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In deze editie…

Welkom bij de wintereditie 2016 van Panorama. In het hoofdar-
tikel van deze editie kijken we naar de deelname van de EU aan 
de onlangs gehouden Habitat III-conferentie in Quito, Ecuador, 
waar ervaringen op het gebied van duurzame stedelijke ontwik-
keling van over de hele wereld werden gedeeld. We blikken terug 
op de succesvolle editie van de Europese week van regio's en 
steden van dit jaar, onthullen enkele belangrijke resultaten van 
de ex post evaluatie van financieringsperiode 2007-2013 en 
kijken vooruit naar de toekomst van de strategie voor het Oost-
zeegebied. In ons uitgebreide verslag van een EU-regio staat 
deze keer de nieuwe Franse regio Grand Est centraal. Dit verslag 
omvat interviews met de voorzitter van de regio en commissa-
rissen Creţu en Thyssen, plus een aantal succesvolle recente 
projecten. In de rubriek In uw eigen woorden in deze editie leest 
u bijdragen uit Polen, Italië, Roemenië en Nederland.

Onze rubriek 'Projecten' bevat bijdragen uit Griekenland en 
Nederland en in het uitgebreide projectinterview gaan we 
dieper in op een zeevaartproject in het Oostzeegebied. Verder 
treft u een poster aan met de beste inzendingen van de foto-
wedstrijd 'Europa in mijn regio'.

 ANA-PAULA LAISSY
Hoofd van de afdeling communicatie, Directoraat-Generaal 

voor Regionale Ontwikkeling en Stedelijk Beleid, 
Europese Commissie
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Dit is de laatste editie van Panorama in 2016. 
In mijn ogen is dit het ultieme moment om 
even een pas op de plaats te maken en 
vanuit het perspectief van het regionale 
beleid zowel terug te blikken op het afge-
lopen jaar als vooruit te kijken naar 2017.

Als we terugkijken naar de afgelopen 
twaalf maanden, kunnen we duidelijk een 
aantal mijlpalen onderscheiden. Hier wil ik 
er drie uitlichten.

Ten eerste de eerlijke, openhartige beoordeling van de 
resultaten van het regionaal beleid in financieringsperiode 2007-
2013. Dit was zonder twijfel de moeilijkste periode in de geschie-
denis van de Europese Unie, om zowel economische als politieke 
redenen. Uit de evaluatie blijkt echter onomstotelijk dat regionaal 
beleid een reddingslijn is geweest voor veel EU-landen die te 
kampen hadden met een begrotingscrisis. Ondanks de crisis 
heeft ons beleid 1 miljoen mensen aan een baan geholpen, 
duizenden Europese mkb-bedrijven gesteund en het leven van 
miljoenen Europeanen verbeterd door te investeren in onder 
andere toegang tot basisdiensten, zoals schoon water.

Tegen de achtergrond van de ernstigste economische en 
financiële crisis in meer dan tachtig jaar vormde het cohe-
siebeleid een essentiële bron van overheidsinvesteringen.

Ten tweede ben ik met name blij met en trots op ons voorstel 
af te zien van cofinanciering door begunstigden ten behoeve 
van de wederopbouw van gebieden die schade hebben gele-
den door natuurrampen. Ook hier is de toegevoegde waarde 
van de EU helder en duidelijk zichtbaar.

Ten derde hebben we nauw samengewerkt met EU-landen en 
regio's om de investeringen uit de periode 2007-2013 succes-
vol af te ronden en om, op een gedegen basis, nieuwe inves-
teringen te starten. Er is meer dan 120 miljard EUR toegewezen 
aan specifieke projecten, waarmee een bijdrage wordt geleverd 
aan het verbeteren van het leven van burgers in de gehele EU.

Onze grootste uitdaging voor 2017 is niet de doeltreffendheid 
van regionaal beleid, maar het overtuigen van anderen dat 
dit beleid inderdaad doeltreffend is. Regionaal beleid moet 
een verschil maken. Het is echter even belangrijk dat men 
daadwerkelijk inziet dat regionaal beleid een verschil maakt!

In 2017 zullen we echter ook voor de onmogelijke 
opdracht staan het gat te dichten tussen 

nieuwe prioriteiten waarvoor financiële mid-
delen nodig zijn en toekomstige EU-begro-
tingen die naar verwachting niet zullen 
toenemen. Ook zullen we ogenschijnlijk 
tegenstrijdige behoeften met elkaar moe-
ten verenigen: toegang tot middelen voor 

regionaal beleid vereenvoudigen, met name 
voor kleinere begunstigden, en tegelijkertijd 

waken over het geld van de belastingbetaler en 
onze reactiesnelheid op gebeurtenissen zoals 

natuurrampen verbeteren.

Laten we eerlijk zijn: in 2017 zal regionaal beleid onder druk 
komen te staan en worden bekritiseerd, en er zullen mensen 
zijn die het tijd vinden om regionaal beleid achter ons te laten.

Maar regionaal beleid werkt echt! Door heel Europa! En we 
weten dat het werkt.

We bevinden ons echter in de maalstroom van een maat-
schappelijke en technologische revolutie en moeten op deze 
veranderingen inspelen. Dit is tevens een kwestie van com-
municatie: hoe bereik je 500 miljoen Europeanen die steeds 
minder vertrouwen hebben in instellingen en traditionele 
media? Welke berichten, welke woorden en welke middelen 
hebben we hiervoor nodig?

Gedurende 2017 houdt Panorama u voortdurend op de hoogte 
van deze en andere vraagstukken. In deze editie leest u meer 
over de evaluatie van de periode 2007-2013, op het gebied 
van werkgelegenheid, ondersteuning voor bedrijven, vervoer 
en de bestrijding van klimaatverandering. 

Het is essentieel dat goed nieuws op een gedegen wijze wordt 
gecommuniceerd naar EU-burgers om hen meer inzicht te 
geven in welke mate cohesiebeleid ons leven daadwerkelijk 
en duurzaam verbetert. 

Ik wens u allemaal een zo goed mogelijk 2017. 

CORINA CREŢU 
Europees commissaris voor regionaal beleid

EDITORIAL
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Europese steden nemen het 
voortouw 
Uit een nieuw rapport blijkt dat Europese steden 
een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling 
naar een innovatievere, inclusievere en 
duurzamere toekomst.

Het nieuwe rapport „De stand van zaken in Europese 
steden” laat zien dat Europese steden twee keer zo 
dichtbevolkt zijn als steden in Noord-Amerika. Steden 

in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn nog dichter bevolkt, 
maar zullen zich, naarmate ze draagkrachtiger worden en de 

transportinfrastructuur verbetert, meer uitspreiden. Voor de 
toekomstige energiebehoefte van deze steden is het essen-
tieel de bevolkingsdichtheid hoog genoeg te houden ter 
ondersteuning van doeltreffend openbaar vervoer, wandelen 
en fietsen. Veel Europese steden bieden een goed voorbeeld 
van hoe dit kan worden bereikt. 

Europese steden beschikken over een aantal specifieke demo-
grafische kenmerken. Steden, en met name hoofdsteden, heb-
ben de neiging sneller te groeien dan een land als geheel. Ze 
vormen een trekpleister voor een groter deel van de beroeps-
bevolking op zoek naar hoger onderwijs of een betere baan. 
Mensen die buiten de EU zijn geboren, lijken zich te concentre-
ren in steden, met name in de grote steden in West-Europa. 

Europese steden dragen in hoge mate bij aan de economie, 
doordat ze een hoger bbp genereren en een hogere bijdrage 
leveren aan de toename van de werkgelegenheid. Zo zijn sinds 
2000 in steden 9 miljoen extra banen gecreëerd, terwijl in 
andere gebieden geen enkele nieuwe baan is gecreëerd. Steden 
hebben ook een hoger werkgelegenheidscijfer. Ze zijn produc-
tiever en innovatiever en de inwoners zijn hoger opgeleid. 

In bijna alle landen presteert de hoofdstad het beste. In sommige 
landen lijkt de hoofdstad zelfs bovenmaats te presteren, terwijl 
de andere steden ondermaats presteren. Sommige steden lijken 
te zijn gevangen in een vicieuze middeninkomenscirkel, waarin 
ze er niet in slagen de achterstand op steden met hogere inko-
mens weg te werken en steeds meer te maken krijgen met 
toenemende concurrentie van steden met lagere inkomens. 

De publicatie van het rapport De stand van zaken 
in Europese steden voorziet stedelijke professionals 

op Europees en nationaal niveau van een 
uitstekend overzicht van de situatie in Europese 

steden. Bovendien kunnen Europese steden zichzelf 
dankzij dit rapport vergelijken met andere steden. 

Elke burgemeester moet dit rapport hebben!

Jan Olbrycht, lid van het Europees Parlement en Voorzitter van de 
interfractiewerkgroep URBAN

The State of
European Cities 2016
Cities leading the way to a better future
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Levensstandaard

Op sociaal vlak bieden Europese steden een gemengd beeld. 
In de EU-landen in Oost-Europa lijken steden lagere werkloos-
heids-, armoede- en uitsluitingscijfers te hebben. In sommige 
West-Europese EU-landen hebben steden een hoger werkloos-
heidscijfer, ondanks de hogere banenconcentratie. Dit is deels 
te wijten aan een discrepantie tussen gevraagde en aangebo-
den kwalificaties, maar kan ook deels worden veroorzaakt door 
discriminatie aangezien stadsbewoners die buiten de EU zijn 
geboren over het algemeen minder vaak een baan hebben. 

Huisvesting is echter ook een punt van zorg. Woningen in steden 
zijn vaak kleiner en duurder, waardoor meer huishoudens min-
der ruimte per persoon hebben. Veel inwoners van steden met 
een hoog inkomen geven aan dat het moeilijk is goede huis-
vesting voor een redelijke prijs te vinden. Gelukkig scoren ste-
den in de EU beter voor wat betreft onderwijs en opleidingen, 
waardoor mensen een beter betaalde baan kunnen vinden. Het 
bouwen van meer (betaalbare) woningen in steden met een 
sterke vraag kan helpen armoede te verlichten.

Vervoer is een constante zorg voor steden, waardoor verkeers-
opstoppingen en vervuiling vaak hoog op de politieke agenda 
staan. Toch bieden ze ook veel mobiliteitsvoordelen. Wandelen 
en fietsen zijn vaak een realistisch alternatief voor de auto 
omdat veel bestemmingen relatief dichtbij zijn. Dankzij de bevol-
kingsconcentratie en de clustering van bestemmingen kan vaak 
doeltreffend openbaar vervoer worden aangeboden. 

Veel steden hebben echter niet automatisch een hoog aandeel 
in koolstofarme mobiliteit. Deze transportmodi moeten praktisch, 
efficiënt en veilig worden gemaakt om mensen te stimuleren er 
gebruik van te maken. Daarnaast kunnen steden een verkeers-
ontmoedigingsbeleid introduceren, bijvoorbeeld in de vorm van 
spitsheffingen of hogere parkeertarieven in het stadscentrum. 
Dit zou ten gunste komen van de verbetering van de luchtkwa-
liteit, die in veel steden een gezondheidsbedreiging blijft en niet 
voldoet aan de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit.

Steden kunnen efficiënter omspringen met hun middelen dan 
voorsteden, dorpen en landelijke gebieden. Per hoofd van de 
bevolking zijn minder grond en minder lokale wegen nodig, 
waardoor aanzienlijk kan worden bespaard op de kosten voor 
investeringen en onderhoud. In de meeste steden is het 
grondgebruik per hoofd van de bevolking toegenomen, maar 
in meer dan de helft van de steden met een groeiende bevol-
king is het grondgebruik per inwoner verminderd. 

Vooruit plannen

Steden richten zich steeds meer op klimaatverandering. Veel 
steden in de EU hebben het Burgemeestersconvenant onder-
tekend, waarin ze zich ertoe verbinden de uitstoot van broei-
kasgassen voor 2020 met 20 % te verlagen. Steden gebruiken 
in toenemende mate ecologische oplossingen die een bijdrage 
kunnen leveren aan meerdere doelstellingen. Zo kunnen 
groene daken helpen de gevolgen van een hittegolf te ver-
minderen, afstromend water opvangen en de noodzaak tot 
koeling verminderen.

In de meeste landen spelen lokale overheden, met inbegrip 
van steden, een grotere rol in het beleid dan regio's. Vanwege 
de bevolkingsgroei en betere vervoersverbindingen en com-
municatie, reikt de invloed van steden vandaag de dag tot 
ver buiten de gemeentegrens. Dit houdt in dat stedelijk beleid 
moet worden uitgebreid naar een grootstedelijk niveau dat 
beter overeenkomt met deze grotere arbeids- en woningen-
markt. Daarom experimenteren veel landen met verschillende 
grootstedelijke bestuurssystemen. 

Steden hebben voldoende autonomie en middelen, een helder 
omlijnd besluitvormingsproces, steun van bewoners en, even-
tueel, een direct gekozen burgemeester nodig. Steden hebben 
gedurende de afgelopen twintig jaar weliswaar meer autono-
mie gekregen, maar de economische crisis heeft geleid tot 
minder overheidsinvesteringen en een verlaging van het aan-
deel door lokale overheden beheerde overheidsinvesteringen.

De analyses in deze publicatie tonen, ondersteund 
door een schat aan nieuwe gegevens, hoe Europese 
steden het voortouw nemen op het gebied van de 

ontwikkeling van nieuwe manieren op 
economisch, milieutechnisch en overheidsgebied.

Joan Clos, adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en uitvoerend directeur van 
het United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
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Dit rapport is opgesteld ter ondersteuning van de stedelijke 
agenda voor de EU en de nieuwe mondiale stedelijke agenda 
die werd aangenomen tijdens de UN-Habitat III-conferentie 
in Quito (zie pagina 10). Het rapport is tot stand gekomen 
door een samenwerking tussen het Directoraat-generaal Regi-
onaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commis-
sie en UN-Habitat. 

De indicatoren die in dit rapport werden gebruikt, kunnen 
worden geraadpleegd op het nieuwe platform voor stedelijke 
gegevens dat is opgezet door het Gemeenschappelijk centrum 
voor onderzoek van de Europese Commissie. Dit platform 
vereenvoudigt het vinden van vergelijkbare indicatoren voor 
Europese steden en helpt steden van elkaar te leren. 

U vindt het platform hier: http://urban.jrc.ec.europa.eu 

Het rapport De stand van zaken in Europese steden werd op 
12 oktober in Brussel gelanceerd tijdens de recent in Brussel 
gehouden Europese week van regio's en steden, en gepre-
senteerd op de UN-Habitat III-conferentie in Quito. 

U kunt het rapport hier downloaden:
http://ec.europa.eu/cities-report 

MEER INFO:
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/themes/urban-
development/cities-report

ONTWIKKELING VAN EEN MONDIALE, OP MENSEN GEBASEERDE 
DEFINITIE VAN STEDEN EN NEDERZETTINGEN
Steden willen van elkaar leren. Zoals vermeld in de nieuwe stedelijke agenda kan een mondiale definitie hieraan bijdragen. 
Zelfs eenvoudige vragen, zoals welke stad meer inwoners heeft, kunnen alleen worden beantwoord met een dergelijke 
definitie. Daarnaast komt het bij veel van de indicatoren voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN uiterst 
nauw waar de stadsgrens wordt getrokken. Zo is zowel toegang tot het openbaar vervoer als luchtvervuiling veel hoger in 
het stadscentrum dan in de voorsteden. Dit betekent dat de indicatoren veel hoger zullen zijn als voorsteden buiten de grens 
vallen, dan wanneer ze binnen de stadsgrens zouden vallen. Daarom zet de EU zich samen met de Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank in voor de ontwikkeling van een dergelijke definitie.  

Gelukkig hoeven we hiervoor niet bij nul te beginnen. De EU heeft samen met de OESO de EU-OESO-stadsdefinitie 
ontwikkeld. Daarnaast heeft de EU een variant gecreëerd waarmee ook kleinere nederzettingen kunnen worden geïden-
tificeerd, ook wel de mate van verstedelijking genoemd. De Wereldbank heeft de mate van verstedelijking al getest en 
de resultaten besproken met verschillende landen buiten de EU en de OESO. 

In voorbereiding op de Habitat III-conferentie heeft het Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek een nieuw wereldwijd 
bevolkingsraster ontwikkeld en dit toegepast op de mate van verstedelijking. Deze resultaten voor de jaren 1975, 1990, 
2000 en 2015 zijn beschikbaar op http://ghsl.jrc.ec.europa.eu en kunnen hier gratis worden gedownload. De vaak aan-
gehaalde gegevens van de World Urbanization Prospects van de VN, die zijn gebaseerd op nationale definities, geven 
mogelijk een compleet verkeerd beeld. Zo zou de verstedelijking in Afrika volgens gecombineerde nationale definities 
slechts 40 % bedragen, terwijl dit volgens de geharmoniseerde definitie op 80 % ligt. 

De volgende stappen in dit kader bestaan uit het presenteren en bespreken van de resultaten met verschillende partners, 
en het op basis van deze feedback verfijnen van de methode en het aan de Verenigde Naties voorstellen van een mon-
diale, op mensen gebaseerde definitie van steden en nederzettingen.

Met dit rapport willen we het beeld van steden 
veranderen van een bron van problemen naar 

een plaats met potentieel.

Corina Creţu, Europees commissaris voor regionaal beleid

http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/themes/urban-development/cities-report
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/themes/urban-development/cities-report
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/themes/urban-development/cities-report
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HEEFT U EEN PROBLEEM DAT U GRAAG IN EEN TOEKOMSTIGE EDITIE VAN PANORAMA GEGEVENSPUNT 

ZOU WILLEN ZIEN? 

WILT U GRAAG DAT WE EEN GEGEVENSBESTAND OP HET ESIF-OPENDATAPLATFORM PLAATSEN?

Zo ja, stuur dan een e-mail naar: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

GEGEVENSPUNT: 1 – OPENDATAPL ATFORM

ESI-fondsen en open 
gegevens... een nieuw tijdperk 

Welkom bij het eerste artikel in een regelmatige 
reeks van Panorama over verschillende aspecten 
van gegevens. Met deze artikelen willen we inzicht 
verschaffen in welke soort informatie er over de 
programmering van ESI-fondsen beschikbaar is 
en hoe hiermee gestructureerde informatie kan 
worden gecreëerd om meer begrip te krijgen over 
de werking van het beleid. We gaan nu het 
opendataplatform van de ESI-fondsen bekijken.

Een van de programmahervormingen van 2014-2020 
was de verplichting om de Commissie te voorzien van 
gestructureerde financiële gegevens en indicatoren via 

de gemeenschappelijke IT-interface „SFC2014“. Het nut van 
dit monnikenwerk is nu te zien via het opendataplatform van 
de ESI-fondsen met gedetailleerde, gestructureerde gegevens 
over 533 programma's.

De Commissie breidt de omvang en reikwijdte van de beschik-
bare gegevens geleidelijk uit. Er wordt prioriteit gegeven aan 
gegevensreeksen met standaardinformatie over alle vijf de 
ESI-fondsen. Sinds de lancering in december 2015 met gege-
vensreeksen over geplande financiering en beoogde streefin-
dicatoren voor 2014-2020 hebben er al twee belangrijke 
updates plaatsgevonden:

 > Juli 2016: update zodat de geplande financiering alle 
goedgekeurde programma's weerspiegelt en het openstellen 
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van bepaalde pagina's waar alle 533 programma's worden 
weergegeven (te vinden via de landenpagina's);

 > December 2016: eerste informatie over de implementatie 
van financiën en de voortgang in de richting van gemeen-
schappelijke streefindicatoren.

