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Uitgangspunten
voor
een
robuust
investeringsbeleid #cohesie2020

en

toekomstbestendig

Europees

In Brussel is er door verschillende organisaties al een startschot gegeven voor komende
discussies over het Europees investeringsbeleid. Ook Eurocommissaris Cretu riep al om
niet te wachten op de consultatie van volgend jaar, maar nu al met ideeën te komen voor
een nieuw cohesiebeleid. De Nederlandse Provincies zijn traditioneel de trekker van de
discussies in Nederland over het cohesiebeleid. Daarom zullen wij proberen voor maart
2016 een gezamenlijk standpunt in te nemen. Daarnaast faciliteren wij het debat door
met verschillende stakeholders in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld op 11 februari 2016 in
Den Haag. In het memo hieronder staan de uitgangspunten van het visiedocument. In dit
document slaan we de piketpaaltjes in de grond om kaders voor een toekomstig
cohesiebeleid af te bakenen.
Bijdrage provincies aan debat
De Nederlandse Provincies maken sinds jaar en dag dankbaar gebruik van de Europese
structuurfondsen. De structuurfondsen zijn hét instrument van de Unie om te investeren
in Europa. Geen enkel ander instrument zorgt voor zo een krachtige investeringsimpuls
dan
de
structuurfondsen;
320
miljard
voor
regionaal
beleid,
(p.m.)voor
plattelandsontwikkeling en (p.m.) voor maritieme en visserijzaken. Omdat het om veel
geld gaat, wordt er continu met een kritische blik naar de fondsen gekeken door politici,
academici en in bredere zin de maatschappij zelf. Vandaar dat elke 7 jaar er
verstrekkende hervormingen plaatsvinden om het beleid aan te passen aan de
uitdagingen en eisen van de toekomst. De Provincies doen mee aan de
hervormingsdiscussies door al in een vroege fase de discussie te faciliteren en hun
expertise en ervaringen aan te bieden aan sleutelbeleidsmakers. Ook nu weer. In mei
2015 vond er een bijeenkomst plaats in het Huis van de Nederlandse Provincies dat als
aftrap diende voor alle discussies over de komende hervormingen. Bovendien zijn er
tijdens de aftrap afspraken gemaakt om tot een document te komen dat de brede kaders
voor toekomstige discussies neerzet.
Uitgangspunt 1: Een integraal, samenhangend en simpel investeringsbeleid met
lage administratieve kosten
Het is onacceptabel dat bedrijven, kennisinstellingen of overheden huiverig zijn om aan
EU financieringstrajecten te beginnen omdat de administratieve barrières te hoog zijn.
Het is net zo min acceptabel dat een groot deel van de kosten of tijd van een project in
administratieve afhandeling gaat zitten. Een robuust investeringsbeleid is simpel, zowel
voor de eindbegunstigden als de beheerders van de fondsen. Dat begint met een
integrale benadering vanuit de Europese Commissie. We zien nog teveel dat de fondsen
een weerspiegeling is van de prioriteiten van verschillende DG’s. Hierdoor komt er weinig
terecht van de beloofde synergie. Een goed project moet kunnen rekenen op financiering.
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Uitgangspunt 2: Een investeringsbeleid dat toegankelijk is voor alle regio’s van
Europa
Het Europese investeringsbeleid na 2020 moet toegankelijk zijn voor alle regio’s van
Europa. De Nederlandse Provincies geloven niet in een investeringsbeleid dat zich
uitsluitend richt op arme of rijke regio’s. Niet het welvaartsniveau, maar de omvang van
de Europese uitdaging moet uitmaken of een regio investeringen nodig heeft of niet.
Uitgangspunt
3: Een investeringsbeleid met grote Europese meerwaarde
gericht op de uitdagingen van vandaag en morgen
“We moeten groot zijn in de grote zaken en klein in de kleine zaken”, aldus
Eurocommissaris Timmermans. Dit geldt ook voor het investeringsbeleid van de
toekomst. Europa moet alleen daar investeren, waar er een duidelijke Europese
meerwaarde aanwezig is. Dit betekent investeren in de grote uitdagingen van Europa, of
daar waar investeringen niet zouden plaatsvinden zonder interventie op Europees niveau.
Uitgangspunt
4:
Een
investeringsbeleid
gebaseerd
op
partnerschapsprincipe: regio’s partner in uitvoering van regionaal beleid

het

Regio’s zijn de sociaal-economische gebiedsregisseurs van Europa. De Provincies dragen
bij aan een robuust investeringsbeleid door partners aan elkaar te koppelen,
cofinanciering op tafel te leggen en lokale kennis aan te wenden. Het toekomstige
investeringsbeleid moet daarom opgesteld en uitgevoerd worden in samenspraak met de
regio’s van Europa.

