RUIMTE VOOR DE REGIO
IN EUROPEES BELEID
Een advies van de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur (Rli) over het samenspel tussen
de Europese Unie, Rijk, decentrale overheden en
samenleving in het leefomgevingsbeleid
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SLIM SAMENSPEL VAN BESTUURLIJKE NIVEAUS BRENGT EUROPESE
BELEIDSAMBITIES DICHTERBIJ
Europees beleid werkt door tot in de regio en de leefomgeving van mensen. In
de regio wordt abstract Europees beleid omgezet in plannen en projecten die
de burger raken en worden uiteenlopende doelen en belangen tegen elkaar
afgewogen. De Rli is van mening dat overheden en maatschappelijke spelers
op verschillende niveaus effectiever moeten samenwerken. Alleen dan kan
tijdig de Europese beleidsontwikkeling worden beïnvloed en kan de speelruimte
worden benut om Europese beleidsambities effectief te verbinden met regionale
vraagstukken.

SPANNINGEN TUSSEN EUROPEES BELEID EN REGIONALE
VRAAGSTUKKEN
In het advies analyseert de Rli uiteenlopende dossiers uit het Europese omgevings
beleid. In het kort komen de volgende spanningen naar voren tussen Europees
beleid en regionale vraagstukken:
• Europees omgevingsbeleid komt tot stand in een complex speelveld. Het Rijk
is daarin de formele onderhandelingspartner maar veel bevoegdheden liggen
op decentraal niveau. Het samenspel tussen de niveaus is nog onvoldoende
effectief.
• Regionale spelers worden vaak pas geconfronteerd met de consequenties van
Europees beleid als zij daarop geen invloed meer kunnen uitoefenen.
• Europees en nationaal beleid hebben vaak een sectorale insteek terwijl op
regionaal niveau een uitruil van beleidsclaims plaatsvindt.
• Europa kiest vaak voor regulering en normering, terwijl in Nederland behoefte
bestaat aan zachtere sturingsinstrumenten.
• In algemene zin is er sprake van negatieve beeldvorming over Europa waarbij
feiten en fictie meer dan eens dooreen lopen.

RUIMTE VOOR DE REGIO IN EUROPEES BELEID
De Rli formuleert in zijn advies zes aandachtspunten voor een beter samenspel
tussen Europa en de regio.

Lees het hele advies op www.rli.nl
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