Om optimaal gebruik te maken van de rijkdom aan gege-
vens moet dit platform online worden bekeken. Hier volgen 
enkele tips om deze rijkdom goed te kunnen benutten:

 > Visualisaties op het scherm bieden vooraf gedefinieerde 
presentaties van de onderliggende gegevensreeksen. De 
gegevensreeksen bieden meer details en kunnen op een 
andere manier worden geanalyseerd en gevisualiseerd;

 > De catalogus op de landingspagina biedt een volledige 
lijst van gegevensreeksen en grafieken die kunnen worden 
gefilterd en verkend. De gegevensreeksen achter de visuali-
saties - „ESIF 2014-2020 financiële details“ en „ESIF 2014-
2020 resultaatdetails“ - zijn hier samen met andere 
gegevensreeksen van 2014-2020 en 2007-2013 te vinden;

 > Het platform wordt gehost door Socrata (een bedrijf gespe-
cialiseerd in gegevensvisualisatie en analysetools voor het 
ontsluiten van overheidsgegevens) en biedt softwaretools 
via de catalogus om visualisaties op maat te creëren of 

gegevensvisualisaties te downloaden of in de eigen website 
te verankeren;

 > Een veelgestelde vragen-pagina en introductiefilmpje 
zijn te vinden op de homepage onder de knop „Over“ in het 
menu van de kop- en de voettekst.

Lidstaten zijn in kennis gesteld dat de gegevens die zij aanle-
veren, openbaar worden gemaakt en dat zij dus een belangrijke 
rol spelen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij 
verwachten dat het gebruik van open gegevens over program-
mering en tenuitvoerlegging een stimulans vormt voor trans-
parantie en aansprakelijkheid en gespreksstof zal opleveren in 
de discussie over de algemene prestaties van zowel het beleid 
als bepaalde programma's. 

MEER INFO
Opendataportaal over de ESI-fondsen:  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Catalogus van gegevensreeksen, grafieken, enz.:  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/browse

Veelgestelde vragen:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/about_open_data/
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De Habitat III-conferentie over duurzame 
verstedelijking werd succesvol afgerond met het 
aannemen van de Nieuwe stedelijke agenda, de 
strategie van de Verenigde Naties voor de komende 
20 jaar om onze kijk op het bouwen en beheren van 
en wonen in onze steden te veranderen.

Op 20 oktober namen bijna 170 landen unaniem de 
Nieuwe stedelijke agenda aan, de strategie van de 
Verenigde Naties voor de komende 20 jaar op het 

gebied van duurzame verstedelijking. Corina Crețu, commis-
saris voor regionaal beleid, vertegenwoordigde de Europese 
Unie als hoofd van de delegatie tijdens deze gebeurtenis die 
werd bijgewoond door 30 000 mensen uit 167 landen, met 
inbegrip van 10 000 deelnemers van over de hele wereld. 
Organisatoren van Habitat III bevestigden dat dit de hoogste 
deelname onder lokale autoriteiten, de civiele samenleving 
en andere belanghebbenden aan een VN-conferentie was die 
ooit is opgetekend. 

Het ontwerpdocument voor de Nieuwe stedelijke agenda werd 
aangenomen aan het eind van de Habitat III-conferentie die 
van 16 tot 20 oktober werd gehouden in Quito, Ecuador. De 
derde conferentie van de Verenigde Naties over huisvesting en 
duurzame stedelijke ontwikkeling was de eerste uitvoerende 
conferentie na het aannemen van de Agenda voor 2030 voor 
duurzame ontwikkeling. Hoewel het aannemen van de Agenda 
voor 2030 in september 2015 werd gezien als een historische 
prestatie, ligt de grootste uitdaging nog voor ons: de daadwer-
kelijke uitvoering wordt de echte test en Habitat III vormt een 
belangrijke mijlpaal in het omzetten van woorden in daden.

In navolging van Resolutie 66/207 van de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties (AVVN) en in lijn met de twin-
tigjarige cyclus besloot de AVVN in 2011 Habitat III bijeen te 
roepen in een poging de mondiale verplichting tot duurzame 
verstedelijking nieuw leven in te blazen. 

Reality check

Het doel van de conferentie was het hernieuwen van politieke 
inspanningen op het gebied van duurzame stedelijke ontwik-
keling, het beoordelen van de prestaties tot nu toe, het aan-
pakken van armoede en het identificeren en aanpakken van 
nieuwe en opkomende uitdagingen. Met dezelfde resolutie 
werd besloten dat Habitat III moet leiden tot een beknopt, 
gericht, toekomst- en actiegericht document, en dat er een 
voorbereidende commissie en een bureau moesten worden 
opgezet om de conferentie voor te bereiden. Vier EU-landen 
namen zitting in het bureau, te weten Frankrijk, de Tsjechische 
Republiek, Duitsland en Slowakije.

De Nieuwe stedelijke agenda dient als richtsnoer voor beleid 
voor stedelijke ontwikkeling en financiering gedurende de 
komende twintig jaar. Het wordt een pijler in de uitvoering en 
lokalisatie van de Agenda voor 2030 voor duurzame ontwik-
keling en andere belangrijke hervormingsagenda's uit 2015, 
met name de Overeenkomst van Parijs. 

Ook zal het een belangrijke impuls vormen voor de uitvoering 
van Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 11 waarin wordt 
aangegeven dat „steden en nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam” moeten zijn, en voor andere doel-
stellingen en streefdoelen uit de Agenda voor 2030. Met de 

COMMISSARIS CREŢU LEIDT 
EU-DELEGATIE IN QUITO
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Nieuwe stedelijke agenda zal worden getracht een wederzijds 
voordelige relatie op te bouwen tussen verstedelijking en 
duurzame ontwikkeling.

De geest van de EU

Sinds januari 2015 wordt de voorbereiding voor een gemeen-
schappelijke positie voor de EU en de EU-landen gecoördi-
neerd door de Werkgroep van de Raad voor de voorbereiding 
op internationale ontwikkelingsconferenties. Samen met DG 
DEVCO en de Europese dienst voor extern optreden, en in 
samenwerking met andere betrokken DG’s, heeft het DG Regio 
het proces geleid en gecoördineerd. 

Dit was een uitstekende oefening in interne coördinatie voor 
zowel de diensten van de Commissie als de EU-landen waar-
bij, op dat moment en later, verschillende stappen zijn gezet 
in de uitdaging en een sterke teamgeest is ontstaan, in lijn 

met de geest van de EU. Dit stelde de EU in staat zich te 
ontpoppen als een van de hoofdrolspelers in het onderhan-
delingsproces en ervoor te zorgen dat haar positie sterk is 
weerspiegeld in de Nieuwe stedelijke agenda.  

De bijdrage van de EU aan Habitat III en het document dat 
hieruit is voortgekomen, de Nieuwe stedelijke agenda, is 
gebaseerd op het gemeenschappelijke engagement te komen 
tot het overkoepelende doel van duurzame stedelijke ontwik-
keling, rekening houdend met de principes van subsidiariteit 
en evenredigheid. Hieraan wordt vormgegeven door de tien 
prioriteiten van de Europese Commissie en het gezamenlijke 
werk met de EU-landen aan een Stedelijke agenda voor de 
EU, en de kennis die is vergaard op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling. In dit opzicht wordt de Stedelijke agenda voor 
de EU een essentieel afleveringsmechanisme voor de EU voor 
de Nieuwe stedelijke agenda.

De visie van de EU op de in de toekomst mondiale nieuwe 
stedelijke agenda gaat ervan uit dat een geïntegreerde en op 
locatie gebaseerde stedelijke ontwikkeling, in combinatie met 
een langetermijnvisie, noodzakelijk is om beheerste, maat-
schappelijk allesomvattende en veilige, veerkrachtige steden 
te stimuleren die efficiënt met hun hulpbronnen omgaan, eco-
nomisch welvarend zijn en duurzaam zijn op milieugebied. 

Met deze benadering wordt rekening gehouden met de diversiteit 
van steden en hun bredere ruimtelijke context, en worden banden 
tussen stad en platteland gestimuleerd om bij te dragen aan de 
EU-doelstelling van territoriale samenhang. Alle inspanningen 
moeten zijn gebaseerd op respect voor en bescherming van men-
senrechten en gendergelijkheid, en op de brede deelname van 
gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, als voorwaarde voor 
het bereiken van inclusieve duurzame ontwikkeling. 

Bovendien maken erkenning van de centrale rol van cultuur, 
het behouden en bevorderen van cultureel en natuurlijk erf-

goed, en de beschikbaarheid van de openbare 
ruimte, wat een fundamentele voorwaarde is voor 
deelname en betrokkenheid van iedereen in het 
bereiken van deze doelstellingen, onderdeel uit van 
deze benadering. 

Goed bestuur

De daadwerkelijke toegevoegde waarde van de EU-vi-
sie voor de mondiale discussie was het belang van 
goed stedelijk bestuur als belangrijkste aspect voor 
het bereiken van duurzame stedelijke ontwikkeling 
en, met name, de rol van lokale autoriteiten en 
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belanghebbenden. De EU en de EU-landen stelden nadrukkelijk 
dat voor duurzame stedelijke ontwikkeling legitieme, effectieve, 
controleerbare en transparante instellingen op zowel nationaal 
als lokaal niveau zijn vereist. Zij moeten tevens inclusieve, empi-
risch onderbouwde en op inspraak gestoelde besluitvormings-
processen volgen in een beheerst systeem met verschillende 
bestuursniveaus en verschillende bestuursactoren. 

Daarnaast levert effectief lokaal beheer een aanzienlijke bijdrage 
aan het versterken van de democratie en de betrokkenheid van 
de burger. De positie van de EU met betrekking tot de rol van 
lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld, die dui-
delijk geen onderdeel uitmaakten van de intergouvernementele 
onderhandelingen, was hierbij van bijzonder belang. De EU ver-
dedigde het belang van het betrekken en raadplegen van lokale 
autoriteiten gedurende alle stadia van de beleidscyclus, van het 
plannen tot de uitvoering, omdat hun betrokkenheid op alle 
niveaus essentieel is om succes te garanderen. 

Commissaris Creţu uitte deze boodschap tevens naar mondiale 
leiders tijdens de algemene vergadering van lokale autoriteiten, 
waar zij tijdens de zware en gespannen dialoog tussen natio-
nale regeringen en lokale autoriteiten in de mondiale context 
fungeerde als verbindende speler en bemiddelaar. 

Als hoofd van de EU-delegatie sprak commissaris Creţu namens 
de EU en de EU-landen tijdens het officiële VN-plenum. De dele-
gatie van de EU bestond verder uit vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité. Naast 
haar officiële rol als vertegenwoordiger van de EU en de EU-lan-
den tijdens het formele VN-plenum, nam de commissaris tevens 
deel aan de thematische rondetafelgesprekken op hoog niveau 
betreffende de uitvoering van de Nieuwe stedelijke agenda, en 
had zij verschillende bilaterale ontmoetingen met strategische 
partners, VN-agentschappen en landen, zoals de Wereldbank, 
de OESO, de UNDP en Zuid-Korea. 

Van goedkeuring naar actie

Nu de Agenda voor 2030 en de Nieuwe stedelijke agenda zijn 
aangenomen, is het essentieel dat de EU de eerste ten uitvoer 
brengt via een overkoepelende benadering voor zowel interne 
als externe acties waarbij alle relevante spelers worden betrok-
ken. Voor deze uitvoering is een strategische, geïntegreerde en 
op locatie gebaseerde benadering vereist waarbij rekening 
wordt gehouden met verschillende ruimtelijke contexten. 
Daarom is cohesiebeleid een van de beleidsmaatregelen die 
het meeste bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelstel-

lingen, waarbij gedurende de periode 2014-2020 in de gehele 
EU circa 500 miljard EUR wordt besteed op het gebied van bijna 
alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Het cohesiebeleid en de stedelijke dimensie hiervan zijn tevens 
goed afgestemd op de benadering van de Agenda voor 2030, 
aangezien duurzame ontwikkeling als bindend horizontaal prin-
cipe in het cohesiebeleid is geïntegreerd. In dit licht bezien 
vormt de Nieuwe stedelijke agenda een pijler onder de uitvoe-
ring van de Agenda voor 2030, omdat hiermee doelstellingen 
en streefdoelen op het gebied van stedelijke ontwikkeling wor-
den getransformeerd naar stadsspecifieke aanbevelingen. De 
EU is op dit gebied al actief met de onlangs aangenomen 
Stedelijke agenda en zet zich nu in als voortrekker voor de 
uitvoering van de Nieuwe stedelijke agenda en de stedelijke 
dimensie van de Agenda voor 2030. De EU is bovendien vast-
besloten gesprekken aan te gaan met partners wereldwijd om 
gezamenlijk de uitdagingen op het gebied van armoede en 
uitsluiting in de stad aan te pakken, ten voordele van de alge-
hele duurzame ontwikkeling in haar partnerlanden. 

De Nieuwe stedelijke agenda is het resultaat van de gezamen-
lijke inspanningen van de EU om een waarlijk transformatieve 
agenda op te stellen. Een dergelijke mogelijkheid om onze 
gezamenlijke toekomst in steden ten goede te veranderen, 
komt slechts eenmaal per generatie voorbij. De Nieuwe stede-
lijke agenda omvat alle benodigde elementen om verder te 
gaan dan de normale gang van zaken en de in 2015 aange-
nomen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te lokaliseren. 

Met het tot leven brengen van de Nieuwe stedelijke agenda en 
het transformeren van mondiale uitdagingen op het gebied van 
duurzame verstedelijking in mondiale kansen voor iedereen, 
kunnen we er samen voor zorgen dat niemand wordt uitgesloten. 
Het is nu aan de EU haar beloften waar te maken! 

MEER INFO
Nieuwe stedelijke agenda: 
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/

Stedelijke agenda voor de EU: 
http://urbanagendaforthe.eu/

Habitat III-conferentie in Quito: 
https://habitat3.org/

Verklaring van Praag: 
http://www.europeanhabitat.com/?lang=en
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HET QUITO-UITVOERINGSPLAN
In het Quito-uitvoeringsplan wordt verwezen naar specifieke verplichtingen van verschillende partners waarmee 
een bijdrage moet worden geleverd aan de uitvoering van de uitkomsten van de Habitat III-conferentie en de 
Nieuwe stedelijke agenda en de versterking hiervan. 

In totaal werden circa zeventig vrijwillige verbintenissen gepresenteerd, waaronder drie door de Europese 
Commissie. Commissaris Creţu verstrekt nadere gegevens over deze drie verbintenissen:

1.  VOLDOEN AAN DE NIEUWE STEDELIJKE AGENDA VIA DE STEDELIJKE AGENDA VOOR DE EU

De Nieuwe stedelijke agenda en de Stedelijke agenda voor de EU delen dezelfde zienswijze voor een gebalanceerde, 
duurzame en geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. De laatste is erop gericht steden een stem in het beleidsvormings-
proces te geven. Met de twaalf prioriteitsthema's, bestuur op meerdere niveaus en aandacht aan leren van collega's 
draagt de Stedelijke agenda voor de EU bij aan de uitvoering van de Nieuwe stedelijke agenda binnen de EU, en aan 
partnerschappen met belanghebbenden in de steden; niet alleen de steden zelf, maar ook bedrijven, ngo’s en verte-
genwoordigers van de EU-landen en EU-instellingen.

Voor de twaalf prioriteitsthema's worden actieplannen opgesteld. Deze omvatten beleidsaanbevelingen, goede prak-
tijken en projecten die door de gehele EU kunnen worden gedeeld en opgeschaald.

2.  ONTWIKKELEN VAN EEN MONDIALE, GEHARMONISEERDE DEFINITIE VAN STEDEN

Wereldwijd moet een algemene definitie voor steden worden gebruikt voor het vergelijken van gegevens, voor het 
vaststellen van een standaard en voor betere monitoring. De EU zal deze definitie samen met de OESO en de Wereld-
bank opstellen, gebruik makend van de EU-OESO-definitie voor steden, op basis van bevolkingsgrootte en -dichtheid 
en de mate van verstedelijking in de EU.

Er zal een online database worden ontwikkeld, evenals een mondiale lijst van steden en hun belangrijkste kenmerken. 
Uiteindelijk zal een voorstel voor een mondiale definitie voor steden worden voorgelegd aan de Verenigde Naties.

3.  BEVORDEREN VAN SAMENWERKING TUSSEN STEDEN OP HET GEBIED VAN DUURZAME 
STEDELIJKE ONTWIKKELING

Aan de hand van de concrete benadering van het door de EU gefinancierde URBACT-netwerk en de methodologie in 
het IUC-programma (International Urban Cooperation) van de EU zullen steden wereldwijd* worden gestimuleerd een 
samenwerkingsverband aan te gaan met één of meer partnersteden voor het ontwikkelen en uitvoeren van lokale 
actieplannen en -projecten op basis van gemeenschappelijke prioriteiten: toegang tot water, transportsystemen, 
gezondheidszorg en huisvesting. Zakenpartners moeten nauw worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van 
deze actieplannen.

Een online netwerkplatform biedt ondersteuning en maakt regio-overschrijdende samenwerking mogelijk.

* Deze verbintenis bestrijkt steden in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru, Canada, China, India, Japan, 
de Verenigde Staten en de Europese Unie. 

MEER INFO 
https://habitat3.org/quito-implementation-plan
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Commissaris Creţu vertelt 
Panorama waarom de deelname 
van de EU-delegatie aan de 
VN-conferentie in Quito zo'n 
succes was.

Wat was de belangrijkste doelstelling?

Ik was er zeer trots op deel te mogen 
nemen aan deze historische conferen-
tie, waar de Nieuwe stedelijke agenda 

van de Verenigde Naties is aangenomen 
en ik gesprekken kon voeren met mensen 
van over de hele wereld. Ik heb de nadruk 
gelegd op de sterke bijdrage die de Euro-

pese Commissie en de EU leverden aan de 
mondiale inspanningen op het gebied van 
duurzame stedelijke ontwikkeling. De 
belangrijkste principes van deze Nieuwe 
stedelijke agenda hebben betrekking op 
sociaal inclusieve, veilige, groene, veer-
krachtige, welvarende en innovatieve ste-
den, en goed stedelijk bestuur, waardoor 
samenwerking en kennis wordt gestimu-
leerd. Kernpunt blijft de op mensenrechten 
gebaseerde benadering, evenals onder-
steuning van vrouwenemancipatie. Beiden 
zijn essentieel voor het bereiken van duur-
zame en inclusieve ontwikkeling. Deze 
principes zijn tevens gedeelde EU-waar-
den, en maken onderdeel uit van de prio-
riteiten van onze president. 

De EU en de EU-landen 
zijn tevens vastbesloten 
gesprekken aan te gaan 
met partners wereldwijd 
om gezamenlijk de uitda-
gingen op het gebied van 
armoede en uitsluiting in de 
stad aan te pakken, ten 
voordele van de algehele 
duurzame ontwikkeling in 
onze partnerlanden. De uit-
daging ligt nu in de con-
crete uitvoering van deze 
Nieuwe stedelijke agenda.

Hoe draagt het cohesiebeleid bij aan 
deze doelstellingen?

Het cohesiebeleid biedt een breed scala 
aan ondersteuningsmaatregelen aan 
stedelijke gebieden in de gehele EU; 
niet in de laatste plaats financiële 
ondersteuning. In totaal wordt tussen 
2014 en 2020 in totaal 100 miljard 
EUR geïnvesteerd in stedelijke gebie-
den. Ten minste 5 % van de nationale 
EFRO-toewijzing moet worden besteed 
aan duurzame stedelijke ontwikkeling, 
wat neerkomt op 15 miljard EUR in 
direct beheer van de steden. Bovendien 
krijgen 750 steden de mogelijkheid om 
geïntegreerde strategieën voor duur-
zame stedelijke ontwikkeling ten uit-
voer te brengen. Naast financiële steun 
kan de EU steden ook helpen door mid-
del van technische ondersteuning, bij-
voorbeeld door EU-brede samenwerking 
via netwerken of samenwerking op het 
gebied van bepaalde thema's. Dit is het 
specifieke doel van de nieuw opgerichte 
'partnerschappen' binnen de Stedelijke 
agenda voor de EU, die afgelopen mei 
in Amsterdam overeen werd gekomen. 
De Nieuwe stedelijke agenda weerspie-
gelt in feite de zienswijze van de EU op 
het gebied van duurzame stedelijke 
ontwikkeling gebaseerd op bestuur op 

De betrokkenheid van de EU 
waarmaken

Commissaris Creţu met de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, Ban Ki-moon
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verschillende niveaus en een geïnte-
greerde en op locatie gebaseerde 
 benadering waarbij rekening wordt 
gehouden met de diversiteit van steden 
en hun bredere ruimtelijke context ter-
wijl wordt gewerkt aan de samenhang 
tussen stad en platteland. 

