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Noord-Holland Noord in Europa 
Verslag werkbezoek aan de European Week of Regions and Cities in Brussel 11 & 12 oktober 2016 
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Op 11 en 12 oktober 2016 heeft een delegatie, bestaande uit: burgemeester Schuiling (gemeente Den 
Helder), wethouder Krijns (gemeente Den Helder), mevr. Bolderheij (directeur Port of Den Helder), 
wethouder Bashara (gemeente Hoorn), wethouder Tap (gemeente Hoorn), dhr. Pennink (directeur 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord) en mevr. Sint (projectleider Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord), een bezoek gebracht aan Brussel tijdens de European Week of Regions and Cities 
(EWRC). 
 
Dit is het vierde bestuurlijke werkbezoek van de regio aan de EWRC. De EWRC is een jaarlijks, vier 
dagen durend evenement in Brussel waarbij regionale en lokale overheden samen met deskundigen 
en academici goede praktijken en knowhow uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke 
ontwikkeling. Het is tevens een erkend platform voor politieke communicatie over de ontwikkeling van 
het EU-cohesiebeleid, en een plaats om de besluitvormers ervan bewust te maken dat de regio’s en 
steden moeten worden betrokken bij het EU-besluitvormingsproces. Doordat de regio jaarlijks acte de 
présence geeft, wordt het steeds makkelijker om toegang te verkrijgen tot netwerken en contacten. 
Het doel van het bezoek is ook het onderhouden van het netwerk, wat in Brussel zeer belangrijk is. 
 
Naast het zichtbaar maken van de regio Noord-Holland Noord en de activiteiten die hier plaatsvinden, 
stonden tijdens het werkbezoek twee regionale speerpunten centraal: de A23 (de nieuwe ring boven 
Amsterdam, via de Houtribdijk richting Bremen, Hamburg en Berlijn) en de haven van Den Helder 
(inbreiding- en uitbreidingsplannen om de grootste logistieke hub voor de offshore in het zuidelijk deel 
van de Noordzee te blijven). 
 
Het werkbezoek was erop gericht om de kansen te inventariseren voor Europese samenwerking, bij te 
dragen aan de Europese agenda en de mogelijkheden te inventariseren voor Europese gelden voor 
realisatie van de A23 en Port of Den Helder. Hiertoe zijn diverse organisaties bezocht. 
 
De European Sea Ports Organisation (ESPO) behartigt de gemeenschappelijk belangen van haar leden 
(zeehavens) bij de Europese instellingen en beleidsmakers. De missie van ESPO is om het Europese 
beleid te beïnvloeden met als doel een veilige, efficiënte en duurzame havensector, opererend als het 
belangrijkste element van de transportindustrie, met – voor zover uitvoerbaar – vrije en onverstoorde 
marktvoorwaarden. Met een senior adviseur is gesproken over het werkt van ESPO, de uitbreidings-
plannen van Port of Den Helder en de mogelijkheden voor financiering hiervoor.  
 
Tijdens de jaarlijkse Meet & Greet van ERAC (European and Regional Affairs Consultants) is inspiratie 
opgedaan door middel van pitches van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij over het Europese 
speelveld en cohesiebeleid, de GVB Amsterdam over de duurzaamheidsambities en de mogelijkheden 
van EIB-instrumenten voor Nederlandse partijen. En heeft de delegatie nuttig informatie uitgewisseld 
en contacten opgedaan tijdens het netwerkgedeelte. 
 
Er is gesproken met de beleidsmedewerker van Europarlementariër Wim van de Camp. De heer Van de 
Camp is onder andere lid van de commissie vervoer en er is gesproken over beide speerpunten. 
Omtrent de A23 is onder andere besproken hoe er meer draagvlak gecreëerd kan worden door middel 
van verbreding richting het thema duurzaamheid. 
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Op de Permanente Vertegenwoordiging (PV) is gesproken met Paul Ymkers. Doelstelling van de PV is 
om de Nederlandse belangen in de Europese Unie zo goed mogelijk te behartigen. Met de heer Ymkers 
is gesproken over de Ontwikkelingslocatie Petten en de recente ontwikkelingen rondom de samen-
voeging van ECN en TNO in één duurzaamheidsinstituut. Ook hier zijn de plannen toegelicht rondom 
de A23 en Port of Den Helder. De heer Ymkers heeft een beeld geschetst van de gang van zaken 
rondom beïnvloeding van Europees beleid en wanneer we waar moeten aankloppen. Tot slot is 
gesproken over financieringsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld het EIB (European Investment Bank).  
 
Er is daarnaast nog een bijeenkomst van de provincie Noord-Holland bijgewoond over de deelname 
van gedeputeerde Loggen aan het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR is de spreekbuis voor lokale 
en regionale overheden binnen de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het CvdR voordat zij een besluit 
kunnen nemen. Het doel van deze bijeenkomst was onder andere informeren over de werkzaamheden 
van CvdR en gedeputeerde Loggen, maar ook enthousiasme aanwakkeren voor eventuele deelname 
van gemeentebestuurders aan het Comité van de Regio’s.  
 
Tot slot is de Randstad social network lunch van de Randstad Regio bezocht. De Randstad Regio 
vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de  provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en 
Zuid-Holland in Brussel. Na pitches over een aantal Living Labs in de regio, is er genetwerkt met 
bestuurders uit de Randstadregio en de vertegenwoordiging in Brussel. 
 
Hoe we nu verder gaan 
Er is veel informatie opgehaald en veel contactpersonen komen nog met aanvullende informatie. Er is 
veel geleerd over Europese beleidsbeïnvloeding, het proces van Europese besluitvorming en wanneer 
we waar moeten zijn.  
Europa biedt zeker kansen, zowel op het gebied van beleid, als op het gebied van financierings-
mogelijkheden. Maar we moeten ons ook beseffen dat het een kwestie van lange adem is en de regio 
Noord-Holland Noord niet meetelt in Europa en dat we moeten meeliften met de Randstadregio.  
 
De vervolgstappen zijn tweeledig:  

1. Op het korte termijn wordt  opvolging gegeven aan afspraken die zijn gemaakt in Brussel. Dit 
betekent onder andere dat we contact  zoeken met een aantal personen naar wie we zijn 
doorverwezen. Met de informatie uit die gesprekken kunnen  projecten vervolgens worden 
geconcretiseerd. Voorts zal in ‘Den Haag’ draagvlak moeten worden gecreëerd  voordat verder  
op Europees niveau kunnen worden gezet.  

2. Aan de andere kant moet er gewerkt worden aan een meer structurele Europa agenda. De 
onderwerpen daarin zullen voortvloeien uit het ambitiedocument en de nationale 
lobbyactiviteiten die daaruit te destilleren zijn. Naast een eenduidig profileringsverhaal, zullen 
er naar verwachting één of twee onderwerpen “Europeeswaardig” zijn. Hiernaast zal er ook 
aandacht moeten zijn voor de strategie en organisatie om de doelen te realiseren.  

3. Er is goed inzicht gekregen in de mogelijkheden die de EIB biedt. Hier zal nader naar worden 
gekeken. 

 

 

  


