welke is het 

belangrijkst (vb: Eurocities, Comité van de Regio’s, CEMR, SimilarCities Network)? 

- Utrecht is o.a. lid van Eurocities, Polis, Energy cites, EU netwerk van erfgoedsteden, 

ERRIN. Belangrijkste is Eurocities voor kennisdeling en lobby. Veel collega's van mij zijn 

actief in de inhoudelijke fora. Ook is onze  wethouder van Verkeer voorzitter van Mobility 

Forum en nu vice-vz. Goed voor zichtbaarheid, informatie etc. Daarnaast is er het Similar 

Cities Netwerk waarin we met een aantal soortgelijke steden kennis uitwisselen en waar 

we mogelijk ook 'prefered' subsidiepartners voor elkaar zijn.  

- Op wat voor manier zijn Utrechtse ambtenaren actief in deze netwerken/organisaties 

(alleen lid, voorzitter, rapporteur) 

We zijn voorzitter / vicevoorzitter van Mobility Forum Eurocities dus erg actief bij 

organiseren van bijeenkomsten, input bij statements, vertegenwoordiging bij commissie 

etc. De meeste collega's zijn actief lid, en geven vaak presentaties. Daarnaast zijn we 

voorzitter van een op te richten werkgroep binnen het Economic Development Forum. 

 

- In hoeverre en waarom wel/niet wordt samengewerkt/overlegd met: 

A) De provincie;  

wij werken als afdeling internationale zaken goed samen met de afdeling europa van 

de provincie. Zo organiseren we in april samen met hen een expositie over de Vrede 

van Utrecht in het Europees Parlement in Brussel.  

B) Het Rijk (BZK);  

We hebben goede contacten met BZK. In november hadden we samen een conferentie 

over samenwerking G4- BZK in Europa. We hebben in G-4/ IPO/G32 verband 

contacten over het werkprogramma EC 2013 met hen en hoe we hierin samen kunnen 

optrekken. 

C) De PV;  

Geregeld contacten, hangt van thema af. Met name PV cultuur, BZK vaker contact 

mee.  

D) VNG/IPO/ Huis van de Nederlandse Provincies;  

Prima contact. Zien elkaar vaak op netwerkevents. Ook met VNG hebben we afspraken 

over werkprogramma 2013 van de EC. Onze G-4 bestuurders zitten in VNG commissies 

(voorbereiding ambtelijk), op die manier is er samenwerking. Ook zijn er VNG 

expertgroepjes van ambtenaren, waar o.a. G-4 experts in zitten. bv. luchtkwaliteit. 

E) Regio Randstad;  

Prima contact. Zien elkaar vaak op netwerkevents en hebben binnenkort een 

werklunch met elkaar.  

F) Andere Nederlandse of Europese steden?  

Veel contacten met collega-steden, bijv. G-4 met Capital Cities netwerk, via Eurocities, 

Similar Cities Netwerk, met steden die in ons gebouw zitten, EU subsidiepartners etc..  

G) het Europees Parlement en de Europese Commissie? 

Utrecht lobbyt qua beleid met name in G-4 verband / via Eurocities. We hebben als 

Utrecht m.n. gelobbyd voor geld/ EU prijs ihkv sport (EYOF) en Culturele Hoofdstad 

2018. Maar ook voor het witboek Transport. 
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Resultaten 

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen/geboekte resultaten m.b.t. het aantrekken van subsidies of het 

beïnvloeden van EU-beleid door: 

 

A) De G4-samenwerking; stedelijk programma in Kansen voor West (Structuurfondsen) en via 

Eurocities als vz Mobility Forum een paragraaf over urban mobility in het witboek 

Transport. 

B) De gemeente Utrecht? Vorig jaar lead partner geworden van City logo (EU project over city 

marketing), we doen mee aan een clusterproject binnen Interreg IVB NWE: is goed voor 

zichtbaarheid, netwerk en in aanloop naar vorming nieuwe Interreg programma.  

C) Utrecht neemt deel aan verschillende subsidieprojecten zoals CIVITAS MIMOSA, PORTICO, 

CASH, GAIA en bovengenoemde. 