Welke invloed heeft dit op het leven van 
de burger?

In Europa leeft ongeveer driekwart van 
de burgers in stedelijk gebied. Deze 
gebieden vormen de motor van de eco-
nomie en voor de ontwikkeling van een 
veerkrachtige samenleving. Het zijn 

echter ook de gebieden waar proble-
men als werkloosheid, segregatie, 
armoede en vervuiling het ergste zijn. 
De Nieuwe stedelijke agenda biedt ons 
de gelegenheid onze gezamenlijke toe-
komst vorm te geven. Het omvat alle 
benodigde elementen om verder te 
gaan dan de normale gang van zaken 
en voor de lokalisatie van de aangeno-
men duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen, waarvoor de Commissie in 
november een mededeling betreffende 
de „Volgende stappen voor een duur-
zame Europese toekomst” heeft aan-
genomen. We zijn met zijn allen burgers 
van dezelfde wereld.

Wat is er bereikt?

We hebben de aanzienlijke inspanningen 
van de EU en haar proactiviteit richting 
duurzame stedelijke ontwikkeling in 
Europa getoond. Daarnaast hebben we 
drie vrijwillige verbintenissen gepresen-
teerd: voldoen aan de Nieuwe stedelijke 
agenda via de Stedelijke agenda voor de 
EU; ontwikkelen van een mondiale, gehar-
moniseerde definitie van steden; en 
bevorderen van samenwerking tussen 
steden op het gebied van duurzame ste-
delijke ontwikkeling. Nu is het zaak dat wij 
met zijn allen in Europa en daarbuiten 
deze resultaten omzetten in realiteit. 

Commissaris Creţu met José Ángel Gurría, secretaris-generaal van de OESO Commissaris Creţu wordt voorgesteld aan Mpho Parks Tau, secretaris-
generaal van de United Cities and Local Governments

Mauricio Rodas Espinel, burgemeester van Quito, verwelkomt commissaris 
Creţu tijdens het diner van de World Mayors Assembly

Commissaris Creţu ontmoet Joan Clos, uitvoerend directeur van 
UN-Habitat 

De betrokkenheid van de EU 
waarmaken
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NEGEN MANIEREN WAAROP 
COHESIEBELEID WERKT VOOR 
EUROPA
Uit een evaluatie door onafhankelijke 
deskundigen van fondsen in de periode 2007-2013 
is gebleken dat investeringen in het kader van het 
cohesiebeleid positieve, tastbare resultaten 
hadden, variërend van het creëren van banen tot 
een positieve invloed op regionale verschillen en 
een toename van het bbp.

Het cohesiebeleid 2007-2013 werd uitgevoerd in een tijd vol 
uitdagingen, waarin Europa werd getroffen door de economi-
sche en financiële crisis waardoor overheidsinvesteringen wer-
den beperkt en waardoor financieringen via het cohesiebeleid 
nog belangrijker werden voor groei en werkgelegenheid.

Gedurende deze periode werd 346,5 miljard EUR geïnvesteerd 
om verschillen tussen regio's te verminderen en om gebalan-
ceerde en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Hieronder 
volgen de negen belangrijkste bevindingen uit de evaluatie van 
het financieringsprogramma voor de periode 2007-2013 door 
een onafhankelijke expert.

1. ALLE EU-LANDEN PROFITEREN

Elk land en elke regio in de EU profiteert van het cohesiebeleid, dankzij de rechtstreekse effecten van investeringen en/of 
indirecte gevolgen zoals een toename van de handel. Naar schatting wordt met elke 1 EUR die gedurende de periode via het 
cohesiebeleid wordt geïnvesteerd tegen 2023 2,74 EUR extra bbp gegenereerd. Dit houdt in dat de 346,5 miljard EUR die 
van 2007 tot 2013 is geïnvesteerd tegen 2023 een rendement zal hebben van bijna 1 biljoen EUR extra bbp.
Bovendien heeft het cohesiebeleid een nettobijdrage 
geleverd van een derde van de 1 miljoen banen die 
tussen 2007 en 2013 zijn gecreëerd.

2. MKB-BEDRIJVEN ONTVANGEN DE STEUN DIE ZE NODIG HEBBEN

Het cohesiebeleid vormt een essentiële pijler van de EU-agenda inzake werkgelegenheid en groei. Zo heeft 
EU-financiering startende bedrijven en mkb-bedrijven geholpen in deze periode actief te blijven. Circa 
121 400 startende bedrijven en naar schatting 400 000 mkb-bedrijven hebben financiële steun 
ontvangen.

3.    FINANCIERING BESCHIKBAAR VOOR BEDRIJVEN
Uit de evaluatie blijkt dat EU-financiering voor financiële instrumenten gedurende de econo-
mische kredietcrisis een cruciale rol heeft gespeeld in het verschaffen van financiering voor 
mkb-bedrijven, waardoor veel bedrijven actief konden blijven. Gedurende de periode is de 
EU-financiering voor financiële instrumenten toegenomen van 1 miljard EUR in de periode 
2000-2006 tot de 11,5 miljard EUR die in de periode 2007-2013 werd toegekend via het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

4.  UITBREIDING EN VERBETERING VAN VERVOERSNETWERKEN EN MOBILITEIT 

EU-financiering heeft bijgedragen aan de opheffing van verkeersknelpunten en 
de vermindering van reistijden. De investeringen hebben geleid tot de aanleg van 
4900 km aan wegen, voornamelijk autosnelwegen, waarvan 2400 km werd geclas-
sificeerd als TEN-T-netwerken. Deze transportnetwerken, die door de EU zijn geïden-
tificeerd als kernnetwerkcorridors, verbinden steden en stimuleren groei en 
werkgelegenheid.
Financiering via het cohesiebeleid heeft tevens geleid tot de aanleg of verbetering 
van 1500 km aan TEN-T-spoorwegnetwerken en heeft de ontwikkeling van duur-
zaam openbaar vervoer gestimuleerd. 

€€€ 2.741 €

€

€
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5. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN STEUN AAN DE STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING 
Financiering via het cohesiebeleid bood gedurende de periode ondersteuning voor betere strate-
gieën voor afvalbeheer, wat heeft geleid tot een substantiële toename van gerecycled afval en 
de sluiting van stortplaatsen die niet voldeden aan de EU-normen. 
Dankzij maatregelen ten behoeve van energie-efficiëntie is het verbruik van fossiele brandstoffen 
in openbare gebouwen aanzienlijk gedaald en werd een bijdrage geleverd aan het verlagen van 
energiekosten en het bestrijden van de opwarming van de aarde. 
Investeringen via het cohesiebeleid hebben 6 miljoen mensen toegang gegeven tot nieuwe of 
verbeterde toevoer van schoon drinkwater en 7 miljoen mensen tot nieuwe of verbeterde 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

6.   EEN STIMULANS VOOR CULTUUR EN TOERISME 
Uit de evaluatie blijkt dat EU-investeringen in de betreffende regio's een bijdrage hebben geleverd 
aan de wederopbouw van culturele en toeristische locaties, wat heeft geleid tot een hoger bezoe-
kersaantal en duurzame economische ontwikkeling heeft gestimuleerd. 
Zo hebben de investeringen lokale vernieuwing ondersteund en economische diversificatie, innovatie 
en een verhoogd concurrentievermogen bevorderd. 

7.  VERBETERING VAN DE LEVENSKWALITEIT IN STEDEN 
In de periode 2007-2013 bedroeg EFRO-financiering voor stedelijke ontwikkeling en sociale 
infrastructuur 29 miljard EUR, ongeveer 11 % van de begroting van het programma. 
Circa 4 % is geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling, met 
onder andere financiering in achtergestelde gebieden en steun voor economische groei, 
cultureel erfgoed en beleidsontwikkeling. Circa 7 % is toegewezen aan sociale infrastruc-

tuur en werd geïnvesteerd in gezondheidszorg en onderwijs. Uit de evaluatie blijkt dat dit heeft geleid tot betere toegang tot diensten 
voor onderwijs en een leven lang leren in combinatie met arbeidsdiensten.

8. LANDEN WORDEN GESTIMULEERD SAMEN GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN AAN TE GAAN
EU-financiering voor grensoverschrijdende programma's in de periode 2007-2013 heeft geleid tot ruim 6800 projecten, 
waaronder acties voor het
> maken en uitbreiden van economische clusters; 
>  ontwikkelen van kenniscentra, hogescholen en opleidingscentra, en samenwerkingsnetwerken 

tussen onderzoekscentra; 
> vestigen van grensoverschrijdende adviesdiensten voor bedrijven en startende bedrijven. 
Meer dan 1300 milieuprojecten richtten zich op het gezamenlijke beheer van natuurlijke hulp-
bronnen zoals zee- en rivierbekkens. 
De financiering heeft tevens grensregio's geholpen natuurrisico's te bestrijden, maatregelen 
tegen klimaatverandering te nemen, biodiversiteit te beschermen en initiatieven op te zetten 
ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame energie. 

9. DE GELEERDE LESSEN WORDEN TOEGEPAST
De financieringsprogramma's voor de periode 2014-2020 zijn op een meer resultaatgerichte manier opgesteld, daar er in de 
programma's voor de periode 2007-2013 niet altijd voldoende aandacht was voor de resultaten. De EU heeft wijzigingen aan-
gebracht in de financieringen via het cohesiebeleid, overeenkomstig de aanbevelingen in de evaluatie van de onafhankelijke 
expert, waaronder:
programma's moeten specifiekere doelstellingen en duidelijke streefdoelen hebben; programma's worden gedurende de 
uitvoering nauw opgevolgd om er zeker van te zijn dat goed gedefinieerde doelstellingen worden bereikt; 
>  programma's moeten regelmatig rapporteren over resultaten; 
>  om te zorgen voor een hoogwaardige uitvoering van de programma's, is er een prestatiekader gekoppeld aan het vrijgeven 

van een prestatiereserve;
>  investeringen zijn gericht op belangrijke thema's; 
>  het bredere gebruik van financiële instrumenten wordt actiever gestimuleerd.                                                                           

MEER INFO 
Informatiebladen per land:

europa.eu/!pj83Bu e

H
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http://europa.eu/!pj83Bu
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_at_factsheet_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_lt_factsheet_lt.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_ie_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_be_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_mt_factsheet_mt.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_lu_factsheet_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_it_factsheet_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_bg_factsheet_bg.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_nl_factsheet_nl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_lv_factsheet_lv.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_hr_factsheet_hr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_pl_factsheet_pl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_cy_factsheet_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_pt_factsheet_pt.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_cz_factsheet_cs.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_ro_factsheet_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_da_factsheet_da.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_sk_factsheet_sk.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_et_factsheet_et.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_sl_factsheet_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_fi_factsheet_fi.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_es_factsheet_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_fr_factsheet_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_sv_factsheet_sv.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_de_factsheet_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_uk_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_el_factsheet_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_hu_factsheet_hu.pdf
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EWRS 2016 brengt regio's 
nader tot elkaar  

De 14e editie van de Europese week van regio's en 
steden, die van 10 tot 13 oktober werd gehouden in 
Brussel, België, verwelkomde circa 5300 deelnemers 
bij workshops, debatten, sociale evenementen en 
projectbezoeken die waren gericht op „Regio's en 
steden voor duurzame en inclusieve groei”. 

Circa 130 evenementen werden mede georganiseerd 
door het DG Regio en 13 andere DG's van de Europese 
Commissie, het Europese Comité van de Regio's en 22 

geselecteerde regionale partnerschappen die samen 187 
regio's en steden omvatten. Tot de institutionele partners 
behoorde dit jaar tevens de onderzoeksdienst van het Euro-
pees Parlement, welke een bijdrage leverde aan zowel het 
Master Class- als het Media-programma. 

Ondanks de uitdagingen waar Brussel zich in 2016 mee 
geconfronteerd zag, blijft de reputatie en het belang van de 
EWRS als 'the place to be' hoog voor diegenen die betrokken 
zijn bij regionaal beleid en de uitvoering hiervan. 

DE STATISTIEKEN

 > Er waren meer dan 4000 deelnemers (van een totaal 
van ruim 5300) uit meer dan 30 landen

 > 600 sprekers op hoog niveau vertegenwoordigden EU-, 
nationale, regionale en lokale overheden

 > 170 journalisten namen deel aan het Media-programma
 > 28 promovendi namen deel aan de Master Class 
 > 23 finalisten uit 14 EU-landen woonden de RegioStars 
Award-ceremonie bij (zie pagina 20)

 > Meer dan de helft van de bezoekers van de EWRS was 
nieuwkomer (56 %)

 > 5 interactieve sessies omvatten een volledige dag over 
„Beleidslabs voor beheersautoriteiten”
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INSTRUMENTEN VOOR EN AMBITIES VAN 
STEDEN

Tijdens het politieke evenement over de Stedelijke agenda 
voor de EU, dat werd bezocht door 400 deelnemers, lan-
ceerden commissarissen Creţu en Šefčovič de ‘One-Stop-
Shop for cities’, een nieuw instrument voor het beheer van 
ambities op het gebied van stedelijke energietransitie. 
Tijdens de parallelle gezamenlijke REGI-COTER-bijeenkomst 
was de invloed en de resultaatgerichtheid van het coh-
esiebeleid een van de vraagstukken die werden besproken 
door vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de 
Europese Commissie en het CvdR.

HET COHESIEBELEID CENTRAAL

Het bereik van de EWRS bevestigde opnieuw het belang 
hiervan als interinstitutioneel platform voor politieke com-
municatie. De openingssessie, „Investeringen van het coh-
esiebeleid in Europese regio's en steden”, werd gehouden 
in de vergaderzaal van het Europees Parlement en werd 
bijgewoond door commissaris Creţu. De sessie bood een 
waardevolle gelegenheid voor de fracties van het CvdR en 
deelnemers aan het evenement om hun mening te uiten 
en vragen te stellen over het cohesiebeleid.

EWRS 2016 OP SOCIALE MEDIA

De hashtag #EUWRC werd in een week bijna 12 000 keer 
gebruikt en had een potentieel bereik van ruim 72 miljoen 
mensen die elk bericht konden zien en delen waarin de 
hashtag van het evenement werd gebruikt. Tussen 10 en 
14 oktober werd de EWRS-website 26 657 keer bezocht 
door ten minste 22 253 unieke bezoekers. Elke dag werd 
op de website een dagelijks rapport met een samenvat-
ting van de belangrijkste activiteiten geplaatst, met in 
totaal 6900 unieke paginaweergaven. Een Storify die op 
18 oktober werd gepubliceerd, werd op de eerste dag 650 
keer bekeken. Een nieuwe app voor mobiele telefoons werd 
dit jaar voor het eerst gebruikt en werd gedownload door 
meer dan 2398 deelnemers om het programma en de 
documenten te bekijken, berichten, visitekaartjes en foto's 
uit te wisselen, en om bijeenkomsten af te spreken. 

MEER INFO:
http://europa.eu/!tR89Fb

LEES ER ALLES OVER!
Het Media-programma werd geopend met een rondeta-
felgesprek voor de pers, dat werd bijgewoond door com-
missaris Creţu en de voorzitter van het CvdR, Markkula. 
Het rondetafelgesprek werd gevolgd door persconferen-
ties over hoe EU-financiering wordt gebruikt in EU-landen, 
de recentste trends en cijfers betreffende regionale ont-
wikkeling van Eurostat en OESO, de ex post evaluatie van 
de financieringsperiode 2007-2013, en de belangrijkste 
mogelijkheden voor het cohesiebeleid na 2020. Tv-de-
batten werden uitgezonden door nationale tv-zenders en 
57 journalisten namen deel aan het projectbezoek aan 
Molenbeek. Aan het eind van de eerste week waren in de 
pers meer dan 40 artikelen gepubliceerd. 

INTERACTIE IN HET KLASLOKAAL
De Master Class over het cohesiebeleid van de EU werd 
bezocht door 28 promovendi en jonge hoogleraren uit 
17 EU-landen. Centraal tijdens het interactieve debat 
stond het stimuleren van inclusieve groei en sociale 
cohesie, het opnemen van de territoriale dimensie en 
de integratie van stedelijke en plattelandsontwikkeling; 
het belang van de netwerkeconomie, en het verbeteren 
van het uitvoeringssysteem van het cohesiebeleid: 
prestaties, vereenvoudiging en aansprakelijkheid. 

EROP UIT
Gedurende de week trok het onderdeel stedelijke gebie-
den meer dan voldoende aandacht in 20 workshops, 
met name op het gebied van innovatieve acties door 
steden. Bezoeken aan mede door de EU gefinancierde 
projecten waren tevens een groot succes: Port Sud, voor 
het stimuleren van immaterieel erfgoed voor duurzame 
kwaliteit van leven; RECY-K, een recyclingproject; Green-
bizz, een hub voor duurzame ontwikkeling en op het 
milieu gericht ondernemerschap; en Community land 
trust Brussel, een innovatief huisvestingsinitiatief.
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Regionale sterren schitteren 
tijdens de Europese week van 
regio's en steden
Een van de hoogtepunten tijdens de Europese 
week van regio's en steden van dit jaar was de 
prijsuitreikingsceremonie voor de RegioStars 
Awards 2016. Vijf gelukkige winnaars, één voor 
elke projectcategorie, ontvingen hun trofeeën uit 
handen van EU-commissaris Corina Creţu en de 
voorzitter van de RegioStars-jury, 
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij.

Dit jaar werden 104 inzendingen ontvangen voor de vijf 
prijscategorieën: 

SLIMME GROEI: opkomende kansen in de internationale 
economie
DUURZAME GROEI: circulaire economie
INCLUSIEVE GROEI: geïntegreerd wonen, inclusieve en niet-ge-
segregeerde gemeenschappen bouwen
CITYSTAR: innovatieve oplossingen voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling
DOELTREFFED FONDSBEHEER: een verschil maken door 
onderscheidend beheer.

En de winnaars zijn…

1.  KOPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER:  
hoofdstedelijke regio van Denemarken (EFRO) 
http://cleancluster.dk/ - Slimme groei

2.  CENTRO BIO: BIO-INDUSTRIES, BIOREFINERIES 
AND BIOPRODUCTS:: Centro, Portugal (EFRO)  
http://www.blc3.pt/ - Duurzame groei

3.  ACADEMY OF SOCIAL ECONOMY:  
regio Malopolska, Polen (ESF)  
http://www.rops.krakow.pl/ - Inclusieve groei

4.  REVITALISATION OF LOWER TOWN DISTRICT 
OF GDAŃSK: Woiwodschap Pommeren, Polen (EFRO) 
http://bit.ly/2be10Mm - CityStar

5.  TRANSPARENCY INITIATIVE JONVABALIAI 
( FIREFLIES): nationaal project, Litouwen (ESF en TO) 
http://www.esinvesticijos.lt/ - Doeltreffend beheer

6.  CIRCULAR OCEAN: (EFRO) gekozen door de deelne-
mers tijdens het evenement ‘Public Choice Award’. 

We zijn er trots op de steun te hebben ontvangen van het 
EFRO… dit is precies wat de regio Kopenhagen nodig heeft. 
We zijn er tevens trots op dat iemand onze zienswijze voor 

de groene transformatie van de maatschappij heeft 
gedeeld en hierin gelooft.

Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO Clean

20
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Ik ben bijzonder trots en wil graag mijn dank uitspreken aan mijn 
collega's: ze zijn het beste team ter wereld! Tevens wil ik mijn 
burgers bedanken: ze zijn heel erg blij omdat Gdańsk een stad 

van vrijheid en solidariteit is geworden; een stad waarin 
solidariteit elke dag, de hele dag, verder wordt gevormd.

