Aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie van de Tweede Kamer

Den Haag, 26 maart 2012

Geachte commissie,
Op 11 april behandelt u het Nationaal Hervormingsprogramma 2012. De samenwerkende provincies
en gemeenten zijn door het Kabinet in de gelegenheid gesteld inbreng te leveren in het Nationaal
Hervormingsprogramma (NHP) en IPO, VNG, G4 en G32 constateren met genoegen dat een groot
deel van die inbreng impliciet of expliciet een plaats heeft gevonden in het NHP 2012. Wij zijn het
Kabinet hiervoor erkentelijk. Voor uw vergadering op 11 april willen wij enkele punten die voor de
decentrale overheden van groot belang zijn specifiek onder uw aandacht brengen, alsmede op een
enkel punt aangeven waar wij met het Kabinet van mening verschillen.
Belang samenhangende strategie
De Europa 2020 strategie is een overkoepelende strategie, gericht op het tot stand brengen van een
economisch sterk, duurzaam en sociaal Europa. De zeven kerninitiatieven van de Europa 2020
strategie beslaan praktisch alle Europese beleidsterreinen. Het huidige NHP is echter overwegend
sectoraal van opzet en mist naar onze mening de noodzakelijke samenhangende aanpak van de
Europa 2020 strategie. Wij betreuren dit en stellen u voor dat u er bij het kabinet op aandringt om
volgend jaar een meer integrale aanpak te kiezen. De kans op succes ligt namelijk in de
samenhangende aanpak: investeringen in innovatie bieden een belangrijke kans om
maatschappelijke opgaven aan te pakken én werkgelegenheid te creëren.
Innovatie
Door een meer integrale benadering te kiezen, kan Nederland misschien wél voldoen aan de Europa
2020 doelstelling dat in 2020 3% van het bruto binnenlands product (BBP) wordt aangewend voor
Research & Development en innovatie, in plaats van de 2,5% die het Kabinet als streefcijfer noemt in
§ 4.2.1 van het NHP. Wij moeten toch niet willen achterblijven bij een land als Finland, dat in 2010
3,9% van zijn BBP investeerde in R&D en innovatie, tegen 1,8% voor Nederland.
Ook door uw Kamer wordt het grote belang van innovatie onderkend. Wij juichen dit toe en leveren
hier onze bijdrage aan door nadrukkelijk de koppeling te leggen tussen onderzoeksprogramma’s
enerzijds (Horizon2020) en de structuurfondsen (met name EFRO) anderzijds. Ons regionaal‐
economische beleid legt sterk de nadruk op innovatie in algemene zin en op versterking van de
concurrentiepositie (mede door innovatie) van het midden‐ en kleinbedrijf (MKB) en het
verminderen van de CO2 uitstoot (mede door innovatie) in het bijzonder. Als je niet in staat bent om

onderzoek te koppelen aan nieuwe producten en werkgelegenheid blijft het innovatiebeleid in het
luchtledige hangen. Provincies en gemeenten voorkomen dit door op regionaal niveau samen te
werken in de Gouden Driehoek. Het complementair inzetten van de Europese Structuurfondsen en
Horizon2020 is daarbij onontbeerlijk.
In § 4.2.2 stelt het Kabinet dat rijk, provincies en steden samen zorgen voor de inbedding van
topsectoren in de “Smart Specialisation Strategies” op regionaal niveau. Deze strategieën zijn een
voorwaarde van de Europese Commissie voor toekomstige EFRO‐programma’s. Decentrale
overheden hechten aan de regionale insteek van “Smart Specialisation Strategies” maar vinden dat
deze, analoog aan de Europa 2020 strategie, breder zijn dan het (top)sectorenbeleid en ook ruimte
moeten bieden voor de uitvoering van het regionaal‐economisch beleid waaronder cross‐overs
tussen de (top)sectoren.
Eveneens in § 4.2.2 van het NHP stelt het Kabinet dat de opgave van Nederland is om ondernemers
en kennisinstellingen innovatieve oplossingen te laten vinden voor maatschappelijke vraagstukken.
Decentrale overheden, aldus het NHP, werken hieraan mee door hun cluster‐ en campusgerichte
aanpak, welke samenwerking tussen bedrijfsleven (met speciale aandacht voor het MKB), onderzoek,
onderwijs en overheid bevordert. Om ook in de toekomst over voldoende hoogopgeleide
kenniswerkers te kunnen blijven beschikken hebben decentrale overheden een samenhangend
beleid ontwikkeld, van “expatdesks” tot voorzieningen op het gebied van wonen, internationale
scholen, maatschappelijke ondersteuning en vrije tijd. In dit kader vinden wij ook het bevorderen van
grensoverschrijdende samenwerking van groot belang en dringen wij aan op het wegnemen van de
resterende belemmeringen op fiscaal, sociaal en maatschappelijk vlak tussen de Lidstaten.
Grensoverschrijdende samenwerking kan ook voor krimpregio’s nieuwe oplossingsrichtingen bieden.
Energie en klimaat
Het NHP staat uitvoerig stil bij de vermindering van de CO2 uitstoot en is over het slagen daarvan
naar onze mening te optimistisch. De maatregelen in het NHP zijn onvoldoende om de doelstellingen
te halen. Wat nodig is, is een langetermijnstrategie die breder is dan het beperken van CO2 uitstoot.
Het beleid moet gericht worden op een algehele energietransitie die, ook hier weer door de
koppeling aan innovatie, belangrijk maatschappelijk en economisch voordeel kan opleveren.
Decentrale overheden brengen dit al in de praktijk. Daarnaast moet het Kabinet meer werk maken
van deregulering, zowel vergunningstechnisch als fiscaal en decentrale opwekking van energie beter
faciliteren .
Arbeidsmarkt, onderwijs en sociale inclusie
Het kabinet heeft de ambitie om de arbeidsparticipatie te verhogen en wil dat iedereen zoveel
mogelijk naar vermogen deelneemt. In aansluiting op deze ambitie wil het kabinet het aantal
personen (0‐64) in een ”jobless household” reduceren met 100.000 in 2020. Om deze ambities te
realiseren vertrouwt het kabinet in belangrijke mate op de gemeenten.
De gemeenten kunnen zich vinden in de ambities van het kabinet maar wijzen op het ontbreken van
de randvoorwaarden om deze ambities werkelijkheid te maken. Met name de nieuwe Wet Werken
naar Vermogen en de daarmee gepaarde forse bezuinigingen op het samengestelde
Participatiebudget (oplopend tot 690 mln in 2015) is strijdig met de ambitie om meer mensen naar