D) Kunt u concrete voorbeelden noemen van problemen of kansen in de stad Utrecht die door 

beleidsaanpassing of EU-subsidies aangepakt of benut konden worden (en anders niet of 

minder goed)?  Een voorbeeld is via project PORTICO (subsidie Interreg IVB NWE) kregen 

we inzichtelijk dat een EU verdrag door div. lidstaten anders wordt toegepast. We leerden 

o.a. in Duitsland hoe het anders kan en hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

kunnen overtuigen daarvan, waardoor we nu op andere wijze kunnen omgaan met 

bepaalde archeologisch waardevolle plekken in de stad. Een ander voorbeeld is dat het 

met Urbact geld gesteunde project 'CASH' tot een aantal belangrijke beleidsaanbevelingen 

heeft geleid die we actief in Brussel onder de aandacht hebben gebracht.  

 

Worden deze resultaten (met name beleidsaanpassingen) gecommuniceerd naar belangenhouders 

in de stad Utrecht (het MKB, de Universiteit, of voor wie ook het geboekte resultaat relevant is)? 

A) Zo ja: door wie idealiter zijn belangenhouders al geïnformeerd of betrokken bij het project 

maar informeren ook via onze digitale nieuwsbrief of website. 

B) Zo nee: waarom niet? communicatie soms lastig, evenals 'massa' genereren (bv resultaat 

uit CASH hebben we corporaties bij nodig) 
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Interview Christa Stoop n.a.v. vragenlijst; 18 februari 2013; Utrecht; 14:00-14:45 

 

Subsidiariteit (samenwerking centrale overheid/provincie) 

 

De doelstellingen van de provincie en de stad Utrecht komen grotendeels overeen, waarschijnlijk 

omdat de provincie klein is en de stad erg centraal ligt. De doelstellingen van provincie en stad 

Utrecht komen in grotere mate overeen dan het geval is bij bijvoorbeeld Noord-Holland en 

Amsterdam.  

Bovendien werkt de stad Utrecht veel samen met de provincie Utrecht ten behoeve van profilering 

van Utrecht in Europa. 

Met Eindhoven of andere Nederlandse vertegenwoordigingen bestaat in Brussel geen structurele 

samenwerking; alleen met andere EU-steden buiten Nederland. Dit wil niet zeggen dat er geen 

contacten zijn. Ook andere Utrechtse collega's wel contacten hebben met ze; bijv. binnen 

Eurocities werkgroepen. 

Doel van contact met de PV: het polsen van standpunten van de nationale regering. Uitwisselen 

van informatie (wederzijds) 

Doel van contact met het Ministerie van BZK: lobbyen voor de Utrechtse standpunten. Niet alleen 

dat, ook uitwisseling van informatie. Het gaat om een wederzijds belang. 

 

Verantwoordelijkheid (uitvoering internationaal beleid binnen gemeente) 

 

De doelstellingen van het Europees beleid van de gemeente Utrecht zijn gebaseerd op onderdelen 

van het Collegeprogramma met een Europese dimensie (onder Europese dimensie wordt verstaan: 

de beschikbaarheid van EU-subsidies of het bestaan van EU-beleid). Het Europees beleid van de 

gemeente is zodoende gebaseerd op stedelijke kansen en problemen, dus bottom-up vastgesteld.  

Inrichting afdeling Bestuur, Internationale en Subsidiezaken (BIS); medewerkers verantwoordelijk 

voor Europees beleid van de gemeente Utrecht: 

3 collega’s zijn actief op subsidieaanvragen; 

1 collega op netwerkvorming (coördinatie Eurocities etc); 

1 in Brussel (Christa Stoop); 

1 collega onder andere actief op de samenwerking met Malta (n.a.v. de aanmelding voor Culturele 

Hoofdstad van Europa, maar blijken veel overeenkomsten te bestaan tussen Malta (Valletta?) en 

Utrecht). 

In totaal zijn 23 mensen werkzaam bij de afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken en 

City Marketing.  

 

BIS coördineert het Europees beleid van de gemeenten Utrecht. De verantwoordelijkheid ligt 

echter grotendeels bij de diensten; deze moeten met inhoud komen en zijn verantwoordelijk voor 

deelname in netwerken als Eurocities. 

Experts binnen iedere dienst krijgen daar tijd voor; het is dus niet hun hoofdtaak. 

Bovendien kunnen zij bij een lang traject (bijvoorbeeld luchtkwaliteit) zelf ‘hun weg vinden’. 

 

Op het gebied van communicatie bestaan er 2 nieuwsbrieven, bedoeld voor de partners van de 

gemeente, al worden ze ook intern verspreid. 