Paweł Adamowicz, burgemeester van Gdańsk

Fireflies is een gemeenschap van duizenden 
mensen die ervan zijn overtuigd dat zij meer informatie 

openbaar kunnen maken en mensen kunnen laten zien dat 
transparantie zo eenvoudig is als het poetsen van je tanden…

Sergej Muravjov, uitvoerend directeur Transparency International Lithuania 

MEER INFO 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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Het belangrijkste kenmerk van het project, wat garant stond 
voor de duurzaamheid ervan, is dat het echt een oplossing 
bood voor de problemen van de lokale regionale bevolking.

Ana Abrunhosa, voorzitter van het Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro, Portugal

We hebben bewezen dat we zakelijke en maatschappelijke 
activiteiten kunnen combineren. Maar nog belangrijker: 

dankzij ons product hebben veel buitengesloten mensen een 
baan gevonden. En het belangrijkste: we hebben een systeem 

opgezet dat mensen in heel Polen heeft geïnspireerd.
Jacek Krupa, Marshal, regio Malopolska

Het is voor mij heel belangrijk onze oprichters Interreg en de 
noordelijke periferie en het noordpoolgebied te bedanken dat 

ze niet alleen hebben geïnvesteerd in het project, maar ook 
in mensen. Het is enorm belangrijk de juiste mensen te 

krijgen en om regio-overstijgend samen te werken. 
Alleen zo kun je successen boeken.

Neil James, Circular Ocean, projectmanager



In Your Own Words is the section of Panorama 
where stakeholders at local, regional, national 
and European level give their views and out-
line their plans for the 2014-2020 period. 

Panorama welcomes your contributions in your language, 
which we may feature in future editions. Please contact us 
for further information about deadlines and guidelines for 
your contribution. regio-panorama@ec.europa.eu
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Noordoost-Roemenie en Noord-Nederland hebben 
elkaar een jaar geleden gevonden in een 
samenwerkingsprogramma gebaseerd op de Smart 
Specialization principes. Beide regio’s creëren 
innovatieomgevingen waar met kennis en 
bedrijvigheid vanuit beide landen aan oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen wordt gewerkt.

Hoe groot de verschillen tussen 
N oor doos t  Roemen ië  en 
Noord-Nederland ook zijn, 

wij staan als regio’s voor dezelfde 
vraag: hoe kunnen wij de kennis 
van kennisinstellingen en de 
potentie van bedrijven beter 
benutten om betekenisvolle 
innovaties tot stand te brengen 
die het welzijn van de inwoners 
vergroten? 

Die vraag bracht ons als Develop-
ment Agency for Northeast Romania 
(ADR) and the Northern Netherlands Pro-
vinces Alliance (SNN) bij elkaar. De match ont-
stond mede dankzij de online database Eye@RIS3, die 
inzichtelijk maakt aan welke thema’s regio’s prioriteit geven 
in hun smart specialisation strategy. 

Begin 2015 hebben we, met ruimhartige ondersteuning vanuit 
het TAIEX-programma van de Europese Commissie, een geza-
menlijk initiatief opgezet. Al vrij snel werden we het eens dat 
we het anders wilden doen dan gebruikelijk was. We kozen 
voor een samenwerking waarbij de smart specialisation prin-

cipes centraal staan, maar dan gekoppeld aan de grote maat-
schappelijke uitdagingen in onze regio’s. Daar willen wij 
namelijk oplossingen voor creëren. 

Dat doen we door een programmatische aanpak. Samen met 
kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
bekijken we systematisch welke vraagstukken in een gebied 
spelen, wie aan de oplossing kunnen bijdragen en hoe partijen 

die oplossing gezamenlijk tot stand kunnen brengen. 
De kern van onze aanpak is dat wij simultaan 

verschillende interventies plegen op een 
specifieke maatschappelijke uitdaging. 

Daardoor ontstaat kritische massa 
en komt er werkelijk een transitie-
proces op gang. 

Bij dit proces van ‘entrepreneu-
rial discovery’ hebben we het 
afgelopen jaar meer dan 700 
partijen betrokken. Allerlei stake-

holders uit beide regio’s zijn 
inmiddels met elkaar verbonden en 

er worden in diverse deelprojecten 
oplossingen voor uitdagingen gezocht. 

Nu zijn we in de fase waarin we in een 
aantal specifieke gebieden living labs willen 

opbouwen, waar we partijen vanuit beide landen struc-
tureel aan elkaar koppelen, zodat ze waardeketens kunnen 
sluiten. Ook bouwen we structuren waardoor innovatieom-
gevingen zichzelf gaan organiseren, zodat de faciliterende en 
stimulerende rol van ADR en SNN kleiner wordt. 

Daarmee raken we de kern van wat RIS-samenwerking kan 
bereiken: het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke issues 
via een programmatische aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat 

Op de pagina In uw eigen woorden van Pano-
rama kunnen belanghebbenden op lokaal, regi-
onaal, nationaal en Europees niveau hun 
mening geven en hun plannen voor de periode 

2014-2020 uiteenzetten. 

Panorama verwelkomt alle bijdragen in uw eigen taal die 
mogelijk in een toekomstige editie worden opgenomen. 
Neem contact met ons op voor meer informatie over termij-
nen en richtlijnen voor uw bijdrage.
regio-panorama@ec.europa.eu

PANORAMA 

is blij met uw 

bijdragen!

IN UW E IGEN WOORDEN

ROEMENIË EN NEDERLAND: RIS3-
SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK

mailto:regio-panorama%40ec.europa.eu?subject=
mailto:regio-panorama%40ec.europa.eu?subject=
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deze samenwerking onze regio’s vooruit helpt. We zien ook dat 
er in Europa enthousiasme voor onze ideeën is, ook bij de Euro-
pese Commissie. Er zijn vele mogelijkheden om de verbindingen 
die we hebben gelegd naar andere regio’s uit te breiden. Onze 
ambitie is dat er een grote groep regio’s ontstaat waarin bedrij-
ven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen 
tot betekenisvolle innovaties komen die de regionale ontwik-
keling versnellen en de cohesie vergroten. 

GABRIELA MACOVEIU 
Directeur communicatie, samenwerking en bedrijfsontwik-

keling, ADR Noordoost-Roemenië 

LUC HULSMAN 
Programmabeheerder Noord-Nederland 
Samenwerkingsverband van provincies

SLIMME ZET IN TOSCANE
Toscane heeft de prioriteit gegeven aan het 
verbeteren van haar prestaties op het gebied van 
innovatie en het versterken van het systeem voor 
technologie-overdracht om de doelstellingen van 
Europa 2020 te behalen.

Deze aanpak, die met het programma 
van het Europees Fonds voor regio-
nale ontwikkeling (EFRO) voor 
2007-2013 van start ging, richt 
zich nu op technologieclusters en 
investeringen in onderzoek, ont-
wikkeling en innovatie. De aan-
vankelijke f inancier ing van 
640 miljoen EUR in innovatie en 
O&O werd in het kader van de regi-
onale strategie voor slimme speciali-
satie voortgezet en versterkt via drie 
technologieën: ICT en fotonica, slimme 
industrie; chemicaliën en nanotechnologie. 

Dit zijn strategische technologieën in „snelgroeiende” secto-
ren, zoals biowetenschappen, robotica en mechatronica, die 
ook belangrijke toepassingen hebben op meer traditionele 
sectoren zoals mode, winning van hardsteen, scheepvaart en 
spoorwegen. Hierdoor en door de vertegenwoordiging van 
zowel grote als mkb-bedrijven die bereid waren samen te 
werken in de wereld van onderzoek, konden deze technolo-
gieën het begrip „Made in Tuscany” wereldberoemd maken.

Het EFRO OP 2014-2020 van Toscane dat in februari 2015 
werd goedgekeurd, met een bijdrage van 792 miljoen EUR, 

besteedt 35 % van de middelen, gelijk aan 275,1 miljoen EUR, 
aan prioritaire as 1: onderzoek, ontwikkeling en technologie-
overdracht. Het programma heeft al 474 projecten gefinan-
cierd met subsidies van 56,6 miljoen EUR en 143 miljoen EUR 

aan actieve investeringen (per 30 juni 2016). 

Deze projecten bestaan onder meer uit 
industrieel onderzoek en experimentele 

ontwikkeling, steun voor beginnende 
ondernemers en gespecialiseerde 
diensten, en versterking van het 
systeem voor technologieover-
dracht. Deze variëren van onder-
steunende infrastructuur tot 
samenwerking met universitei-
ten en onderzoekscentra.

De aanpak van de regionale raad 
was in dit kader strategisch. Na de lan-

cering van het EFRO-programma 2014-
2020 heeft de raad zijn eerste drie 

aankondigingen in juli 2014 gepubliceerd voor 
O&O en innovatie, mede anticiperend op de financiële 

middelen met betrekking tot de ESI-fondsen om de investeringen 
die met het vorige programma zijn gestart zoveel mogelijk con-
tinuïteit te bieden. Dit besluit is een voorbeeld van de handels-
wijze van Toscane die is gericht op innovatie voor groei en 
werkgelegenheid.                                                                             

ANGELITA LUCIANI 
EFRO-beheersautoriteit, Toscane
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ACADEMISCH ONDERNEMERSCHAP IN HET 
WOIWODSCHAP KOEJAVIË-POMMEREN

De traditionele opvatting in academische kringen 
is dat een wetenschapper zich moet concentreren 
op onderzoek en moet werken met studenten om 
kennis over te dragen. Dergelijke vooroordelen in 
combinatie met talrijke uitdagingen, waaronder 
organisatorische en financiële hindernissen, 
belemmeren een doeltreffende commercialisering 
van universitaire onderzoeksresultaten. 

Onderzoeksinstituten, lokale en nationale overheden en orga-
nisaties uit het bedrijfsleven streven ernaar processen te 
bevorderen die de commerciële toepassing van wetenschap-
pelijk onderzoek ondersteunen. Doeltreffende regelingen op 
dit gebied komen niet alleen ten goede aan de onderzoeksin-
stituten zelf, maar stimuleren ook de economie. Dit hele 
gebied van academisch ondernemerschap betreft de com-
mercialisering van academisch onderzoek, ondersteuning van 
commercieel veelbelovend onderzoek en vooral het creëren 
van spinout- en spinoffbedrijven (gestart door onderzoekers 
en bevorderd door de moederuniversiteit) en special purpose 
vehicles (SPV’s).

De lokale overheid van het Woiwodschap Koejavië-Pommeren 
is een van de weinige lokale overheden van Poolse woiwod-
schappen die steun voor academisch ondernemerschap heeft 
opgenomen in haar operationele programma, met name in 
het kader van actie 1.3 en subactie 1.5.3 in het regionale 
operationele programma voor het Woiwodschap Koeja-
vië-Pommeren voor 2014-2020. 

Het programma maakt 16 miljoen EUR vrij voor ontwikke-
lingsprojecten voor academisch ondernemerschap. Het doel 
is het aantal spinoff- en spinoutondernemingen te vergroten, 
onderzoek en ontwikkeling in bedrijven te stimuleren en het 
concurrentievermogen van regionale universiteiten te verbe-
teren en deze meer te betrekken bij de uitvoering van het 
regionale programma voor slimme specialisatie.

De afgelopen twee jaar heeft de lokale overheid van Koejavië-
Pommeren overeenkomsten gesloten met universiteiten en 

organisaties uit het bedrijfsleven in de 
regio om de commerciële activiteiten van 
academici te bevorderen. Een van deze 
universiteiten is de Nicolaas Copernicus-
universiteit (UMK) die een uitgebreid 
steunregelingsstelsel voor academisch 
ondernemerschap heeft. Dit omvat het 
academisch innovatieplatform, een portaal 
om expertise over innovatie-ontwikkeling 
en acties in de academische wereld te 
verspreiden. 

Een andere cruciale schakel is de incubator 
voor academische bedrijven die UMK-stu-
denten en -personeel van opleiding en 
advies voorziet over het opstarten van een 

bedrijf. De belangrijkste eenheid die op dit moment steun 
verleent aan het academisch ondernemerschap van de UMK 
is het Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. Deze SVP, 
die in 2014 met nationale steun werd opgericht door EU-fond-
sen te gebruiken (in het kader van het programma voor het 
Nationaal Onderzoek- en Ontwikkelingscentrum SPIN TECH), 
tracht onderzoeksresultaten te commercialiseren. Sinds 2015 
heeft het centrum met succes de oprichting van spinoffon-
dernemingen op de grootste universiteit van de regio gesti-
muleerd met al meer dan 25 spinoffs halverwege 2016. 

In het kader van dezelfde overeenkomsten bloeit academisch 
ondernemerschap ook op andere universiteiten in de regio 
Koejavië-Pommeren op, zoals op de Casimir de Grote Univer-
siteit en de Universiteit voor technologie en biowetenschappen 
in Bydgoszcz. 

AGENDA VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE 
(Agenda Nauki i Innowacyjności) - Woiwodschap 

Koejavië-Pommeren

Liczba spó ek spin off powo anych przy  
"Centrum Transferu Technologii UMK" Sp. z o.o. 
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Communicatie komt op de 
eerste plaats in de regio's
Hoe maak je de communicatie over de waarde van de 
EU minder ingewikkeld, dichter bij huis en 
aantrekkelijker? Een antwoord is door de Europese 
burgers erbij te betrekken. Dat is precies wat de 
campagne „Europa in mijn regio“ doet door burgers 
te stimuleren door de EU gefinancierde projecten in 
hun buurt te ontdekken, foto's te maken (en deze 
indienen voor de fotowedstrijd) of erover te schrijven 
(en deel te nemen aan de blogwedstrijd).

In totaal werden 837 foto's van door de EU gefinancierde 
projecten ingediend bij de vijfde editie van de fotowedstrijd 
Europa in mijn regio. Een jury van twee fotografen en een 
deskundige op het gebied van sociale media heeft de drie 
gemeenschappelijke winnaars gekozen: Diellza Balaj uit Kos-
ovo, Carlo Deviti uit Italië en Saara Olkkonen uit Finland. 

„Ik zag de fotowedstrijd op Facebook en heb toen op de website 
van de Europese Commissie en het Italiaanse internetportaal 
voor EU-fondsen gekeken om te zien welke projecten er bij mij 
in de buurt werden gefinancierd. Ik ging op pad om foto's te 
maken en won toen zomaar de wedstrijd,“ vertelt Carlo Deviti.

Daarna werd ik samen met de andere winnaars uitgenodigd om 
in Brussel deel te nemen aan een workshop fotografie en om de 
prijsuitreiking bij te wonen tijdens de Europese week van de 
regio's en steden. „Het was een geweldige ervaring om tijdens 
dit evenement mensen uit heel Europa te ontmoeten,” zegt Carlo.

De juiste woorden vinden

Onder de deelnemers waren ook de winnaars van de blogwed-
strijd Europa in mijn regio. Bloggers uit heel Europa werden 
uitgenodigd om over projecten met EU-financiering te schrijven. 

De blogberichten werden vervolgens vertaald en gepubliceerd 
op de website van Euractiv en gedeeld op sociale media. 

Een jury van professionele journalisten koos de drie winnende 
blogberichten. Winnaar was de Poolse ecoblogger Janusz 
Mizerny met „Bussen op biogas zijn de groene oplossing voor 
steden”. De twee andere winnaars, met weinig verschil, waren: 
Clarissa Hirst (Zweden): „Spelen met Rusland in de zandbak 
van de Oostzee: uitdagingen en kansen” en Andrea González 
González (Spanje): „Het natuurpark van Cabárceno, een van 
de eerste door de EU gefinancierde acties in Cantabrië!"

Clarissa deelde haar gedachten over de wedstrijd in een blog: 
„Communicatieteams in Brussel kunnen statistieken en infor-
matie delen, maar de mensen die in de Europese regio's 
wonen, werken, elkaar bezoeken, sporten, winkelen en reizen 
kunnen veel beter vertellen wat er speelt.”

Tot slot werd er aan de algemene campagne nog een wed-
strijdelement toegevoegd in de vorm van een zoektocht. 
Schatzoekers moesten tijdens een project een verborgen 
poster vinden, een cryptische zin ontcijferen en een slotvraag 
online beantwoorden. Van de bijna 500 deelnemers was 
Elinne Mertens uit België de eerste die het juiste antwoord 
gaf: in slechts 1 minuut en 26 seconden nadat de vraag online 
was bekend gemaakt! Elinne won een reis naar Wenen om 
een door de EU medegefinancierd project te bezoeken. 

MEER INFO
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
communication/inform-network/euimr_campaign/

OP FOTO VA STGELEGD

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/euimr_campaign/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/euimr_campaign/
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Grand Est, Frankrijk:  
diversiteit in het hart van Europa

In het hart van Europa is een nieuwe regio gecreëerd. 
Grand Est is voortgekomen uit de fusie in 2016 van 
Elzas, Champagne-Ardenne en Lotharingen en ligt 
strategisch in het noordoosten van Frankrijk. 
Hierdoor geniet de regio van een ongeëvenaarde 
geografische en economische diversiteit.

Grand Est deelt grenzen met België, Luxemburg, Duitsland 
en Zwitserland en is de enige Franse regio die aan vier 
landen grenst waarmee het sterke historische, culturele 

en economische banden heeft. Het Europese cohesiebeleid heeft 
een belangrijke rol gespeeld door de grensoverschrijdende ver-
bindingen voor de 5,5 miljoen burgers en honderdduizenden 
middelgrote en kleine bedrijven (mkb-bedrijven) van Grand Est 
te ondersteunen en door de lokale werkgelegenheid, innovatie 
en bedrijfsgroei in uiteenlopende sectoren te verstevigen.

Elzas was als eerste regionale beheersautoriteit voor het EFRO 
in Frankrijk in een proefprogramma van 2003 een pionier in het 
beheer van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. 

Philippe Richert, voorzitter van de regio Grand Est (zie onder-
staand interview), benadrukt dat door het succes van de proef 
in de Elzas het beheer van cohesiebeleidprogramma's sinds 2014 
aan meer regionale overheden is toevertrouwd, iets wat hij als 
van vitaal belang omschrijft om de ontwikkeling van de economie 
en werkgelegenheid in heel Europa te ondersteunen. 

De regionale beheersautoriteit is gevestigd in Straatsburg, de 
huidige hoofdstad van Grand Est en de zetel van het Europees 
Parlement, en blijft toezicht houden op de financiering van het 

cohesiebeleid voor de hele regio. Het is haar taak om een begro-
ting te beheren van 773 miljoen EUR van het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) voor de periode 2014-2020, ondersteund met nati-
onale en regionale medefinanciering. 

Financiële steun

De beheersautoriteit moet onder andere eerder gelanceerde pro-
jecten in de Elzas, Champagne-Ardenne en Lotharingen blijven 
ondersteunen en toezien op nieuwe initiatieven die erop zijn gericht 
de verdere ontwikkeling van de nieuwe grotere regio Grand Est 
te bevorderen. De recente territoriale hervorming in Frankrijk heeft 
het aantal regio's in het land van 27 naar 18 teruggebracht.

De fusie tussen Elzas, Champagne-Ardenne en Lotharingen ver-
enigt gebieden met zeer uiteenlopende sociaaleconomische 
profielen, wat tot voordelen en uitdagingen leidt voor het behalen 
van regionale ontwikkelingsdoelstellingen. Elzas en Champag-
ne-Ardenne behoorden tot de meer ontwikkelde gebieden van 
de EU en ontvingen in de programmeringsperiode 2007-2013 
respectievelijk 75 miljoen EUR en 185 miljoen EUR aan EFRO-fi-
nanciering. Lotharingen werd beschouwd als overgangsregio en 
ontving 329 miljoen EUR aan financiële steun van het EFRO.

Nu de gebieden tot Grand Est zijn samengevoegd, ontvangt de 
regio de komende jaren nog steeds aanzienlijke EU-financiering, 
waarbij er niet alleen rekening wordt gehouden met de diversiteit 
in sociaaleconomische samenstelling en de huidige industriële 
overgang van het vergrote gebied, maar vooral ook met de inter-
nationale openheid en de strategische locatie voor grensoverschrij-
dende uitwisseling van goederen, diensten en deskundigheid. 