vermogen te laten participeren. Sterker nog, gemeenten vrezen dat zij in de toekomst nauwelijks nog
over middelen beschikken om werkzoekenden anders dan de doelgroep van de WSW te
ondersteunen naar de arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot het niet tekenen van het Bestuursakkoord.
Gemeenten dringen dan ook aan op het beschikbaar stellen van voldoende middelen en het bieden
van maximale beleidsvrijheid.
Tot slot wijzen de gemeenten erop dat in § 4.5 een intensivering van de bijzondere bijstand van € 90
mln wordt benoemd, maar deze plaatsvindt naast een generieke bezuiniging op de bijzondere
bijstand van € 40 mln. Het effect bedraagt derhalve per saldo een intensivering van € 50 mln in plaats
van € 90 mln.
Het Structuurfondsenprogramma ESF biedt mogelijkheden voor acties gericht op onderkant
arbeidsmarkt, verminderen van schooluitval en maatregelen die leiden tot betere en duurzamere
inzetbaarheid van werknemers. Decentrale overheden hechten groot belang aan deze mogelijkheden
en zetten erop in om het eerste ESF‐thema te besteden aan de re‐integratie aan de onderkant van
de arbeidsmarkt met daarbinnen beleidsvrijheid voor gemeenten. De acties omtrent voortijdig
schoolverlaten, ondersteunen van de arbeidstoeleiding van jongeren zonder startkwalificatie en
bevorderen van de duurzame arbeidsmarktinzet van werkenden vereisen een aanpak waarbij
gemeenten een belangrijke regierol spelen. Deze laatste acties sluiten goed aan bij de voornemens
van de topteams. Deze teams onderkennen het dreigend tekort aan goed opgeleide werknemers
(met name op MBO‐niveau) en hebben het kwalificeren van werkzoekenden en werknemers op
MBO‐niveau tot speerpunt van hun uitvoeringsagenda gemaakt.
Euro Plus Pact
IPO en VNG voelen zich met het Rijk medeverantwoordelijk voor het Nederlandse EMU‐saldo. Wat
onder een gelijkwaardige inspanning moet worden verstaan, moet echter nog worden uitgewerkt.
Het moet namelijk geen bovenproportionele inspanning worden. De inspanning die gemeenten en
provincies zouden moeten leveren, komt namelijk bovenop de wettelijke verplichting voor een
sluitende begroting, de bestuurlijke afspraken om de lastenstijging door middel van besparingen te
beperken en bovenop de doorwerking van de rijksbezuinigingen via de normeringssystematiek op
het gemeente‐ en provinciefonds.

Europese fondsen 2014‐2020
De Europese Commissie wil de komende programmaperiode de Europese fondsen meer in lijn te
brengen met de uitdagingen van Europa2020. Als decentrale overheden onderschrijven wij deze
doelstelling. In de huidige periode (2007‐2013) leveren de regio’s al een duidelijke bijdrage via de
structuurfondsen aan de Europa2020‐doelen door o.a. investeringen in het bevorderen van kennis en

innovatie, proefprojecten op het gebied van energie en investeringen op het gebied van onderwijs en
arbeidsmarkt. Als provincies en gemeenten willen wij waar mogelijk deze investeringen na 2013
voortzetten. Deze investeringen zijn hard nodig om de doelstellingen van het NHP te realiseren.
Hoogachtend,

Ralph Pans, mede namens G32 en G4
VNG

Gerard Beukema
IPO