- Nieuws uit Utrecht  (voor parlementariërs (Den Haag en Brussel). Opgesteld door Christa 

en de collega van  public affairs (Den Haag) ; 

- Nieuwsbrief Internationaal (voor partners van de gemeente/collega steden). Verschijnt 4 

keer per jaar en verslaat de internationale activiteiten van de gemeente. 

 

Het Internationaal beleid was lange tijd met name gericht op stedenbanden. Maar er is steeds 

meer aandacht gekomen voor Europees beleid, zo is 10 jaar geleden het G-4 kantoor Brussel 

opgericht. Utrecht heeft wel een traditie van naar binnen gericht zijn, onder andere  de opkomst 

van Leefbaar Utrecht speelde hier een rol in. Op dit moment bestaat wel een Europastrategie, 
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maar deze is niet uitgewerkt in een apart document ter promotie zoals Amsterdam dat heeft. De 

strategie is enkel intern bekend en genoemd in jaarplannen en de nieuwsbrieven.  

Voor de afdeling BIS zich met Europese Zaken bezighield, was er CUE; (centrum Utrecht in 
Europa), dat bij economische zaken was ondergebracht. CUE advies gaf o.a. over EU-subsidies. 
Later zijn de collega's die hier aan werkten overgegaan naar de afdeling internationale zaken, BIS. 
Dit jaar doen we een herijking van het internationale beleid, waaronder EU beleid. 
De gemeente Utrecht is buiten de G4 voornamelijk betrokken in subsidieprogramma’s. Zo is zij 

partner in verschillende EU subsidieprogramma’s en trekken een aantal EU subsidieprogramma’s 

zelf, waaronder City Logos. Binnen de G4 wordt de lobby voor de toekomst het structuurfondsen 

programma getrokken door de provincie Utrecht en Hans Verdonk. 

De KvK heeft een aanbeveling gedaan voor Utrecht met 20 manieren om internationaler te 

worden. 

Uit dit document, maar ook uit het interview komt naar voren dat het internationale beleid van 

Utrecht zich vooral concentreert op het aantrekken van internationale bedrijven. De gemeente 

probeert informatievoorziening en het leven in het algemeen toegankelijker te maken voor 

internationale bedrijven en expats. 

De reden waarom Utrecht internationale bedrijven aan wil trekken is ‘omdat dat veel geld 

oplevert’. De gemeente denkt zichzelf vooral te kunnen profileren met de centrale positie in het 

land en de nabijheid van Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast werden de goede scores van 

Utrecht op internationale rankings op het gebied van leefbaarheid kort genoemd. 

In Utrecht staat de gemeenteraad achter een actief EU-beleid; een voorbeeld is de aanmelding 

voor Culturele Hoofdstad van Europa. 

 

G4 

 

De oprichting van de G4 in Brussel is het gevolg van de G4 samenwerking in Nederland samen 

met het opkomende belang van EU-beleid voor steden (o.a. door een toename van 

subsidiekansen). Zo is de manier waarop verschillende regio’s, steden en landen vertegenwoordigd 

zijn in Brussel veelal een kopie van de institutionele inrichting in het land zelf. 

De discussie over het voortbestaan van de G4-samenwerking zoals deze nu bestaat, laait om de 

zoveel jaar op. Als nieuwe mogelijkheid wordt de vestiging van het G4-kantoor dichterbij het Huis 

van de Nederlandse provincies geopperd (de oprichting van een soort ‘Holland House’), zoals bij 

veel Zweedse regionale vertegenwoordigingen het geval is. 

 

‘G4’ is een wat onhandige naam, want wordt vaak verward met G8. Collega steden en regio’s in 

Brussel kennen de naam echter wel. De G4-steden zijn gezamenlijk lid van Capital Network, 

waarin Amsterdam de andere steden meetrekt in deze informatiebron. Ook organiseert de G4 

workshops tijdens de Open Days van de EU. 

 

Participatie (netwerken) 

 

CASH: de aanbevelingen van de deelnemers in het project CASH zijn onder de aandacht gebracht 

aan de Europese Commissie tijdens een conferentie waarbij Europarlementariërs en 

Commissieleden uitgenodigd waren. Deze conferentie vormt uiteraard tevens een onderdeel van 

de lobby van Utrecht, doordat Utrechtse ambtenaren van de relevante dienst presentaties gaven. 

In dit project was onder andere ook samengewerkt met AEDES (vereniging van wooncorporaties), 

die tevens een lobbykantoor in Brussel hebben. 