Daarom bestaan de belangrijkste financieringsprioriteiten van 
het EFRO en het ESF in Grand Est onder meer uit steun aan 
exporteurs, met name mkb-bedrijven die goed zijn voor 90 % 
van de meer dan 330 000 bedrijven in de regio; het verstevigen 
van onderwijs, onderzoek en innovatie door middel van slimme 
specialisatiestrategieën om het concurrentievermogen te ver-
stevigen; en de overgang naar een koolstofarme economie om 
de energie-efficiëntie te verbeteren en de rijke biodiversiteit van 
de regio te beschermen.

	 	Philippe Richert, voorzitter van de regionale raad, heet commissaris 
Creţu welkom tijdens haar bezoek aan Straatsburg
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De mix van machine-, metaal- en auto-industrie, farmaceutische 
en chemische bedrijven en de grote landbouwsector in Grand 
Est maken van deze regio de op een na grootste exportregio van 
Frankrijk na Île-de-France en de grootste voor wat betreft 
volume uitvoer per hoofd van de bevolking. 

Meer dan 80 % van het 57 800 vierkante kilometer grote opper-
vlak is bestemd voor landbouw en bosbouw, waarmee de regio 
de grootste is op het gebied van landbouwproductie, wereldwijd 
bekend om zijn producten zoals de mousserende wijnen van 
Champagne. Ook wordt de regio een steeds belangrijkere leve-
rancier voor hernieuwbare energie uit biomassa en biobrandstof, 
naast wind- en waterkracht.

Een relatief jonge bevolking, gerespecteerde onderwijsinstellin-
gen zoals de universiteiten van Straatsburg en Reims en een 
groeiende onderzoeks- en innovatiesector dragen verder bij aan 
de diversiteit, dynamiek en het potentieel van Grand Est. 

Door het EFRO ondersteunde initiatieven, zoals het project voor 
moleculair onderzoek Filodim in Lotharingen en de bouw van het 
European Aseptic and Sterile Environment Training Centre in de 
Elzas (zie kaders), bevorderen de overgang van Grand Est naar 
een op innovatie gerichte economie en bouwen voort op de 
bestaande leiderspositie op sleutelgebieden als wetenschap en 
technologie. 

Andere door de EU gefinancierde projecten, zoals de uitbreiding 
van een starterscentrum in de stad Saint-Dizier in Champag-
ne-Ardenne ondersteunen ondernemers en de ontwikkeling van 
beginnende bedrijven die nieuwe economische kansen bieden 
voor lokale bedrijven en de regio steeds aantrekkelijker maken 
voor buitenlandse investeringen. 

Interreg: grensoverschrijdende 
samenwerking 

Gezien de strategische locatie, is het aandeel handel van Grand 
Est met andere EU-landen en Zwitserland hoger dan elke andere 
Franse regio op het vaste land. De lokale industrie maakt gebruik 
van 159 000 grensarbeiders uit buurlanden. Grand Est was in 

EASE STRAATSBURG:  
INTENSIEVE TRAINING 
Na opening in 2017 zal het opleidingscentrum 
European Aseptic and Sterile Environment (EASE) 
aan de Universiteit van Straatsburg nieuwe onder-
wijs- en opleidingsmogelijkheden bieden aan stu-
denten en de sectoren gezondheidszorg, chemie 
en agrovoeding in Grand Est ondersteunen.

Met steun van het EFRO en het Franse nationale 
Programme d’Investissements d’Avenir werd het 
EASE-centrum opgezet als een intensief oplei-
dingsinstituut dat als een ware fabriek werkt, voor 
en door producenten. In echte werkomstandighe-
den doen studenten bepaalde vaardigheden op 
zoals goede productiepraktijken en diepgaande 
kennis van processen, technieken en beperkingen 
op het gebied van het werk in een cleanroom. Het 
centrum is vooral gericht op het ondersteunen 
van industrieën in de gezondheidssector in de 
regio Grand Est, maar biedt ook opleidingskansen 
voor de sectoren chemie en agrovoeding. 

Met zijn 4500 vierkante meter oppervlak biedt 
het EASE-centrum zowel korte als lange opleidin-
gen aan een breed scala studenten: ongeveer 
1000 mensen zullen een initiële opleiding volgen, 
2500 gaan voor verlengde opleidingsprogram-
ma's en 500 krijgen hier om- en bijscholing. De 
projecten bestaan onder meer uit de bouw van 
huisvesting voor studenten die stage lopen. 

TOTALE KOSTEN: 16,3 MILJOEN EUR
EU-BIJDRAGE: 3,3 MILJOEN EUR

https://www.unistra.fr/index.php?id=18114

1 grens met 4 Europese landen
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2014 goed voor 13,6 % van alle Franse uitvoer waarbij EU-han-
delspartners 75 % van de totale handel voor hun rekening namen. 

Grand Est neemt deel aan drie door het EFRO ondersteunde 
grensoverschrijdende Interregprogramma's, die regionale en 
lokale overheden helpen ideeën en ervaringen over overheidsta-
ken in de praktijk te delen, sociale en economische uitwisseling 
op te bouwen en beleidsstrategieën voor burgers en gemeen-
schappen te verbeteren. 

Het Interregprogramma Boven-Rijn ondersteunt grensoverschrij-
dende samenwerking met Duitse en Zwitserse regio's met een 
begroting van 110 miljoen EUR, en het programma Grande Région 
brengt overheden in de Belgische regio Wallonië, Luxemburg en 
de Duitse regio's Saarland en Rijnland-Palts bij elkaar met een 
financiering van 140 miljoen EUR. Grand Est is ook betrokken bij 
het Interregpartnerschap Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen om de 
samenwerking tussen vijf Franse en Belgische regio's te verbe-
teren met een begroting van 170 miljoen EUR. 

FILODIM: GOEDE 
VOORUITZICHTEN VOOR 
GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE  
Op het Centre hospitalier régional et universitaire de 
Nancy hebben de academische wereld en de industrie 
samengewerkt aan het door de EU gefinancierde Filo-
dim-project om nieuwe radioactieve verklikstoffen voor 
het opsporen van kanker te ontwikkelen. Het initiatief 
is een recent voorbeeld van het geavanceerde werk 
dat wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep Nan-
cyclotep, dat in 2007 werd opgericht om innovatieve 
toepassingen voor beeldvormende technologie met 
positronemissietomografie (PET) te onderzoeken.

Het onderzoek van Nancyclotep heeft al aanzienlijke 
resultaten opgeleverd die door de Europese gezond-
heidszorg worden toegepast en die het opsporen en 
diagnosticeren van een reeks oncologische, neurologi-
sche en cardiovasculaire aandoeningen hebben helpen 
verbeteren. In Filodim hebben onderzoekers nieuwe 
technologieën om kanker op te sporen in praktijk 
gebracht, preklinische studies uitgevoerd en PET-tech-
nologieën verder ontwikkeld. Het project heeft ook bij-
gedragen aan de ontwikkeling van een e-leerplatform 
voor het opleiden van PET-specialisten die verspreid 
binnen de hele Europese gezondheidszorg actief zijn. 

Zo hebben Filodim en andere Nancyclotep-initiatieven 
een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van 
Nancy's regionale en universitaire ziekenhuis als ken-
niscentrum voor onderzoek op het gebied van PET, niet 
alleen in de regio Grand Est, maar in heel Frankrijk en 
zelfs in heel Europa. 

TOTALE KOSTEN: 2,3 MILJOEN EUR
EU-BIJDRAGE: 556 400 EUR

http://nancyclotep.inist.fr/

SAINT-DIZIER: EEN 
STARTERSCENTRUM OPZETTEN  
De stad Saint-Dizier in Champagne-Ardenne opende in 
2013 haar eerste starterscentrum in een deel van een  
voormalig schoolgebouw in een gebied dat was aange-
wezen voor stedelijke vernieuwing. Dit centrum had 
onmiddellijk veel meer succes dan het lokale gemeen-
tebestuur had verwacht, met een bezettingsgraad van 
meer dan 90 % en talrijke ondernemers en studenten 
die goed gebruik wisten te maken van het gebouw. 

Daarom wordt het Pépinière d'entreprises de Saint-Di-
zier nu met steun van het EFRO uitgebreid. Het hele 
gebouw wordt omgevormd tot gebied dat geschikt is 
om als starterscentrum te worden gebruikt, met meer 
ruimte voor ondernemers en beginnende ondernemers 
om te werken, betere gedeelde logistieke faciliteiten 
en betere toegang tot institutionele en financiële steun. 

TOTALE KOSTEN: 593 400 EUR
EU-BIJDRAGE: 219 400 EUR

http://www.saint-dizier.fr/vie-economique/accompag-
nement-et-demarches/espace-createurs-d-entreprises.html
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http://www.saint-dizier.fr/vie-economique/accompagnement-et-demarches/espace-createurs-d-entreprises.html
http://www.saint-dizier.fr/vie-economique/accompagnement-et-demarches/espace-createurs-d-entreprises.html
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Bevolking
5 552 388 (2012), in totaal 8,4 % van de totale nationale 
bevolking. 

Arbeidsmarkt
In 2012 had 67,9 % van de bevolking een baan, te vergelijken 
met 68,5 % van het nationale gemiddelde (EU 68,3 %), de werk-
loosheid kwam uit op 9,4 % (nationaal 10,2 % en EU 10,8 %).

Economie
Grand Est heeft met 27 000 EUR (2013) het op vijf na hoogste 
bbp per hoofd van de bevolking van de 18 Franse regio's, net 
onder het nationale gemiddelde van 28 400 EUR, maar boven 
het EU-28 gemiddelde van 26 500 EUR. De belangrijkste 
sectoren zijn dienstverlening, industrie, bouw en landbouw.  

Slimme specialisaties
De nieuwe regio heeft een groeiende onderzoeks- en innova-
tiesector gericht op vijf belangrijke regionale prioriteiten: beheer 
van natuurlijke hulpbronnen, materiaalkunde, gezondheidszorg 

en farmacie, bio-economie en toekomstige fabrieksinnovaties. 
Hoewel investeringen in O&O onder het nationale gemiddelde 
liggen, hebben onderzoekers in Grand Est in 2011 440 octrooien 
bij het Europees Octrooibureau aangevraagd, het op drie na 
hoogste aantal van alle Franse stedelijke gebieden.

Andere belangrijke sectoren
Handel speelt een belangrijke rol in de economie van Grand 
Est dankzij de strategische ligging van de regio die grenst aan 
België, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. Met alleen Île-
de-France boven zich op het gebied van uitvoer, was de regio 
in 2014 goed voor 13,6 % van de totale Franse uitvoer. Onge-
veer 75 % van de uitvoer gaat naar andere EU-landen, waar-
van 30 % naar Duitsland. 

MEER INFO
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
la-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine/

BELGIË LUXEMBURG
Luxemburg-Findel
Luxemburg Stad

DUITSLAND

DUITSLAND

ZWITSERLAND

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

ÎLE-DE-FRANCE

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIË

Regionale prefectuur

Departementale prefectuur en stedelijke gebieden met meer dan 100 000 inwoners

Wegennet

Hoofdwegennet

LGV-station (hogesnelheidslijn)

Spoorwegnet

LGV

Waterwegennet

Haven

Luchthaven (met meer dan 1 000 000 reizigers)

Luchthaven (met minder dan 1 000 000 reizigers)

LGV in aanbouw (LGV Est européenne fase 2)

Geplande LGV (LGV/Rhin-Rhône oostelijke tak fase 2)
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http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/la-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/la-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine/
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Meer vertrouwen en flexibiliteit met 
Bussel

DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE REGIO GRAND 
EST STRUCTUREREN

Philippe Richert, voorzitter van 
de nieuwe regio Grand Est, 
schetst de welke voordelen het 
cohesiebeleid heeft om een digi-
tale kloof tussen plattelandsge-
bieden en de stedelijke 
agglomeraties te voorkomen. In 
dit interview met Panorama 
vraagt hij om meer vertrouwen 
en flexibiliteit tussen de Euro-
pese Commissie en de regio's als 
beheersautoriteiten.

Hoe kan het cohesiebeleid de regio 
Grand Est helpen bij de economische 
ontwikkeling en wat zijn de prioritaire 
gebieden? 

Voor de per iode 2014-2020 
ontvangt de regio Grand Est 
770 miljoen EUR via regionale 

operationele programma's in Elzas, 
Champagne-Ardenne en Lotharingen, die 
door de Structuurfondsen van de EU 
worden gefinancierd. Bovendien wordt er 
420 miljoen EUR toegewezen aan de 
grensoverschrijdende programma's van 
Interreg Boven-Rijn, Grande Région en 
België-Frankrijk (Frankrijk-Wallonië-
Vlaanderen). Bij elkaar komt dit neer op 
meer dan 1 miljard EUR. Samen met het 
aandeel van het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) vormt het cohesiebeleid een zeer 
aanzienlijke en structurele bron voor de 
territoriale organisatie en economische 
ontwikkeling van de regio Grand Est.

Van dit bedrag komt 61 % van de 
EFRO-fondsen terecht bij drie prioritaire 
gebieden: 143,8 miljoen EUR voor onder-
zoek en innovatie, 127,7 miljoen EUR om 
het concurrentievermogen van mkb-be-
drijven te versterken en 77,8 miljoen EUR 
voor ontwikkeling van de infrastructuur 
en de digitale economie. Investeringen in 
de energ ie -over s t ap ont vangen 
145,8 miljoen EUR aan EFRO-financiering, 
en ESF-steun voor een totaalbedrag van 
160 miljoen EUR voor de hele regio Grand 
Est gaat vooral naar onderwijs en oplei-
ding van jongeren en werkzoekenden. 

Onder auspiciën van de regio en haar 
negen departementen hebben we bijvoor-
beeld een aanbestedingsprocedure 
 geïnitieerd voor de aanleg van FttH-breed-
bandglasvezel in heel Grand Est. Deze 
projecten hebben een waarde van 2 mil-
jard EUR. Landelijke gebieden staan in een 
zwakkere positie en snel breedbandinter-
net is een van de beste manieren om een 
digitale kloof te voorkomen.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze 
nieuwe aanpak om middelen en 
financiële instrumenten met elkaar 
te integreren? 

Het voordeel van financieringsbeleid door 
middel van financieringsinstrumenten 
naast mechanismen voor subsidiëring is 
dat we een groter aantal middelen 
beschikbaar kunnen stellen. Met het Plan 
Juncker dat door de Europese Investe-
ringsbank (EIB) wordt ondersteund, wordt 
Europese financiering aangewend om 
bedrijven te ondersteunen in plaats van 
lokale overheden via het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI). 
Voor projecten voor de aanleg van glas-
vezel is er 500 miljoen EUR aan Elzas 
toegewezen en gaat er 1,3 miljard EUR 
naar zeven andere departementen in de 
regio Grand Est. Dit creëert banen en 
draagt bij aan een opleidingsinfrastruc-
tuur, vooral in de bouw. Het is echter nodig 
om deze twee soorten financiering in 
evenwicht te houden en om de doeltref-
fendheid van deze financiële instrumenten 
te evalueren.
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Wereldwijd speelt de kwestie om het 
gebruik van Europese financiering te 
vereenvoudigen.. Hoe kunnen regio's 
hieraan bijdragen?

Europa stelt zeer gedetailleerde eisen om 
ervoor te zorgen dat middelen goed wor-
den toegewezen. Deze controles maken 
de pakketten zo ingewikkeld dat mensen 
er liever van afzien dan dat ze honderden 
bladzijdes aan formuleren moeten invul-
len. We moeten af van dit gevoel van 
wantrouwen en een aanpak kiezen die 
uitgaat van vertrouwen. Met het oog op 
de komende programmeringsperiode 
stellen Franse regio's dan ook voor om 
bepaalde regelgevende belemmeringen 
uit de weg te ruimen, bijvoorbeeld door 
geen staatssteun meer toe te passen op 
het cohesiebeleid en door de oprichting 
van één Europees fonds.

Tijdens de periode 2014-2020 kunnen 
regio's bijdragen aan deze vereenvoudi-
ging door bepaalde instrumenten in te 
zetten, zoals de oprichting van een enkel 
loket voor projectleiders of het gebruik 
van vereenvoudigde kostenopties. 

Is het cohesiebeleid volgens u doeltreffend 
en hoe kan het worden verbeterd?

Het cohesiebeleid helpt de gevolgen van de 
economische crisis te beperken. Het houdt 
het korten op overheidsinvesteringen in 
Europa tegen en promoot openbaar beleid 
gericht op groei ter bevordering van werk-
gelegenheid door interventies aan te pas-
sen aan de werkelijke behoeften van elk 
gebied. Er staan sinds 2015 in totaal 977 
projecten en bijna 160 miljoen EUR voor de 
regio Grand Est gepland; 766 van deze 
projecten werden door het EFRO voor een 
bedrag van 86 miljoen EUR gefinancierd.

Om dit beleid doeltreffender te maken, 
moeten we afstappen van deze versnip-

perde aanpak en overgaan op projecten 
die op de lange termijn voor meer struc-
tuur zorgen. We moeten beter georgani-
seerd zijn om ervoor te zorgen dat 
publiek geld (Interreg, EFRO) voor meer 
strategische doeleinden wordt gebruikt. 
Dit betekent dat we flexibeler moeten zijn 
in onze relatie met Brussel omdat grote 
structuurprojecten niet in een tijdsbestek 
van zes maanden kunnen worden gere-
aliseerd. In de eerste paar jaar van iedere 
programmeringsperiode bestaat het 
risico van automatische vrijmaking als de 
benuttingsgraad van de fondsen ontoe-
reikend is. Vanwege de dringende nood-
zaak om resultaten te produceren, 
worden projecten goedgekeurd die geen 
prioriteit verdienen.

Welke resultaten hoopt u aan het eind 
van de financieringsperiode 2014-2020 
te hebben bereikt?

De doelstellingen voor 2023 zijn voor alle 
strategische doelstellingen vastgesteld. 
Thematische evaluaties worden tijdens 
de programmeringsprocedure uitgevoerd. 
Het resultaat wordt regelmatig gemeten 
en geëvalueerd met de focus op 31 
december 2018. Deze tussentijdse eva-
luatie zal zo nodig helpen de strategieën 
achter deze programma's aan te 
passen.

Wat is de toegevoegde waarde van het 
Interregprogramma Frankrijk, dat uniek 
is in zijn soort.? Wat vindt u van de klas-
sieke Interregprogramma's?

We hebben meer samenhang nodig die 
verder gaat dan administratieve gren-
zen. De Vogezen-interregionale as in het 
operationele programma voor Lotharin-
gen en Vogezen beslaat de voormalige 
regio's Lotharingen, Elzas en Fran-
che-Comté met doelstellingen gericht op 
economie, toerisme, territoriale planning 

en milieuverbetering. We gebruiken 
dezelfde benadering met het cluster 
Véhicule du Futur in Straatsburg dat 
Elzas en Franche-Comté beslaat. 

De „klassieke Interregprogramma's” heb-
ben geholpen bij de financiering van ver-
schillende projecten voor de ontwikkeling 
van grensoverschrijdend transport over 
land, wat opleiding en werkgelegenheid 
stimuleert en onderzoek en innovatie 
bevordert met projecten aan de Univer-
siteit van de Grotere Regio en de Eucor 
Europese Campus. Deze campus is geba-
seerd op samenwerking tussen de 
 Universiteiten van Straatsburg en 
Opper-Elzas in Frankrijk, het Instituut 
voor Technologie in Karlsruhe in Duits-
land en de universiteiten van Freiburg en 
Bazel in Zwitserland, om een groot net-
werk van innovatie en onderzoek langs 
de Rijn op te zetten. 

Welke invloed heeft de recente Franse 
territoriale hervorming gehad op 
operationele programma's en het beheer 
ervan dat binnen de regio's is gebleven 
zoals voor de hervorming gedefinieerd?

