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Standpunt over de toekomst van het Europese regionale beleid

Geachte heer TImmermans,
Aan uw oproep aan provincies en gemeenten om op korte termijn hun standpunt te bepalen
over de toekomst van het Europese regionale beleid, geven wij graag gehoor. Hierbij

overleg met u op 9 januari 2008 In het Provinciehuis van
Hertogenboseh. Wij zien dit overleg als een goede gelegenheid om tot een

wij het bestuurlijke

bevestigen

te 's

Noord-Brabant
gezamenlijke visie van de lidstaat Nederland te komen op dit beiangrijke beleidsterrein.

Het Cohesiebeleid
ook

een belangrijk middel om de economische,

na

afloop

van

sociale en territoriale

cohesie

De Nederlandse provincies en gemeenten willen in dat
huidige
regionale
(2007-2013)
programmaperiode

Unie te bevorderen.

in de Europese

kader

is

de

blijven

uitvoeren met steun van de Europese structuurfondsen.
gesteld
zij
in staat
hun bijdrage, die van essentieel belang is gebleken, te
Hiermee worden
in de Lissabon- en
blijven leveren aan de Europese doelstellingen,
zoals verwoord

ontwikkelingsprogramma's

Göteborgstrategie. Het Cohesiebeleid ,biedt regio's en gemeenten de mogelijkheid om kansen
en duurzame
te benutten op het gebied van (sociale) economie, werkgelegenheid
bij
zij
de
de
concurrentiepositie
van
direct
verbetering
van
aan
ontwikkeling. Hierdoor dragen
Europa in de wereld.
Provincies en gemeenten zien in het Cohesiebeleid een belangrijk instrument om op integrale
wijze de ontwikkeling van de regio's te versterken. De toegevoegde waarde zit vooral in de

methodiek

IPO
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van het beleid. De structuurfondsenprogramma's brengen verschillende partners
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uit de regio's en gemeenten bijeen (governance-aspect).
partnerschappen

gecreëerd,

die ook

Hierdoor worden regionaie en lokale

kunnen worden ingezet.
Het meerjarige karakter van de programma's zorgt voor continuïteit en schept daarmee
ruimte voor een samenhangende en gestructureerde aanpak op het daarvoor meest geëigende
niveau (subsidiariteit). Met het beschikbaar stellen van middelen uit de structuurfondsen,
komen er sneller middelen

voor andere beleidsprogramma's

uit de markt vrij voor gerichte investeringen

economie. Ook lelden de structuurfondsen
lokale projecten (multiplIereffect).

tot meer private investeringen

in

de regionale

in regionale

en

biedt ons ook de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te
werken met andere regio's en gemeenten. Dit bevordert de uitwisseling van kennis en goede
praktijkvoorbeelden. Provincies en gemeenten dragen hierdoor rechtstreeks bij aan het

Het Cohesiebeleid

Europese integratieproces.

decentrale overheden te overleggen over de toekomst van het
wij
de mogelijkheid om in een vroeg stadium de discussie over de
hebben
inhoud van dat beleid te beïnvloeden. Dit biedt Nederland de kans een bepalende rol te spelen
in de Brusselse besluitvorming. Tevens wordt voorkomen dat Nederland aan de zijlijn moeten

Door als

nationale

en

Cohesiebeleid,

toekijken hoe andere lidstaten voor ons de inhoud van het nieuwe beleid gaan bepalen. Het
overleg op 9 januari 2008 beschouwen wij daarom als de start van een
bestuurlijke
inzet van Rijk, provincies en gemeenten in de discussie over de toekomst van de
Europese begroting in het algemeen en over het Europese regionale beleid in het bijzonder.

gezamenlijke

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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