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Onderwerp:

Concept position paper hervorming van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. 

Publiekssamenvatting:

Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijke visie geformuleerd 

op de gewenste hervorming van de Europese Structuur en Investeringsfondsen. Het gaat hierbij 

om de kaders voor de inzet van Europese subsidies in onder andere de regionale economie, 

plattelandsontwikkeling en de klimaat- en energietransitie vanaf 2020.  Vanuit deze visie wordt 

het belang en de meerwaarde van structuurfondsen voor álle regio’s in Europa, dus ook de 

Nederlandse, richting Brussel onderschreven. Met elkaar doen de Nederlandse partners hiermee 

voorstellen ter verbetering (hervorming: effectiever en efficiënter) van het beleid richting Brussel.

Het voorstel gaat nog niet in op financiële vraagstukken (hoogte of verdeling van middelen) of 

nationale vraagstukken, die losstaan van discussies op Europees niveau.

Advies:

- In te stemmen met de definitieve versie van de concept position paper hervorming van 

Europese Structuur- en Investeringsfondsen. 

- Gedeputeerde Bond van de provincie Noord-Holland het standpunt van Zuid-Holland in het 

Bestuurlijk Overleg van 23 maart 2017 tot instemming met de concept position paper 

hervorming van Europese Structuur- en Investeringsfondsen naar voren te laten brengen.

- De publiekssamenvatting vast te stellen met als onderwerp: ‘Concept position paper 

hervorming van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen’. 

- Geheimhouding op te leggen op het voorstel Concept position paper hervorming van de 

Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de bijlagen op grond van artikel 55 

Provinciewet juncto artikel 10, lid 2 Wet openbaarheid van bestuur, tot na vaststelling in de 

ministerraad. 

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
- Concept position paper hervorming ESI Fondsen
- Concept-agenda Bestuurlijk Overleg Toekomst Structuurfondsen 23 maart
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1 Toelichting voor het College

Met dit concept positon paper worden het belang en de meerwaarde van structuurfondsen voor 

álle regio’s in Europa, dus ook de Nederlandse, richting Brussel onderschreven. De kracht van de 

paper is mede gelegen in het feit dat deze tot stand is gebracht in overleg en afstemming met alle 

betrokken overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, Management Autoriteiten, EZ, 

SZW, FIN,BZ en OCW). Deze paper kan worden gezien als gezamenlijke stap op weg naar een 

periode van cohesiebeleid na 2020. Ter verbetering (hervorming: effectiever en efficiënter) van 

het beleid doen overheden in lidstaat Nederland in de (non) paper een gezamenlijk voorstel 

richting Brussel. Het paper gaat niet in op financiële vraagstukken (hoogte of verdeling van 

middelen) of nationale vraagstukken, die losstaan van discussies op Europees niveau. 

Wij kunnen instemmen met het voorgestelde concept position paper hervorming ESI-Fondsen. 

Belangrijkste kracht is dat dit een gezamenlijke inzet van rijk en decentrale overheden betreft. 

Ook inhoudelijk staan de belangrijkste punten voor Zuid-Holland goed verwoord:

 Paragraaf 1.1. sluit goed aan op de wens vanuit Zuid-Holland om de ESI-Fondsen niet 

alleen te focussen op de Europese maatschappelijke uitdagingen, maar daarnaast met 

name in te zetten op die initiatieven die de meeste impact hebben op, cq. bijdragen aan 

de realisatie van de relevante opgaven. 

 Paragraaf 1.2. sluit goed aan op onze inzet om vanuit de opgaven te komen tot een 

"Multi fund benadering". Dit vergt dat minder rigide wordt omgegaan met lands- en 

regiogrenzen waarmee de positie van Zuid-Holland in de grensoverschrijdende 

samenwerking kan worden versterkt. En om te komen tot (inter-) regionale 

innovatie/ontwikkel strategieën als basis voor de programmering.

 Paragraaf 1.3. verwoordt het belang van ook Zuid-Holland dat geen concessie wordt 

gedaan aan de inzet vanuit Horizon 2020 op impact en excellentie.

 Paragraaf 1.4. beschrijft de wens te komen tot een uniforme verordening zodat 

administratieve verschillen tussen Europese programma's de gewenste multi-fund 

benadering niet in de weg staan. En dat goede samenwerking tussen de verschillende 

overheidslagen (partnerschap beginsel) van groot belang is voor goede uitvoering van 

programma's.

 Paragraaf 1.5. verwoordt ook onze zorg dat Financiële Instrumenten onvoldoende 

toegevoegde waarde voor ons hebben omdat de risico bereidheid te laag is.

 Hoofdstuk 2 gaat over vereenvoudiging en verlaging van de controle lasten. De 

voorgestelde zaken sluiten ook aan op door ons ervaren problemen in de huidige praktijk.

Financieel en fiscaal kader:

Niet van toepassing. 

Juridisch kader:

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan 

eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat het voorbereidingen zijn op onderhandeling 

waarbij meer bestuurslagen belanghebbend zijn. Hierdoor is sprake van economische en 
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financiële belangen als bedoeld in artikel 10, lid 2, letter b van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Daarnaast dient het de kwaliteit van het besluitvormingsproces om geheimhouding op te leggen, 

omdat betrokken partijen anders onevenredig bevoor- of benadeeld worden ten gevolge van 

mogelijke voorkennis die zij kunnen hebben over het standpunt van de provincie. De 

geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2, letter g van de Wet openbaarheid 

van bestuur.

Geheimhouding kan worden opgeheven nadat het position paper in de ministerraad is vastgesteld 

(naar verwachting 25 april 2017). 

2 Proces

Het Bestuurlijk Overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken vindt plaats op 23 maart 

2017. Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland zal namens landsdeel West aan 

het Bestuurlijk Overleg deelnemen. De staatssecretaris is voornemens om de paper na het 

bestuurlijk overleg in de ministerraad te brengen (naar verwachting april 2017). Na vaststelling 

gaat het stuk als paper naar de Tweede Kamer. 

3 Communicatiestrategie

De communicatie over de paper zal vorm krijgen vanuit de gezamenlijke partners die betrokken 

zijn (rijk, IPO, VNG en Management Autoriteiten)
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