De fusie van regio's heeft geen invloed 
gehad op de operationele programma's 
die door de Europese Commissie zijn 
goedgekeurd. De fusie had wel een 
directe invloed op relaties over de grens. 
De oprichting van de regio Grand Est 
heeft naburige gebieden ertoe gedwon-
gen zichzelf te reorganiseren. In dit 
opzicht hebben Duitse deelstaten als 
Saarland, Rijnland-Palts en Baden-Würt-
temberg plannen gemaakt om zichzelf 
te coördineren voordat ze met ons in 
gesprek treden. 
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Interview met commissaris Thyssen

Hoe kan Europa helpen bij de aanpak 
van werkloosheid, met name onder 
jongeren?

Dit zijn de woorden van voorzitter 
Juncker zijn State of the Uni-
on-toespraak in september 

jongstleden: werkgelegenheid is een 
belangrijke prioriteit voor de Commissie.

Naast het Europees Fonds voor strate-
gische investeringen en de Structuur-
fondsen die investeringen en daarmee 
de werkgelegenheid ondersteunen, is 
het belangrijk om twee welbepaalde 
gebieden met uiteenlopende kansen te 
benadrukken: de speciale programma's 
van het Europees Sociaal Fonds die de 
integratie van jongeren in de arbeids-
markt stimuleren en het Jongerenwerk-
gelegenheidsinitiatief. De Commissie is 
blij met de resultaten die tot nu toe zijn 
behaald met betrekking tot dit initiatief: 
in totaal hebben 1,4 miljoen jongeren 
hulp gekregen, en Frankrijk heeft dit ini-
tiatief volledig benut door tot nu toe 

220 000 jongeren te helpen in regio's 
die in aanmerking kwamen.

Naast het bevorderen van opleiding, 
vooral op regionaal niveau, kon er door 
deze fondsen meer steun worden gege-
ven aan jongeren die op zoek zijn naar 
een baan of kwalificaties door middel 
van hoogwaardige initiatieven zoals de 
Jongerengarantie. Toch is er nog ruimte 
voor verbetering met betrekking tot het 
identificeren van jongeren die noch aan 
de arbeidsmarkt deelnemen, noch onder-
wijs of een opleiding volgen (NEET's) en 
voor wie nog steeds te weinig nieuwe 
initiatieven worden gefinancierd.

Daarom heeft de Commissie voorge-
steld nog eens 1 miljard EUR aan het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief toe 
te voegen, waaraan begunstigde lidsta-
ten een gelijkwaardig bedrag zullen toe-
voegen uit hun toewijzing van het 
Europees Sociaal Fonds.

Beheer van de structuurfondsen is een 
constante zorg voor potentiële 
begunstigden. Zijn er plannen om deze 
verder te vereenvoudigen?

Vereenvoudiging is een pijler voor ons ini-
tiatief om een „resultaatgerichte begro-
ting” te ondersteunen; dit werd in 2015 
geïnitieerd om werkgelegenheid en groei 
te ondersteunen door de Europese begro-
ting zo doelmatig mogelijk te gebruiken.

Frankrijk is al begonnen met vereenvou-
digde kostenopties bij de uitvoering van 

programma's met medefinanciering van 
het Europees Fonds voor regionale ont-
wikkeling en het Europees Sociaal Fonds. 

Bovendien betrof de eerste gedele-
geerde handeling van de Commissie in 
dit kader het Franse nationale Jongeren-
werkgelegenheidsinitiatief. Met deze 
handeling kon een resultaatgerichte 
aanpak voor de uitvoering van het Jon-
gerenwerkgelegenheidsinitiatief worden 
ondersteund. Soortgelijke voorstellen op 
het gebied van opleiding worden nu met 
enkele Franse regio's besproken. In dit 
kader zou ik de coördinerende autoritei-
ten willen uitnodigen een grotere rol te 
spelen bij de voorbereiding en coördina-
tie van regionale voorstellen.

Tot slot wil ik graag benadrukken dat 
de Europese Commissie in juli 2015 een 
Groep op hoog niveau inzake vereen-
voudiging heeft opgezet voor begun-
stigden van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen). 
Deze groep bestaat uit twaalf deskun-
digen en geeft de Commissie advies 
over hoe de administratieve lasten voor 
begunstigden van ESI-fondsen vermin-
derd kunnen worden. De groep heeft 
vooral kunnen profiteren van de betrok-
kenheid van de Franse overheden, 
waarvoor ik hen hartelijk wil bedanken: 
de algemene commissie voor territori-
ale gelijkheid, de algemene delegatie 
voor werkgelegenheid en beroepsoplei-
ding en de regio's van Frankrijk. 

Op 26 oktober hebben commissarissen Corina Creţu en Marianne Thyssen deelgenomen aan een 
werkseminar over het meerjarig financieel kader en de toekomst van het cohesiebeleid na 2020, 
georganiseerd door de vereniging van Franse regio's en voorgezeten door Philippe Richert, voorzitter van de 
nieuwe regio Grand Est. Leden van het EP en regionale vertegenwoordigers namen ook deel aan het seminar.
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Interview met commissaris Creţu

Welke rol  kunnen de nieuw gefuseerde 
Franse regio's volgens u spelen bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid?

De Franse territoriale hervorming 
die op 1 januari 2016 van kracht 
ging, heeft de territoriale architec-

tuur van Frankrijk getransformeerd door 
het aantal regio's van 22 terug te brengen 
naar 13. Ook werden er nieuwe verant-
woordelijkheden toegewezen aan deze 
nieuwe regio's die nu exclusief zijn belast 
met het ondersteunen van bedrijven, het 
uitvoeren van beleid op het gebied van 
opleiding en werkgelegenheid en het inter-
veniëren in vervoer, inclusief regionale 
treinen en bussen, wegen, luchthavens en 
havens. Ook beheren ze secundair onder-
wijs, ruimtelijke ordening en grote infra-
structuren. In dit opzicht zijn de regio's 
onze belangrijkste gesprekspartners bij de 
uitvoering van het cohesiebeleid.

Hierdoor zijn ook investeringen mogelijk 
die elkaar dus wederzijds kunnen verster-
ken en een doeltreffendere bijdrage aan 

de Europese doelstellingen kunnen leve-
ren door de handelswijze aan te passen 
aan de specifieke regionale en lokale 
context. Bovendien vergroot deze aanpak 
ook de verantwoordelijkheid voor de 
acties op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau, waarbij de partners in overeen-
stemming met het partnerschapsbegin-
sel nauw zijn betrokken. 

Een van de grootste klachten met 
betrekking tot het EFRO blijft de 
uitvoering van de regels voor staatssteun. 
Denkt u dat dezelfde vereenvoudiging 
kan worden toegepast op andere 
EU-instrumenten zoals H2020?

Ons kader voor de periode 2014-2020 
bevat al een aantal vereenvoudigingen, 
zoals een gemeenschappelijke reeks 
regels voor alle ESI-fondsen, meer 
mogelijkheden voor vereenvoudigde 
kostenopties en e-cohesie. De tussen-
tijdse herziening van het MFK bevat dan 
ook wetgevingsvoorstellen voor een 
eenvoudigere en meer resultaatgerichte 
aanpak. Bovendien hebben we via de 
Groep op hoog niveau inzake vereenvou-
diging voor begunstigden geluisterd 
naar een groot aantal belanghebbenden 
en naar het programma voor gezonde 
en resultaatgerichte regelgeving (het 
REFIT-platform).

Mogelijk hebben we echter de grenzen 
bereikt van wat we met het bestaande 
stelsel kunnen doen. Zonder vooruit te 
lopen op een toekomstig voorstel van de 
Commissie over het MKF na 2020, moe-

ten we de manier waarop het cohesiebe-
leid werkt misschien grondig herzien. 

Ten eerste differentiatie: we moeten 
erkennen dat institutionele en adminis-
tratieve structuren en capaciteiten in alle 
lidstaten verschillend zijn. Dit moet terug-
komen in het uitvoeringssysteem.

Ten tweede moeten we overgaan op een 
enkele set regels voor fondsen onder 
gedeelde uitvoering. Natuurlijk hebben 
we enige vooruitgang geboekt bij de har-
monisatie van de regels voor ESI-fond-
sen, maar er bestaan nog steeds 
verschillen per fonds waardoor deze 
ingewikkeld worden. Daarom moeten we 
ons volledig inzetten voor één set regels 
voor de volgende financieringsperiode, 
waarbij alle investeringsfondsen onder 
gedeeld beheer zijn betrokken.

Ten derde moeten we sterkere synergieën 
met andere EU-instrumenten tot stand 
brengen, met name het investeringsplan, 
om de hefboomwerking van de EU-be-
groting te optimaliseren.

In dit kader blijft regelgeving voor 
staatssteun een van de grootste uitda-
gingen voor de komende jaren. Regels 
voor staatssteun mogen geen onnodige 
hindernis vormen voor eenvoudige toe-
gang tot EU-financiering. Toch moet 
deze kwestie nauwkeurig worden onder-
zocht binnen het kader van de periode 
na 2020 en in nauwe samenwerking 
tussen de diensten die belast zijn met 
deze onderwerpen. 

PANORAMA / WINTER 2016 / Nr. 59
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De Oostzeeregio kijkt naar 
toekomstige trends en 
uitdagingen
De EU-strategie voor het Oostzeegebied is de 
eerste macroregionale strategie die door de 
Europese Unie werd opgezet. De strategie moet 
samenwerking versterken en evenwichtige 
ontwikkeling bevorderen in deze grote regio met 
meer dan 80 miljoen inwoners, die 16 % van de 
bevolking van de EU uitmaakt en acht landen 
(Zweden, Denemarken, Estland, Finland, 
Duitsland, Letland, Litouwen en Polen) beslaat. 

Op 8 en 9 november 2016 vond in Stockholm, Zweden, 
het zevende strategieforum plaats, getiteld „Eén 
regio, één toekomst – visie 2030 voor het 

Oostzeegebied“. Het forum werd geopend door Corina 
Creţu, commissaris voor regionaal beleid en stadsontwikke-
ling, Stefan Löfven, premier van Zweden en Juha Sipilä, 
premier van Finland. 

Ongeveer 1200 belanghebbenden van nationale en regionale 
regeringen, het maatschappelijk middenveld, de particuliere 
sector, de academische wereld en de media namen deel aan 
meer dan 40 thematische workshops en seminars om een 
visie voor 2030 te bespreken en na te denken over hoe ze aan 
toekomstige trends en uitdagingen kunnen voldoen door mid-
del van macroregionale samenwerking. 

Commissaris Creţu benadrukte: „Zeven jaar al heeft de 
EU-strategie voor het Oostzeegebied, de allereerste macrore-
gionale strategie, samenwerking mogelijk gemaakt voor uit-
dagingen die niet op nationaal niveau kunnen worden 
aangepakt: schone en veilige scheepvaart, aanpassing aan 
klimaatverandering en betere vervoersnetwerken zijn hier een 

paar voorbeelden van, maar er moet nog meer worden 
gedaan. Vooral op het gebied van vernieuwd en constant poli-
tiek engagement, het efficiënt bundelen van middelen en 
communicatie-inspanningen om de toegevoegde waarde van 
de strategie te laten zien.“

Er werd een verkenning (zie onderstaande link) gepresenteerd 
– „Vooruitblik op 2030: het Oostzeegebied voorbereiden 
op de toekomst“ – die aanleiding vormde voor de discussie 
over hoe samenwerking kan helpen om het beste op toekom-
stige uitdagingen te reageren.

De belangrijkste trends voor de regio zijn:

 > veranderende demografische druk en migratiestromen

 > vernieuwing van industrieën en innovatie

 > verdiepende dialoog over het milieu en voorbereiding op 
klimaatverandering

 > veranderende democratische besluitvorming en meer 
samenwerking.

Een belangrijk punt voor het debat betrof welke kwesties op 
macroregionaal niveau moeten worden opgelost en welke 
beter op lagere of hogere regeringsniveaus kunnen worden 
aangepakt.

De belangrijkste gebieden voor intensievere macrore-
gionale samenwerking zijn:

 > milieu- en klimaatuitdagingen, die alleen gezamenlijk het 
hoofd kunnen worden geboden
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 > gezamenlijke civiele bescherming waar samenwerking in 
meerdere sectoren en landen nodig is

 > blauwe groei, met betrekking tot de gemeenschappelijke 
middelen van de Oostzee

 > meer toezicht op scheepsvervoer met het oog op 
toenemende vervoersvolumes

 > behouden van samenwerkingsculturen op de lange 
termijn, omdat deze de sleutel tot het succes van de 
EU-strategie voor het Oostzeegebied vormen.

Prestaties en potentieel

Het verslag „Trends, uitdagingen en potentieel in het 
Oostzeegebied“, dat onderwerp bood voor discussie over 
toekomstige trends en kansen voor macroregionale samen-
werking, werd in een speciale sessie gepresenteerd en bespro-
ken. Het verslag bevat onder meer de resultaten van een 
territoriaal toezichtssysteem voor het Oostzeegebied en de 
potentie-index voor het Oostzeegebied. Beide instrumenten 
laten de huidige prestaties van het Oostzeegebied zien en 
vormen onderwerp van discussie over het ontwikkelingspo-
tentieel in de macroregio.

Het geactualiseerde territoriale toezichtssysteem laat de 
veranderende aard van de bestaande ongelijkheden zien. Op 
nationaal niveau is de economische kloof tussen oost en west 
aan het verkleinen. Tegelijkertijd hebben alle landen te maken 
met toenemende polarisatie op subnationaal niveau. De 
grootste kloof zit nu in sociale ontwikkeling. Ook de financiële 
crisis bleek plattelandsgebieden harder te hebben getroffen 
dan andere soorten gebieden. Het gevolg is een toenemende 
concentratie van productie, banen en mensen in de stedelijke 
regio's van het Oostzeegebied. Het verslag benadrukt tevens 
aanzienlijke milieuproblemen, zoals de luchtkwaliteit in de 
steden en eutrofiëring in de Oostzee.

De potentie-index van het Oostzeegebied rangschikt en 
analyseert de prestaties van alle 115 regio's van het Oostzee-
gebied. Het verschaft beleidsmakers inzichten in regionale 
sterktes en zwaktes en kan worden gebruikt voor vergelijkende 
studies tussen regio's. De index is gebaseerd op drie catego-
rieën: demografisch potentieel, arbeidskrachtpotentieel en 
economisch potentieel. De lijst wordt aangevoerd door de regio 
Oslo, gevolgd door de buurregio Akershus. De rest van de top 
tien bestaat uit de vier respectieve hoofdsteden van Zweden, 
Denemarken, Duitsland en Finland, samen met drie Noorse 
regio's (Rogaland, Hordaland en Sør-Trøndelag) en de regio 
Hamburg in Duitsland.

Een ander verslag dat in Stockholm werd gepresenteerd, „De 
top van Europa: vandaag gaat het goed, zorgen voor morgen”, 
biedt inzichten in economische trends in het Oostzeegebied, 
met inbegrip van vooruitzichten op investeringen, groei en 
concurrentievermogen. Het bevestigt dat de landen rond de 
Oostzee op het gebied van concurrentievermogen en innova-
tieve capaciteit nog steeds goed scoren en dat de welvaart 
in de regio blijft groeien. Maar er zijn ook economische zorgen 
over de voortdurende afkalving van de positie van de regio 
op de internationale markten. 

MEER INFO
http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Juha Sipila, premier van Finland (links), Stefan Lofven, premier van Zweden 
(rechts) en Corina Creţu bezoeken de creatieve lounge tijdens het 

Strategieforum voor de Oostzee
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De administratieve capaciteit 
versterken door zelfbeoordeling 
van werknemers
Het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling zet een reeks tools in om het 
beheer en de tenuitvoerlegging van het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling en het cohesie-
beleid te verbeteren. Dit omvat ook een nieuwe 
tool voor zelfbeoordeling voor werknemers die 
betrokken zijn bij het beheer van de financierings-
programma's als onderdeel van de inspanningen 
om personeel te helpen bij hun ontwikkeling.

De prestaties van de lidstaten en regio's worden in grote 
mate beïnvloed door de kwaliteit van de administra-
tieve capaciteit van de overheid. Drie belangrijke fac-

toren die van invloed zijn op de prestat ies zijn de 
overheidsstructuren, het personeel en de beschikbaarheid van 
adequate systemen en instrumenten. Bestaat er een ideaal 
model voor een organisatie om de fondsen te beheren? Nee, 
er bestaat geen kant-en-klaar standaardmodel, maar er kun-
nen zeker een aantal kerncompetenties worden geïdentificeerd 
om de prestaties van een organisatie die verantwoordelijk is 
voor het fondsbeheer, te verbeteren. 

Bijgevolg heeft het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling een competentiekader met een bijbehorende 
tool voor zelfbeoordeling opgezet om de overheden van de 
lidstaten daarmee te helpen. Het doel is om verdere professi-
onalisering van het fondsbeheer te ondersteunen en uiteindelijk 
een sterkere administratieve capaciteit te verwezenlijken bij de 
overheden die de fondsen beheren. 

Deze tools moeten lidstaten en regio's helpen hun overheden 
op een efficiënte manier te versterken en hiaten te identificeren 
met betrekking tot de vereiste competenties en vaardigheden 
bij hun personeel om zo de behoefte aan scholing en personeel 
in kaart te brengen. De resultaten van de zelfbeoordeling kun-
nen ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van opleidings-
modules op nationaal en Europees niveau op het gebied van 
beheer van het EFRO en het cohesiefonds.

Een proefversie van de zelfbeoordelingstool is al intern door 
het DG Regio getest. Deze oefening bevestigde dat de taken, 

subtaken en 180 competenties die in de zelfbeoordelingstool 
worden geïdentificeerd, doeltreffend en toepasselijk zijn. Er zijn 
wel enkele technische en operationele veranderingen voorge-
steld voordat dit systeem breed wordt ingezet. Naast andere 
wijzigingen wordt de tool ook aangepast van zijn huidige format 
op basis van Microsoft Excel naar een gebruikersvriendelijke 
en aanpasbare internetversie die makkelijker kan worden geïm-
plementeerd en meer flexibiliteit biedt.

Afstemmen

Om de zelfbeoordelingstool verder te verfijnen worden er bin-
nenkort aanvullende tests uitgevoerd waarbij geselecteerde 
proefoverheden uit zeven lidstaten zijn betrokken die worden 
ondersteund door een team consultants. De samenwerking tus-
sen de proefoverheden en de consultants neemt naar verwach-
ting in ongeveer zes maanden in de eerste helft van 2017 plaats.

De consultants volgen, ondersteunen en analyseren de proef-
opstellingen van het competentiekader en de zelfbeoorde-
lingstool nauwlettend bij de overheden van de lidstaten tijdens 
de gehele procedure voor competentiebeoordeling. 

De consultants: 
 > Passen de zelfbeoordelingstool aan al naar gelang de 
behoefte van iedere proefoverheid;   

 > Ondersteunen toezichthouders en beheerders van de 
overheden bij het verzamelen van gegevens uit de 
zelfbeoordelingen die de werknemers hebben uitgevoerd 
met behulp van de tool, helpen bij de aggregatie van 
gegevens op overheidsniveau en helpen bij de analyse van 
de verzamelde en geaggregeerde gegevens; 

 > Identificeren acties en geven begeleiding bij het op 
efficiënte wijze versterken en ontwikkelen van 
competenties die bij de proefoverheden niet up-to-date 
zijn of ontbreken;

 > Bieden op basis van een analyse van de geaggregeerde 
gegevens begeleiding op maat met routekaarten en 
strategieën voor de ontwikkeling van personeel.
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De proef onder zeven overheden die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer van EFRO- en CF-programma's, zal helpen om de 
noodzakelijk wijzigingen in de zelfbeoordelingstool te identifi-
ceren en veranderingen mogelijk maken voordat het compe-
tentiekader en de tool breder worden uitgezet. 