 

 

Coherentie (samenwerking met derde partijen uit de stad/provincie) 

 

Netwerk Internationaal vergadert een paar keer per jaar, waarbij men elkaar informeert over 

elkaars activiteiten. De partners in dit netwerk zijn collega’s internationalisering van o.a. de UU, 

KvK, HU en de provincie. 
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Het gaat hierbij uitsluitend om kennisuitwisseling; men werkt dus niet met elkaar samen op EU-

gebied. Het streven is tevens een gezamenlijke lobby op te zetten.  

 

Het is belangrijk om in Brussel massa te creëren, zodat er eerder naar je geluisterd wordt en 

bovendien projecten een grotere kans van slagen hebben. Daarom moet de gemeente op zoek 

naar coalities in de stad. Voorbeeld: Economic Board Utrecht (EBU); een bestuur met de 

belangrijkste partners in de regio: Utrecht, Amersfoort, Hilversum, de provincie Utrecht, KvK en 

kennispartners. Het EBU doet onderzoek naar economische kansen voor de provincie. Met de EBU 

partners is het streven een gezamenlijke lobby op te pakken. 

 

Effectiviteit (resultaten) 

 

De gemeente Utrecht communiceert haar lobbyactiviteiten in Brussel (en geboekte resultaten) niet 

specifiek naar lokale bedrijven. De voornaamste reden hiervoor is dat veel bedrijven zelf ook in 

Brussel vertegenwoordigd zijn via VNO NCW. Bovendien kan de lobby van bedrijven invloedrijker 

zijn dan die van gemeenten (bijvoorbeeld bij luchtkwaliteit etc.). 

BIS heeft echter wel contact met platforms als de Dutch Game Garden en het Task Force 

Innovatie, zowel op het gebied van profilering en kennisdeling als subsidies (EFRO). Zo organiseert 

de gemeente in april een expositie en lezing over de Vrede van Utrecht in het Europees parlement, 

waarbij Dutch Game Garden en de HKU zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren. 

Wat betreft communicatie naar bewoners  is het lastig om Europees beleid van de gemeente 

begrijpelijk te maken voor een groot publiek. Bovendien is de vraag of ‘het grote publiek’ hierin 

geïnteresseerd is. 
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Interview Gerard den Boer, Amsterdam, 8 maart 2013 14:00-15:15 

 

Verantwoordelijkheid (organisatie & doelstellingen van de gemeente) 

 

Er bestaat geen formeel rapport met een evaluatie van de Europa-strategie van Amsterdam. Dit is 

mede omdat deze strategie pas sinds 1 jaar in werking is. De Europa-strategie die bestond voor de 

huidige strategie in werking trad, werd gevoerd vanuit de verschillende gemeentelijke diensten 

(dus vakinhoudelijk en bottom-up), waardoor er van coördinatie vanuit de gemeente nauwelijks 

sprake was. De huidige lobby wordt door het College gesteund en is dus meer top-down 

georganiseerd. 

Het idee achter de Amsterdamse lobby is dat door beleid van de gemeente te stroomlijnen met die 

van de Europese Unie (daar waar doelstellingen overeen komen), Amsterdam en de EU elkaar 

kunnen versterken. 

Binnen de gemeente Amsterdam zijn ± 40 mensen constant bezig met EU aangelegenheden.  

Er zijn vijf doeleinden waarop men in Brussel actief kan zijn: 

- Beleidsbeïnvloeding 

- Regelgeving 

- Subsidies 

- Kennis halen & brengen 

- Citymarketing 

Hierbij kan het ene doeleinde het ander beïnvloeden; zo zijn bijvoorbeeld kennis brengen of 

beleidsbeïnvloeding vormen van profilering en daarmee citymarketing.  

 

Wat gebeurt er met kennis vergaard in Europese netwerken? 

 

De kennis die Amsterdam verzamelt in Brussel wordt op haar beurt weer ingezet in de 10-20 

projecten waarin Amsterdam per jaar participeert. Dit kunnen projecten zijn om kennis te delen 

via netwerken of projecten als ‘proeffabriek’.  

Het belangrijkste doel van een actieve lobby in Brussel is echter het creëren van zichtbaarheid, het 

aantrekken van mensen en het opbouwen van contacten, zodat de gemeente vaker wordt 

gevraagd mee te doen in projecten, en bedrijven en mensen weten wat Amsterdam te bieden 

heeft. 