De studie zal ook tot conclusies leiden over waar overheden 
van de lidstaten en de Europese Commissie rekening mee moe-
ten houden om ervoor te zorgen dat het competentiekader in 
de toekomst succesvol wordt geïmplementeerd. Dit draagt op 
zijn beurt weer bij aan de verdere ontwikkeling van gebrui-
kershandleidingen en aanbevelingen over hoe een breder 
gebruik van het kader en de zelfbeoordelingstool het best 
gepromoot kan worden, met name in lidstaten die hun admi-
nistratieve capaciteit verder moeten ontwikkelen. 

Met de studieresultaten kan het gebruik van het competen-
tiekader en de zelfbeoordelingstool vanaf halverwege 2017 
breed worden gepromoot bij de overheden van alle lidstaten 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het EFRO en het 
Cohesiefonds. 

MEER INFO
http://europa.eu/!Pv34Pm

DE ZELFBEOORDELINGSTOOL 
TESTEN 
Overheden die verantwoordelijk zijn voor de 
volgende programma's worden voorgesteld 
om het competentiekader en de zelfbeoor-
delingstool als proefproject te testen:

 > Oostenrijk: Operationeel programma 
Investeringen in groei en werkgelegenheid 
Oostenrijk 2014-2020

 > Bulgarije: Operationeel programma Milieu 
2014-2020

 > Estland: Operationeel programma Financiering 
Cohesiebeleid 2014-2020

 > Griekenland: Regionaal operationeel 
programma West-Macedonië

 > Hongarije: Operationeel programma Milieu- en 
energie-efficiëntie 

 > Polen: Regionaal operationeel programma 
Neder-Silezië

 > Roemenië/Bulgarije: Grensoverschrijdend 
samenwerkingsprogramma
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Voorbij het bbp: de definitieve 
regionale index voor sociale 
vooruitgang van de EU 
In oktober werden in de laatste versie van de regionale 
index voor sociale vooruitgang van de EU (EU-SPI) 
de resultaten gepubliceerd van de maatregelen die in 
272 regio's van de EU-lidstaten zijn uitgevoerd.

„Sociale vooruitgang“ wordt gedefinieerd als het ver-
mogen van de maatschappij om aan de menselijke 
basisbehoeften van de burgers te voldoen, om de 

bouwstenen op te richten waarmee burgers en gemeenschap-
pen hun kwaliteit van leven kunnen verstevigen en onderhou-
den en om voorwaarden te scheppen waarmee individuele 
personen hun volledige potentieel kunnen bereiken. De EU-SPI 
beslaat drie brede dimensies van sociale vooruitgang: mense-
lijke basisbehoeften, grondvesten voor welzijn en kansen. Deze 
worden weer onderverdeeld in vier onderliggende elementen 
die met 50 sociale en ecologische indicatoren worden beschre-
ven. Door economische indicatoren doelbewust uit te sluiten, 
kan de index de sociale vooruitgang rechtstreeks meten in 
plaats van via economische afgeleiden. 

Door metingen van sociale vooruitgang worden EU- 
regio's geïnformeerd over ontwikkelingsstrategieën. 
De nieuwste index heeft tot doel: 

 > Regio's te helpen om op ieder economisch ontwikkelingsni-
veau gelijken te vinden van wie ze kunnen leren kwesties aan 
te pakken en eventueel prioriteit te geven aan de gewenste 
onderwerpen in hun cohesiebeleidsprogramma;

 > Als klankbord te dienen voor de Commissie om te beoordelen 
of EU-fondsen voor 2014-2020 de juiste kwesties op de 
juiste plaats aanpakken;

 > Het DG regionaal beleid en stadsontwikkeling in staat te 
stellen een bijdrage te leveren aan de discussie „bbp en 
daar voorbij“.

De scores zijn binnen

Uit de resultaten blijkt dat de meeste sociale vooruitgang in 
de noordelijke en Nederlandse regio's is te vinden en de min-
ste in Roemeense en Bulgaarse gebieden. Sociale vooruitgang 

ligt ook hoog in Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland en 
het VK. België en Frankrijk scoren ook goed, maar beiden land 
hebben te maken met grote interne verschillen. De grootste 
verschillen binnen één land zijn terug te vinden in Italië waar 
de centrale regio's beter scoren dan de rest van het land. 

De EU-SPI en het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd 
van de bevolking zijn sterk met elkaar verbonden, hoewel deze 
relatie aangeeft dat er op elk niveau van economische prestatie 
kansen zijn voor meer sociale vooruitgang maar ook risico's op 
achteruitgang. In armere regio's draagt iedere extra euro bbp 
per hoofd van de bevolking duidelijk extra bij aan sociale voor-
uitgang, maar voor rijkere regio's is dit minder het geval. Dit is 
vooral duidelijk in hoofdstedelijke regio's: Boekarest, Bratislava, 
Praag, Brussel en Londen hebben bijvoorbeeld allemaal een 
relatief laag ISV-niveau ten opzichte van hun bbp per hoofd 
van de bevolking. Maar andere regio's zoals de noordelijke en 
de meeste Nederlandse regio's doen het beter dan hun eigen 
economische niveau, met hogere scores dan op basis van hun 
bbp per hoofd van de bevolking is te verwachten. 

Met uitzondering van enkele regio's van lidstaten die in 2004 
of later bij de EU zijn gekomen, laat de EU-SPI zien dat in bijna 
alle EU-regio's aan de menselijke basisbehoeften wordt vol-
daan. De omvang van het fundament voor welzijn laat grotere 
verschillen zien, waarbij alleen de noordelijke lidstaten, Neder-
land en Ierland in alle regio's goed scoren. Kansen laten de 
grootste verschillen zien, waarbij veel regio's in het zuiden en 
oosten van de EU slecht presteren. 

De regionale index voor sociale vooruitgang van de EU is het 
resultaat van drie jaar samenwerking tussen het DG regionaal 
beleid en stadsontwikkeling 1, de Social Progress Imperative en 
Orkestra, een Baskisch Instituut voor mededinging; deze is een 
vervolg op het algemeen kader van de internationale index voor 
sociale vooruitgang, die voor de EU werd aangepast met indi-
catoren vooral op basis van gegevens uit Eurostat. 

MEER INFO
http://europa.eu/!Dg69Mv

 1  De regionale index voor sociale vooruitgang van de EU is niet opgezet 
voor het toewijzen van financiering, en verplicht de Europese Commis-
sie nergens toe.
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Coördinator Andrius Sutnikas 
van het Klaipeda Science and 
Technology Park in Litouwen 
spreekt met Panorama over het 
MarTech LNG-project en hoe dit 
heeft geholpen om het zuidelijke 
Oostzeegebied om te vormen tot 
een leveringscentrum van vloei-
baar aardgas (liquid natural gas 
- LNG) op wereldwijde schaal.

Met nieuwe EU-regelgeving die de 
overgang op schonere mari-
tieme brandstof aanstuurt, 

moest de scheepvaart in de landen aan 
de zuidelijke Oostzee zich snel aanpassen. 
De acht Europese partners in het MarTech 
LNG-project zagen, met steun van de EU, 
een kans om de LNG-industrie te benutten 
als katalysator voor regionale groei en 
ontwikkeling en om het zuidelijke Oost-
zeegebied om te vormen tot een model 
voor schone scheepvaart.

Panorama: Hoe is het project van start 
gegaan? 

Andrius Sutnikas: Litouwen en Polen 
hadden besloten aanzienlijk te investe-
ren in energiezekerheid en -onafhanke-
lijkheid. De universiteiten en bedrijven in 
ons netwerk wilden natuurlijk weten hoe 
zij konden profiteren van de financiering 
en een eventuele nieuwe bron van ener-
gie. Daarom hebben we een project 
opgestart om een grensoverschrijdende 
waardeketen in het zuidelijke Oostzee-
gebied op te zetten.  

Op welke kansen of uitdagingen heeft 
het project ingespeeld? 

Lokale bedrijven en universiteiten heb-
ben geen vaardigheden op het gebied 
van LNG om nieuwe bedrijfsmodellen en 
technologische oplossingen op te zetten. 
We hebben de mogelijkheden onder-
zocht en realiseerden ons dat scheep-
vaart een van de belangrijkste markten 
kon zijn omdat er nieuwe milieuvoor-
schriften van kracht worden. We hebben 
milieu-uitdagingen omgezet in zakelijke 
kansen met aanvullende investeringen 
van rederijen die tot banen en techno-
logische ontwikkeling voor de maritieme 
industrie in de regio hebben geleid. Nu 
zijn Poolse en Litouwse scheepswerven 
leiders op het gebied van door LNG 
voortgestuwde schepen. De zuidelijke 
Oostzee wordt het model voor schone 
scheepvaart dat naar andere regio's kan 
worden overgezet.

Hoe hebben jullie de benodigde 
technologische deskundigheid verworven 
en overgebracht? 

KSTP was projectleider en we hadden acht 
partners uit vijf landen. MarTech LNG heeft 
200 deskundigen opgeleid om wetenschap-
pelijke profielen met betrekking tot LNG- 
onderzoek in de regio in kaart te brengen 
en een platform voor competentie-opbouw 
op te zetten op het portaal voor zakelijke 
samenwerking golng.eu: een bibliotheek met 
open toegang voor LNG-onderzoeken op 
gebieden als liquefactie, machinebouw, 
kleinschalige LNG-voorzieningen op het vas-
teland, veiligheid en milieu, commerciële 
trends en marktdynamieken. Ook hebben 
we 14 technologieseminars gehouden om 
regionale belanghebbenden toegang te ver-
schaffen tot geavanceerde technologieën.

Door middel van 20 B2B-bijeenkomsten 
heeft MarTech LNG de aanzet gegeven 
tot 10 bedrijfsprojecten. Tevens hebben 
we haalbaarheidsstudies uitgevoerd over 
grootschalige aanbestedingen voor 
LNG-technologie: LNG-bunkering voor de 
korte vaart in Denemarken; LNG-termi-
nalcapaciteit in Klaipeda; en een nieuwe 
veerdienst tussen Świnoujście en Klai-
peda die twee belangrijke LNG-centra in 
de regio met elkaar verbindt.

Welke rol heeft EU-financiering gespeeld? 

Dankzij EU-financiering werden techno-
logische ontwikkeling en zakelijke part-
nerschappen mogelijk gemaakt die 

 
EEN WERELDWIJDE  
BENCHMARK 
VOOR SCHONE 
SCHEEPVAART STELLEN

TOTALE BIJDRAGE:  
1 352 900 EUR 

EU-BIJDRAGE  
1 088 500 EUR

PROJEC TEN
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ongeveer 46 miljoen EUR in het project 
hebben binnengebracht. Zonder Euro-
pese investering zou dit niet zijn gebeurd.

Was het moeilijk om toeleveringsketens 
over de grens op te zetten? 

Duurzame toeleveringsketens opbouwen 
en technologische oplossingen voor nieuwe 
LNG-bedrijfsmodellen bieden, waren de 
belangrijkste uitdagingen omdat we te 
maken hadden met  sectoroverschrijdende 
en interculturele problemen. Maar we wil-
den een concurrentievoordeel bieden aan 
verschillende sectoren in het zakelijke 
 partnerschap. Dit hielp om het begrip te 
bevorderen dat we met uitdagingen op 
wereldwijde schaal te maken hebben en 
dat we, om concurrerend te zijn, een inter-
nationaal perspectief moesten toepassen 
door productiecapaciteiten in het oosten 
en technologie in het noorden met elkaar 
te verenigen.  

Hoe heeft de regio van het project 
kunnen profiteren? 

De meeste aandacht ging naar de secto-
ren energie en maritieme technologie, 
maar we boden ook een kritische massa 
voor de ontwikkeling van LNG-infrastruc-
tuur in havens en steden, en onderzoeks-
gegevens om besluitvorming in publieke 
en particuliere entiteiten te ondersteunen. 
De scheepsbouw in het zuidelijke Oost-
zeegebied profiteert zeker en wordt een 
wereldleider in deze sector. We hebben 
partnerschappen opgezet die een op LNG 
gebaseerd bedrijfsmodel in de regio zul-
len ondersteunen. Als alle zakelijke kan-
sen die tijdens het project zijn opgekomen, 
ook echt in gang worden gezet, creëren 
we minstens 400 tot 500 banen. We ver-

wachten dat de activiteiten in de toe-
komst met sprongen zullen toenemen.

Hoe konden jullie belangrijke multinati-
onale ondernemingen erbij betrekken? 

Tijdens het project hebben we een van 
de belangrijkste LNG-evenementen ter 
wereld bezocht om de regionale 
LNG-waardeketen te promoten. Dit trok 
de aandacht van bedrijven als GE, Shell, 
Emerson en Wärtsilä die interesse had-
den om de capaciteit voor technologische 
ontwikkeling en innovatie in de regio te 
leveren. Het projectnetwerk onderhoudt 
nauwe contacten met deze partners. 

Welke zakelijke innovatiekansen zijn er 
nog meer ontketend? 

Een enkele stad of haven kan in deze opko-
mende industrie nooit concurrerend zijn. We 
hebben een waardeketen nodig om produc-
ten en diensten met wereldwijde vraag te 
ontwikkelen. MarTech LNG omvat zowel 
technologische als organisatorische innova-
tie. Het project kondigde een paradigmaver-
schuiving aan in de praktijk voor bunkerolie 
met zowel ecologische als economische 
gevolgen. Aardgas is de schoonste fossiele 
brandstof die we hebben. Bovendien wijzen 
prijsprognoses voor gasolie voor de zee-
scheepvaart erop dat LNG-schepen, 
ondanks hun hogere initiële investeringen, 
mogelijk de laagste exploitatiekosten heb-
ben in vergelijking met andere technolo-
gieën, zoals reiniging van uitlaatgassen.

In het grensoverschrijdende competen-
tienetwerk zijn nu 200 deskundigen ver-
enigd met geavanceerde expertise op het 
gebied van LNG-engineering, veiligheid 
en bedrijfseconomische analyse.

Welke lering kan er worden getrokken 
voor de toekomst? 

Het MarTech LNG-project heeft grensover-
schrijdende toeleveringsketens ontwikkeld 
die het regionale economische potentieel 
van de opkomende LNG-industrie optima-
liseren door gebruik te maken van zake-
lijke investeringen ter waarde van 
46 miljoen EUR. De economische impact 
zal in de toekomst naar verwachting nog 
toenemen. MarTech LNG wordt algemeen 
erkend als de cruciale vonk die tot een 
reeks investeringen in de scheepsbouw en 
bunkering heeft geleid. 

Eerdere discussies over LNG in het zuide-
lijke Oostzeegebied waren versnipperd en 
voornamelijk gericht op energieonafhan-
kelijkheid, vooral in Polen en Litouwen. Een 
slim grensoverschrijdend cluster van 
onderling afhankelijke havens, scheeps-
bouwers, reders, leveranciers van techno-
logie en bunkering in het zuidelijke 
Oostzeegebied wint nu aan momentum. 
Het project heeft een hele reeks technolo-
gische en zakelijke innovatieactiviteiten in 
gang gezet voor slimme specialisatie in de 
maritieme industrie in het zuidelijke Oost-
zeegebied, met technologische synergieën 
tussen LNG- en niet-LNG-havenactiviteiten 
zoals het koelen van ammoniak. MarTech 
LNG is een voorbeeld van hoe zachte 
maatregelen en grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen leiden tot economi-
sche groei en het scheppen van banen. 

MEER INFO: 
Klaipeda Science and Technology Park: 
www.kmtp.lt
LNG-waardeketen: www.golng.eu

http://www.kmtp.lt
http://www.golng.eu
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Het GreenDC-project, dat aan de oevers van de 
rivier de Louros wordt ontwikkeld, heeft 
aanzienlijke invloed op ICT-bewustwording en 
-ontwikkeling in de Griekse regio Epirus.

De afgelopen jaren hebben snelle ontwikkelingen op 
het gebied van internet en in informatie- en commu-
nicatietechnologie geleid tot een steeds grotere vraag 

naar grote gegevenscentra om de enorme IT-middelen te 
hosten die onze mondiale digitale economie aandrijven. Deze 
speciaal daarvoor gebouwde centra verbruiken enorme hoe-
veelheden energie die op hun beurt bijdragen aan broeikasgas 
en het schadelijke effect ervan op ons klimaat en het milieu.

Moderne computers genereren tijdens bedrijf grote hoeveel-
heden warmte, waarvan een aanzienlijk deel wordt verbruikt 
door airconditioning en koelsystemen in gegevenscentra. Het 
project Green Data Center (GreenDC), dat is medegefinancierd 
door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) 
in het kader van het operationele programma „digitale con-
vergentie 2007-2013”, vermindert de energie die door com-
puterservers wordt verbruikt met behulp van herbruikbare 
alternatieve en duurzame energiebronnen. 

Door het milieuvriendelijke ontwerp van het project wordt het 
totale energieverbruik met meer dan 50 % gereduceerd ver-
geleken met conventionele gegevenscentra, wat een gunstige 
invloed heeft op het milieu. 

Grondstoffen

Grnet, het Grieks netwerk voor onderzoek en technologie 
gebruikt milieuvriendelijke oplossingen om haar eigen gege-
venscentra te ontwikkelen en te voldoen aan de groeiende 
vraag voor IT-middelen die minder duur zijn in gebruik. Hier-
voor heeft Grnet het GreenDC-project ontwikkeld dat gebruik 
maakt van de natuur voor het koude water dat ze nodig heb-

ben voor de conventionele koelers in het airconditioningsys-
teem van het centrum.

In tegenstelling tot de meeste Griekse IT-projecten is GreenDC 
ver van populaire stedelijke gebieden gevestigd aan de oevers 
van de rivier de Louros, naast een waterkrachtcentrale geëx-
ploiteerd door de openbare hernieuwbare energiemaatschappij. 
Koud water wordt uit de rivier naar het airconditioningsysteem 
van het gegevenscentrum gepompt waar het door warmtewis-
selaars wordt gebruikt om het interne watercircuit te koelen in 
plaats van stroomverslindende koelers te gebruiken.

Het gegevenscentrum is volledig ontwikkeld in zes geprefa-
briceerde containers voor IT-apparatuur, elektriciteitsvoorzie-
ning en UPS-systemen, een substation voor middenspanning, 
het koelsysteem, een backup energiegenerator en een kantoor 
voor het personeel. De hele operatie is onbemand, alle toe-
zichts- en beheersprocessen worden door Grnet op afstand 
uitgevoerd, dankzij uitgebreide automatisering, detectiesys-
temen en videobeelden.

Het centrum host op dit moment 200 geavanceerde compu-
terservers en biedt geavanceerde diensten, zoals cloud com-
puting, aan de gebruikers van Grnet. Ook maakt het een 
belangrijke opmars naar meer ICT-bewustwording en de ont-
wikkeling van relevante technologische kennis door interactie 
met de lokale gemeenschap en academische instellingen in 
de hele regio Epirus te stimuleren. 

MEER INFO
http://www.grnet.gr

PROJEC TEN

NATUURLIJKE 
HULPBRONNEN VOORZIEN 
GREEN DATA CENTER IN 
EPIRUS VAN ENERGIE

TOTALE INVESTERING:  
8 347 900 EUR 

EU-BIJDRAGE  
8 347 900 EUR
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De Nederlandse videospellenindustrie kreeg een 
stimulans met de opzet van een kweekvijver voor 
startende ondernemingen, de Dutch Game Garden, 
die een innovatieve netwerkruimte en -diensten biedt 
voor marktleiders en nieuw talent kweekt.

Nederland heeft flink geïnvesteerd in zijn videogamesector 
met de oprichting van de Dutch Game Garden (DGG), een 
innovatieve kweekvijver voor startende ondernemers om 

talent in deze sector te stimuleren. Sinds de oprichting in 2008 
is de DDG uitgegroeid tot een levendige gemeenschap die inno-
vatieve bedrijven en deskundigheid aantrekt. 