Veel van de kennis die vergaard wordt in Europese projecten blijft echter ongebruikt, ondanks de 

verplichte kennisdisseminatie paragraaf. Het is daarom belangrijk dat ambtenaren zelf weten waar 

zij relevante kennis vandaan kunnen halen (dit heet: bewustwording; overigens niet hetzelfde als 

Europroof, dat slechts te maken heeft met het juist kunnen uitvoeren van Europese wet- en 

regelgeving).  

Naast bewustwording binnen de gemeente is de rol van leidinggevenden van groot belang voor de 

effectiviteit van het gemeentelijk Europees beleid. De burgemeester maakt een groot verschil: hij 

is het boegbeeld en krijgt sneller toegang tot personen als Neelie Kroes. Dit maakt het Europees 

beleid van de gemeente een stuk effectiever en is het gedurende de laatste jaren dan ook in een 

stroomversnelling geraakt.  

Hiernaast speelt de activiteit van wethouders een grote rol; men moet bereid zijn tijd te steken in 

Europese projecten en moet het bestuur achter een actief Europees beleid staan. Op dit moment 

worden 1 à 2 werkbezoeken per jaar naar Brussel georganiseerd voor wethouders. 

 

Subsidiariteit (multilevel governance) 

 

EU-subsidies kunnen in 2 categorieën ingedeeld worden: de structuurfondsen en ‘directe’ 

geldstromen, zoals het 7e Kaderprogramma (Horizon 2020).  

Structuurfondsen en multilevel governance 

Het Structuurfondsen-dossier is het beste voorbeeld waar multilevel governance in de praktijk 

gebracht wordt. Gemeenten, het Rijk en de Europese Instellingen bevinden zich in een 
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krachtenveld van een bijna gelijke driehoek. Het Europese geld wordt echter via de nationale 

overheden verdeeld over Europese regio’s. Regio’s moeten aldus samenwerken/lobbyen op zowel 

Europees als nationaal niveau om een aandeel van de subsidies toegewezen te krijgen. De 

nationale overheid heeft echter een grote invloed op het bedrag dat uitgekeerd wordt aan de 

betreffende lidstaat. 

Bovendien slaat de reputatie van de lidstaat terug op de steden. Momenteel is dit voor 

Nederlandse steden een vervelende situatie, omdat de Nederlandse overheid op het gebied van de 

Structuurfondsen er een ander standpunt op nahoudt dan de steden en provincies. Dit standpunt 

is gevormd door Gerrit Zalm in 2008, die vond dat er een einde moest komen aan het rondpompen 

van geld. Hij stelde voor dat Structuurfondsen alleen bedoeld waren voor achtergebleven 

economieën binnen de EU, waardoor Nederland ook minder zou hoeven bijdragen aan deze 

fondsen. Als gevolg hiervan zouden Nederlandse regio’s en steden geen aanspraak meer kunnen 

maken op de Structuurfondsen. Het standpunt is overgenomen door de opvolgende regeringen en 

wordt gebruikt de korting van €1 miljard die Nederland krijgt te rechtvaardigen. Voornamelijk de 

centrale overheid profiteert echter van deze korting, regio’s en steden hebben zo’n 40% minder te 

besteden.  

Den Boer keurt het rondpompen van geld af, maar vindt het standpunt te kort door de bocht; EU-

maatregelen werken immers ook stimulerend en regelgevend voor de regionale economie (en 

daarmee de nationale economie).                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ondanks het afschaffen van het GSB in Nederland, heeft de gemeente Amsterdam nog altijd goede 

contacten met EZ. Op inhoudelijke gronden kan nog altijd subsidie verkregen worden, omdat de 

doelstellingen van Amsterdam goed aansluiten bij nationale programma’s als Pieken in de Delta. 

De nationale overheid is echter niet zozeer bezig met op welk schaalniveau haar beleid uitgevoerd 

wordt, als dit beleid maar goed landt. De Europese Commissie verschilt hierin in die zin, dat zij wel 

het belang van de stad als schaalniveau expliciet erkent. Overigens wordt de centrale positie van 

steden bevestigd in het rapport De ruimtelijke economische neerslag van topsectoren van PWO. 

Directe Europese financiering 

Programma’s als Horizon2020 zijn gebaseerd op excellentie, en hangen dus af van de lobby en 

inzet van organisaties/instellingen zelf. Amsterdam is het succesvolst in Nederland als het gaat om 

het binnenhalen van subsidies onder het 7e Kaderprogramma. 