Deze kweekvijver voor beginnende ondernemers en tegelijkertijd 
centrum voor evenementen speciaal voor de videospellenindustrie 
is een vruchtbaar, en zowel voor Nederland als internationaal 
uniek concept, zegt Eline Muijres, Communicatiemanager van 
DGG. Vóór 2008 was de branche slecht zichtbaar en bleek het 
niet mogelijk ondersteuning voor beginnende ondernemers te 
coördineren en aan te bieden, zegt ze. Met DGG kon Nederland 
een nieuw netwerk bieden voor vakmensen uit deze branche en 
nieuw talent aantrekken.

Er hebben zich in de periode van 2008 tot 2014 ongeveer 75 bedrij-
ven gevestigd in het hoofdkantoor van DGG in Utrecht en in andere 
centra in Hilversum en Breda. Dit heeft meer dan 200 banen opge-
leverd en 6 miljoen euro aan inkomsten gegenereerd. DGG heeft 
ook meer dan 500 bedrijven ondersteund met advies, consulten en 
diensten om bedrijven met elkaar in contact te brengen.

DGG organiseert een reeks evenementen waaronder de kenmer-
kende netwerklunch voor potentiële klanten, studenten, onder-
wijzers en investeerders. Het jaarlijkse evenement Indigo geeft 
de beste en interessantste Nederlandse game-ontwerpers de 
kans hun werk te presenteren. Andere activiteiten zijn master-
classes voor aanstormend talent, jamsessies met games en 
workshops. Er hebben tot nu toe al meer dan 22 000 mensen 
deelgenomen aan de evenementen van DGG.

„De Dutch Game Garden is zowel binnen als buiten Nederland 
snel uitgegroeid tot een bekend concept. Het is een ruimte vol 
games- en technologiebedrijven, aangedreven door ondersteu-
ningsprogramma's voor startende ondernemingen, uiteenlopende 
netwerkevenementen, honderden publicaties en nieuwe locaties 
die in het hele land opkomen. Door deze combinatie van elkaar 
versterkende activiteiten zijn we uniek in Nederland en daarbui-
ten,” zegt Jan-Pieter van Seventer, Managing Director bij DGG.

Serious gaming

DGG huisvest uiteenlopende gamesondernemingen met interna-
tionale reikwijdte die toepassingen ontwikkelen volledig gericht 
op entertainment of op toegepaste games. 

DGG is in feite de belangrijkste supporter van „serious games“ – 
waarbij gametechnieken worden gebruikt voor de training en het 
onderwijs van gebruikers in bepaalde onderwerpen, zoals ouderen-
zorg en patiëntveiligheid. Tijdens haar bezoek aan DGG in 2015 
was Europees commissaris voor regionaal beleid, Corina Creţu, 
vooral erg onder de indruk van de activiteiten van DGG op dit gebied.  

DGG heeft zich gediversifieerd om bedrijven te begeleiden bij de 
ontwikkeling van toepassingen, online campagnes, interactief 
ontwerp en het ontwikkelen van videogames. DGG heeft project-
financiering gebruikt om nog meer bedrijven vaker meer verschil-
lende diensten voor bedrijfsontwikkeling te bieden en om naar 
een groter, moderner gebouw te verhuizen. Ook wilden ze de aan-
wezigheid van de Nederlandse sector op internationale beurzen 
stimuleren en de zichtbaarheid van de sector verstevigen door 
samen te werken aan meer dan 1250 artikelen voor digitale, 
gedrukte en audiovisuele media.

De totale investering van het project „Dutch Game Garden” bedraagt 
4 000 000 euro, waarvan 1 600 000 euro is bijgedragen door het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) via het opera-
tionele programma Werkgelegenheid en concurrentievermogen, 
West-Nederland voor de programmeringsperiode 2007-2013. 

MEER INFO
www.dutchgamegarden.nl 

PROJEC TEN

DUTCH GARDEN KWEEKT 
GAMETALENT

TOTALE INVESTERING:  
4 000 000 EUR

EU-BIJDRAGE  
1 600 000 EUR
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Een gedeelde visie voor het 
cohesiebeleid na 2020

De Conferentie van perifere kus-
tregio's (CPMR) en het 
DG REGIO van de Europese 
Commissie hebben in oktober 
een grote conferentie georgani-
seerd in Brussel om de belang-
rijke rol van het cohesiebeleid 
voor de toekomst van de Euro-
pese Unie te bespreken. Het eve-
nement „De rol van het 
cohesiebeleid bij de uitvoering 
van EU-prioriteiten” moest de 
rol van het cohesiebeleid bij de 
uitvoering van EU-prioriteiten 
legitimeren en laten zien dat het 
veel meer is dan alleen maar een 
pot met geld. 

Enrico Rossi, voorzitter van de regio 
Toscane en vicevoorzitter van de 
CPMR, spreekt met Panorama 

over het belang van het evenement en 
de visie van CPMR over het cohesiebe-
leid na 2020.   

Wat is uw persoonlijke feedback over de 
Europese week van de regio’s en steden 
(EWRC) van dit jaar? 

De EWRS van dit jaar bood regio's uit 
heel Europa de gelegenheid hun capa-
citeit te laten zien om groei en banen te 
creëren, het cohesiebeleid van de Euro-
pese Unie uit te voeren en te laten zien 
hoe belangrijk het lokale en regionale 
niveau is voor goed Europees bestuur.

Voor de CPMR en de 160 perifere kust-
regio's die deze in heel Europa vertegen-
woordigt, bood de EWCR de gelegenheid 
dit belangrijke evenement te organise-
ren en zo een regionaal perspectief over 
de toekomst van het cohesiebeleid te 
bieden. Met de concrete voorbeelden die 
onze deelnemende regio's hebben 
gepresenteerd, toont de conferentie de 
rol van het cohesiebeleid bij de uitvoe-
ring van EU-prioriteiten door de inves-
teringsvoorwaarden te verbeteren en 
territoriale, economische en sociale 
cohesie te bereiken. 

We hebben laten zien dat de Europese 
structuur- en investeringsfondsen bij-

dragen aan Europese prioriteiten zoals 
migratie, klimaatverandering en de groei 
van het mkb. Ook hebben we laten zien 
hoe het cohesiebeleid bijdraagt aan de 
juiste voorwaarden voor duurzame 
investeringen op de lange termijn.

Wat zijn de standpunten van de CPMR 
over het verloop van de 
financieringsperiode 2014-2020? 

Investeren is een van de belangrijkste 
prioriteiten, zo niet de belangrijkste van 
de EU. Het is een duidelijke prioriteit voor 
de commissie Juncker voor de periode 
2014-2020 en de CPMR staat volledig 
achter deze visie. Daarom willen we ons 
ervan verzekeren dat het cohesiebeleid 
wordt erkend als het belangrijkste inves-
teringsbeleid van de EU. 

Dus verzoekt de CPMR voorzitter Junc-
ker en de Europese Commissie om het 
ware potentieel en de kracht van de 
Europese regio's te erkennen. We kijken 
naar de toekomst en de EU-strategie na 
2020 wanneer de volgende reeks 
beleids- en financieringsprogramma's 
van start gaat. 

INTERV IE W



47

PANORAMA / WINTER 2016 / Nr. 59

47

We zijn blij met de inspanningen om de 
uitvoering van de programma's te ver-
eenvoudigen in het kader van gedeeld 
beheer, extra financiering voor het Jon-
gerenwerkgelegenheidsinitiatief, de uit-
breiding van het mkb-initiatief en de 
oprichting van een investeringsprioriteit 
voor de integratie van migranten. Dit zijn 
allemaal zeer positieve voorstellen van 
de Europese Commissie, die als onder-
deel van de tussentijdse herziening van 
de EU-begroting zijn aangekondigd. 

Hoe kijkt de CPMR naar de periode 
na 2020?

Het project EU bevindt zich in een beslis-
sende fase en nu hebben we de kans om 
het cohesiebeleid te moderniseren en cen-
traal te stellen in een hervormde EU. Onze 
visie voor de toekomst van het beleid is 
helder: het cohesiebeleid is meer dan 
alleen financiering; dit beleid zit verankerd 
in het EU-Verdrag dat de EU-prioriteiten 
in alle gebieden van Europa uitvoert. 

Het is onze taak als regio's om te laten 
zien dat dit beleid veel andere voordelen 
oplevert. We zijn blij dat commissaris 
Creţu die visie met ons heeft gedeeld 
tijdens de conferentie over de EU-begro-
ting gericht op resultaten.

Hoe kan de CPMR bijdragen aan de 
voorbereidingen voor de periode na 
2020? 

We hebben verschillende ideeën over 
wat er moet veranderen om het cohe-
siebeleid te moderniseren. De perifere 
en kustregio's die we vertegenwoordi-
gen hebben een beleidsnota goedge-
keurd waarin wordt benadrukt dat het 
cohesiebeleid van vitaal belang is voor 
de economische groei in alle Europese 
gebieden, en dat dit moet worden ver-
sterkt om aan de veranderende priori-
teiten van de EU te voldoen. Het beleid 
moet worden gemoderniseerd zodat 
het centraal komt te staan in een 
 hervormde Europese Unie. 

Het cohesiebeleid is meer dan alleen 
maar een pot met geld; het bouwt brug-
gen tussen regionale verschillen en cre-
eert groei en banen, wat het belangrijker 
maakt dan ooit. We dringen er bij de Euro-
pese Commissie op aan om een Europese 
langetermijnstrategie voor investeringen 
te ontwikkelen in combinatie met de 
gezamenlijke krachten van het cohesie-
beleid en het Europees Fonds voor stra-
tegische investeringen.

We verzoeken de Commissie ook om 
aanzienlijke veranderingen om het 
beleid voor begunstigden en beheersau-
toriteiten te vereenvoudigen en vragen 
om een gemeenschappelijke set regels 
voor alle vijf de Europese structuur- en 
investeringsfondsen.  

MEER INFO 
http://www.crpm.org/ 

⌃ Eleni Marianou, secretaris-generaal van de CPMR ⌃  Normunds Popens, adjunct-directeur-generaal voor uitvoering, DG 
regionaal en stedelijk beleid, Europese Commissie

http://cpmr.org
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RICHTLIJNEN INZAKE 
BESTE PRAKTIJKEN IN 
ICT

Er is een nieuwe brochure gepubliceerd 
die beheersautoriteiten en overheden 
moet helpen ICT-investeringen doelma-
tig te ontwerpen en uit te voeren. De 
gids bevat een verzameling succesvolle 
projecten uit de hele EU op gebieden als 
e-overheid, e-gezondheid en e-leren, 
alsmede breedbandinfrastructuren en 
netwerktoepassingen. Dit moet beheers-
autoriteiten en overheden inspireren om 
de toegang, het gebruik en de kwaliteit 
van ICT te verstevigen zoals vastgelegd 
in de twee ex-ante ICT-voorwaarden 
voor thematische doelstelling 2. 

MEER INFO
http://europa.eu/!Yb39tW 

NIEUWE GARANTIEO-
VEREENKOMSTEN IN 
HET KADER VAN HET 
MKB-INITIATIEF IN 
BULGARIJE

Er zijn nieuwe overeenkomsten getekend 
tussen het Europees Investeringsfonds 
(EIF) en financiële tussenpersonen in 
Bulgarije in het kader van het mkb-ini-
tiatief. Zes maanden na de start van het 
programma zijn er vijf overeenkomsten 
getekend met United Bulgarian Bank en 
Raiffeisenbank Bulgarije, UniCredit Bul-
bank, ProCredit Bank en Cibank. Deze 
moeten naar verwachting 385 miljoen 
EUR financiering vrijmaken voor voor 
mkb-bedrijven in het land. „Bulgarije 
staat in de kopgroep van lidstaten die 
profiteren van dit innovatieve pro-
gramma van het cohesiebeleid, en deze 
overeenkomsten laten concreet zien dat 
het mkb-initiatief resultaten oplevert,” 
zegt Corina Creţu, commissaris voor 
regionaal beleid. 

Het mkb-initiatief is een financieel instru-
ment dat gemeenschappelijk door de 
Commissie en de Europese Investerings-
bank (EIB-groep) is ontwikkeld. Het 
maakt deel uit van een breder initiatief 
om lidstaten aan te moedigen het bedrag 
van de fondsen in het kader van het 
cohesiebeleid dat door financiële instru-
menten wordt geïnvesteerd, te verdub-
belen in overeenstemming met de 
doelstellingen van het investeringsplan 
voor Europa. „Ik hoop dat deze nieuwe 
overeenkomsten andere lidstaten zullen 
overtuigen om mee te doen aan dit initi-
atief,” voegt commissaris Creţu eraan toe. 

MEER INFO 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/
sme_initiative/smei_bulgaria/index.htm

FINANCIERINGSPORTAAL 
VOOR HET 
OOSTZEEGEBIED 
GEPUBLICEERD

Interact en het Zweedse Instituut heb-
ben een nieuw instrument ontwikkeld 
om financiering voor projecten in het 
Oostzeegebied te zoeken. Het financie-
ringsportaal is een inventaris van meer 
dan 300 financieringsinstrumenten die 
samenwerking in het Oostzeegebied 
mogelijk maken.

De financieringsinventaris van het Oost-
zeegebied bevat meer dan 300 financie-
ringsinstrumenten. Ze beslaan particuliere 
en publieke financieringsbronnen van alle 
EU-landen rond de Oostzee (Duitsland, 
Polen, Denemarken, Zweden, Finland, Est-
land, Litouwen en Letland) en niet-EU-lan-
den zoals Noorwegen en Rusland. 
Bovendien zijn er EU-brede financierings-
programma's in opgenomen.

De toegevoegde waarde van dit portaal is 
dat het voor het eerst meerdere financie-
ringsinstrumenten in het Engels presen-
teert. Meer informatie is beschikbaar in de 
oorspronkelijke taal en op de oorspronke-
lijke websites over de instrumenten. 

MEER INFO
http://funding.balticsea-region.eu/

Regional and 
Urban Policy

ENHANCING ACCESS TO, AND THE USE AND QUALITY OF ICT

July 2016

Support to the implementation 
of the ERDF INVESTMENT PRIORITY

Successful good 
practice and 
measures

NIEUWS [ IN HE T KORT ]

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_bulgaria/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_bulgaria/index.htm
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DE DONAUREGIO 
FOCUST OP INNOVATIE

Van 3 tot 5 november 2016 werd het 
vijfde jaarlijkse forum voor de EU-strate-
gie voor de Donau-regio (Eusdr), getiteld 
„Innovatiestromen - water, kennis en inno-
vatie in de Donau-regio“, gehouden in 
Bratislava. Tijdens de openingssessie wer-
den twee plenaire sessies en zes work-
shops gehouden waar meer dan 800 
belanghebbenden vanuit de hele regio 
toekomstige uitdagingen en kansen 
bespraken. Discussies gingen onder meer 
over de mogelijkheid om verschillende 
fondsen (waaronder particuliere fondsen) 
te combineren voor het financieren van 
projecten; de cruciale rol van O&I, met 
name slimme specialisatie; focus op jonge 
onderzoekers (bijv. fiscale stimulansen om 
een brain-drain tegen te gaan); en inspan-
ningen om een gezamenlijke aanpassings-
strategie voor klimaatverandering voor 
het stromingsgebied te ontwikkelen.

Om het vijfjarig bestaan van de strate-
gie te markeren is er een nieuwe bro-
chure opgesteld. Hierin worden de 
belangrijke resultaten die nu duidelijk 
worden, bekendgemaakt. 

MEER INFO
http://europa.eu/!JM99Nm

FOCUS OP VIER 
MACROREGIONALE 
STRATEGIEËN

Het Interactprogramma publiceerde de 
allereerste publicatie over alle vier de 
EU-macroregionale strategieën. „Macro-
regionale strategieën in veranderende 
tijden – Eusbsr, Eusdr, Eusalp en Eusair 
– samen op weg naar de toekomst“ 
geeft een overzicht van de kwesties met 
betrekking tot de vier strategieën en 
moet belanghebbenden vertrouwd 
maken met de strategieën in andere 
macroregio's. Dit moet samenwerking en 
intercollegiale activiteiten tussen de 
strategieën in de toekomst bevorderen.

De publicatie bevat onder meer standpun-
ten van deskundigen en een interessante 
quiz waar lezers hun kennis over macro-
regionale strategieën kunnen testen.

MEER INFO
http://europa.eu/!WD86hd 

EU-COHESIEBELEID, 
HERBEOORDELING VAN 
PRESTATIES EN 
RICHTING 

Dit boek verenigt de academische 
wereld, leden van de Europese instellin-
gen en beleidsvormers op regionaal en 
nationaal niveau om de prestaties en 
richting van het EU-cohesiebeleid 
opnieuw te beoordelen tegen een ach-
tergrond van de belangrijkste hervor-
mingen van het beleid in een generatie. 
In reactie op de kritiek uit het verleden 
over de doeltreffendheid van het beleid 
hebben beleidswijzigingen van 2013 de 
Europese structuur- en investerings-
fondsen afgestemd op de Europa 
2020-strategie en zijn er maatregelen 
geïntroduceerd om de strategische 
samenhang, prestaties en geïntegreerde 
ontwikkeling te verbeteren. Het boek is 
gepubliceerd in Open Access, waardoor 
het kosteloos kan worden gedownload.

MEER INFO
http://www.tandfebooks.com/action/
showBook?doi=10.4324/9781315401867

Regional and 
urban policy

DANUBE REGION  
STRATEGY:
SUCCESS STORIES 

STRENGTHENING  
THE REGION

CONNECTING  
THE REGION

PROTECTING 
THE ENVIRONMENT

BUILDING  
PROSPERITY

Macro-regional 
strategies in  
changing times
EUSBSR, EUSDR, EUSALP and EUSAIR  
headed towards the future together

European Regional Development Fund
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DE EU INVESTEERT 
IN DE POOLSE 
VERVOERSINFRA-
STRUCTUUR

De Europese Commissie heeft drie 
belangrijke projecten goedgekeurd voor 
een totaalbedrag van 350 miljoen EUR 
uit het EFRO en het cohesiefonds. Het 
doel is regionale en internationale con-
nectiviteit te verbeteren en het streek-
verkeer of het verkeer over de corridor 
tussen de Oostzee en de Adriatische zee 
van het trans-Europees vervoersnetwerk 
(TEN-T) te stroomlijnen. 

Het eerste project, dat 93,5 miljoen EUR 
uit het cohesiefonds krijgt, betreft de aan-
leg van een bypass om de stad Radom, in 
de regio Mazovië langs de snelweg S7. Dit 
moet verkeersopstoppingen rond de stand 

verminderen en zorgen voor een snellere 
verbinding met het internationale wegen-
net. Het tweede project, dat 154 miljoen 
EUR uit het cohesiefonds toegewezen 
heeft ontvangen, financiert verbeteringen 
aan de S8-snelweg in de regio's Mazovië 
en Podlachië om de toegang tot de inter-
regionale verbindingen met het TEN-T-net-
werk te verbeteren. Het laatste project, ter 
waarde van 103,5 miljoen EUR gefinan-
cierd door het Europees Fonds voor regio-
nale ontwikkeling, heeft betrekking op het 
ontwerp en de aanleg van twee bypasses 
in de regio Kujavië-Pommeren rond de 
steden Inowrocław en Brodnica. Deze 
bypasses zullen de verkeersopstoppingen 
in de stadscentra helpen verlichten. 

MEER INFO
ESIF: http://europa.eu/!vP47kw

RECTIFICATIE
In Panorama 58 op pagina 41 in het 
artikel van Marjorie Jouen, getiteld 
„Toekomstige politieke cohesie na 
2020 waarborgen”, is een fout in de 
laatste paragraaf geslopen. Hier had 
moeten staan: „Dus is het nodig ter-
ritoriale samenwerking te bevorderen 
als methode om regionale investe-
ringsprogramma's in te voeren tussen 
stedelijke en plattelandsgebieden, 
kust- en berggebieden en lokale over-
heden, in aanvulling op de vorming 
van een specifieke doelstelling” in 
plaats van „Dus is het nodig territori-
ale concurrentie te bevorderen als 
methode om....”.
 
We betreuren deze fout en veront-
schuldigen ons voor eventuele 
misverstanden.

NIEUWS [ IN HE T KORT ]
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