Voor de gemeente Amsterdam wordt zo’n € 100-120 miljoen per 7 jaar aan Europese subsidies 

binnen gehaald. In vergelijking met de subsidies vanuit het Rijk zijn Europese subsidies echter 

“geen cruciaal geld”. 

 

Coherentie (samenwerking met derde partijen) 

 

In Amsterdam probeert men nu door middel van het Amsterdam Economic Board de lobbylijnen 

die binnen de stad bestaan (dus van de gemeente, bedrijven en kennisinstellingen) in kaart te 

brengen en te bundelen, zodat de Metropool Regio Amsterdam met een gezamenlijk verhaal naar 

de Europese Commissie kan stappen. Zo is er reeds een gezamenlijk position paper geschreven, 

net zoals met de G4 gedaan is. De ontwikkeling van het AEB bevindt zich echter nog in de 

beginfase. 

Op economisch gebied bestaat veel samenwerking met de provincie Noord-Holland, omdat het 

economische zwaartepunt van de provincie in de Metropoolregio Amsterdam ligt. De provincie is 

tevens vertegenwoordigd in MRA en de Amsterdam Economic Board. 

Verschillende overheden zijn apart vertegenwoordigd in Brussel, omdat ze verschillende belangen 

nastreven. Wel proberen de verschillende partijen (kennisinstellingen, verschillende gemeenten, 

de provincies, MRA en het Rijk) elkaar zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Dat dit gebeurt is 

“al uitermate handig en prettig”. Op deze manier kunnen namelijk snel de relevante partners 

verzameld worden bij projecten: dit is een constant schakelen op schaalniveau. Het zoeken naar 

partners is nodig om een geïntegreerde boodschap te kunnen aanbieden in Brussel, waarmee de 

kans vergroot wordt dat er serieus naar gekeken wordt – er ligt immers meer gewicht in de schaal. 
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Er blijft echter altijd concurrentie bestaan binnen de Randstad, omdat er nooit voor 100% 

samengewerkt kan worden. 

Overigens gebeurt het zoeken naar partners niet alleen binnen Landsdeel West. Ook met Brainport 

Eindhoven of buiten Nederland, zoals met Helsinki (Nokia) of München kunnen partnerschappen 

gesloten worden. Deze regio’s worden benaderd op basis van bepaalde competenties, zoals een 

goede governance in de regio. Overigens wordt er strategisch niet vaak samengewerkt met deze 

regio’s; eerder op losse projecten. Ook voor de samenwerking met deze ‘sterke regio’s’ geldt dat 

de Europese Commissie eerder geneigd is te luisteren naar de boodschap van een groep 

belangrijke steden dan naar een stad apart. Het duurt echter lang voor een status als ‘belangrijke 

regio’ binnen de EU vergaard is. Voor Amsterdam is samenwerking bovendien nuttig om kennis op 

te bouwen en zich zo bij de belangrijkste grootstedelijke regio’s in Europa aan te kunnen blijven 

sluiten. 

 

Participatie (activiteit in netwerken) 

 

Wat betreft Eurocities en het CoR; het zijn andere instellingen en je kiest actief te worden van een 

instelling op basis van je doelstellingen. Amsterdam zou ook graag in het CoR zitten, maar het 

College vond destijds Eurocities effectiever en bovendien zijn er slechts 2 zetels beschikbaar voor 

de G4. 

 

Effectiviteit 

 

De gemeente Amsterdam is nu zo’n 3 à 4 jaar effectief bezig met een Europese lobby. De 

voornaamste wapenfeiten zijn dat de gemeente actief is in veel projecten en veel geld binnen 

gehaald heeft, voornamelijk voor projecten op het gebied van economie en energie.  

Qua beleidsbeïnvloeding wordt de waterrichtlijn genoemd. Daarnaast heeft de stad verschillende 

Europese prijzen gewonnen. Ten slotte is Amsterdam lead partner op het gebied van creatieve 

industrie.  

Het blijft echter moeilijk aan te geven of iets verbeterd is; dit is bijna niet in een cijfer te vatten. 

De burgemeester is van mening dat als een project succesvol is Amsterdam de plicht heeft deze 

kennis te delen met anderen. 

Volgens Den Boer is Amsterdam goed gepositioneerd en heeft een goede uitstraling in Europa en 

heeft successen geboekt op het gebied van subsidieaanvragen. De lobby zou verbeterd kunnen 

worden, maar benadrukt wordt dat ook op de ander gebieden de stad er nog niet is. 

 

 


