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INTERMEZZO
Lambert van Nistelrooij

‘Europese agenda voor de stad nodig’
‘Het Pact van Amsterdam gaat over de Europese agenda voor de stad. Dit is een nieuwe
aanpak voor allerlei Europees beleid met directe gevolgen voor steden en hun inwoners.
Het is een doorbraak in de samenwerking in
Europa, in een vijftien jaar slepende patstelling over botsende bevoegdheden. Onder het
Nederlandse voorzitterschap is gezegd: we
praten niet over bevoegdheden, maar over
de directe participatie van steden in Europese doelstellingen.’
‘Toen ik eind 2015 op de voorbereidingsbijeenkomst van het Pact van Amsterdam in
Riga minister Plasterk sprak, heb ik hem gezegd: “Het kan toch niet zo zijn dat een nieuwe verklaring over Europees beleid onder
jouw voorzitterschap weer in zo’n patstelling
eindigt? Er is een andere benadering nodig.
Niet een van strijd over botsende bevoegd
heden, maar een van gedeelde verantwoordelijkheden en gedeelde doelstellingen, waarin
verschillende partners belang hebben en op
voet van gelijkheid deelnemen.” Mijn advies

Lambert van Nistelrooij (1953)
Lid van het Europees Parlement namens het
cda en coördinator regionaal beleid van de
Europese Volkspartij (evp).

was om het in de vorm van een pact te gieten,
waarmee een doorbraak mogelijk zou worden gemaakt. Plasterk heeft deze in wezen
christendemocratische agenda omarmd.’

‘Het gaat hierbij om een toets vooraf op de

* * *
‘Hoe krijgt het pact gestalte? Allereerst in de

uitvoerbaarheid van regelgeving, op de im-

aanpassing van wetgevingstrajecten. De com-

dacht voor. Het is duidelijk beter voor Euro-

petentiestrijd over bevoegdheden wordt om-

pa én voor de regio’s. Dit pact maakt het

gevormd tot een samenwerking. Het past in de

steden mogelijk rechtstreeks te communice-

better regulations-agenda van Timmermans,

ren met de Europese Commissie over betere

maar meer nog in een christendemocratische

regelgeving. Zijn de regels werkbaar in de

agenda van gespreide verantwoordelijkheid.’

praktijk? Kunnen er regels af? Wetgeving is

pact ervan. Hier was voorheen te weinig aan-
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daarmee geen technisch te benaderen vraag-

gaat dat minder snel. Daarom is stimuleren

stuk meer, een van bovenaf te implemente-

van onderop nodig om het laatste zetje rich-

ren zaak, maar is een kwestie van participa-

ting herstel te geven. Het gaat erom door het

tieve democratie geworden. Ervaringen van

leggen van slimme verbindingen ontwikke-

burgers en betrokkenen worden uitdrukke-

ling binnen Europa te stimuleren. Regio’s

lijk meegenomen en dat leidt tot betere en

kunnen op een hoger plan instappen en dan

afgeslankte regelgeving.’

meebewegen in de richting van een duurza-

‘Het pact geeft, ten tweede, gestalte aan

me en inclusieve economie. De solidariteit

nieuwe vormen van samenwerking binnen

bestaat niet uit het uitdelen van een blanco

Europa via een kennisplatform van good

cheque, maar uit deelname in een participa-

practices, waarop makkelijk aan te haken is.

tieagenda.’

Er zijn in overleg met Europese steden twaalf
thema’s vastgesteld: luchtkwaliteit, migra-

* * *
‘De behoefte om te participeren in die veran-

tie en vluchtelingen, woningbouw, armoede

deringen is groot. Europa geeft zo praktisch

in de stad, werkgelegenheid, duurzaam ge-

vorm aan de nieuwe economie, op het terrein

bruik van grond, circulaire economie, kli-

van bijvoorbeeld de circulaire economie. Zie

maatadaptatie, energietransitie, stadsmobi-

bijvoorbeeld hier dichtbij de activiteiten in

liteit, digitale transitie, en innovatief en

het kader van de Biobased Delta.’

verantwoordelijk aanbesteden; er is 371 mil-

‘Het nieuwe Europa is het Europa van de

joen euro beschikbaar voor innovatieve acties

slimme specialisatie, van verbindingen leg-

op deze terreinen.’

gen tussen regio’s en hun burgers, van nieu-

‘Het gaat om het blootleggen van de aan-

we vormen van lerend bestuur. De burger

wezige kennis, om het in beeld brengen van

snapt heel goed hoe belangrijk de regio is in

de voortrekkers. Om het aan elkaar koppelen

het stimuleren van innovatieve ontwikkelin-

van de informatie; om daar op eigen kracht

gen. Zo’n Europa is niet langer losgezongen

of in combinatie met geld voor regionale ont-

van zijn burgers.’

wikkelfondsen (zo’n veertig miljard euro) bij

‘De ontwikkeling van onderop heeft het

aan te kunnen haken. Regio’s in Oost- en

grote voordeel dat je daarmee burgers be-

Zuid-Europa hoeven zo niet opnieuw het

reikt. Via het Pact van Amsterdam, verbete-

wiel uit te vinden.’

ring van wetgevingstrajecten van onderop

‘Nederland doet het goed met de aanpak

en de daarmee verbonden inzet met de regio

van fijnstof. Andere steden, zoals Warschau,

nale ontwikkeling, zitten bestuurslagen el-

Sofia, Athene, kunnen meteen gebruikma-

kaar niet in de weg, en krijgen innovatieve

ken van een dergelijke aanpak. Wat kunnen

ontwikkelingen een kans. Op deze manier

we van elkaar leren? Dat is de insteek. Die

kan gespreide verantwoordelijkheid, die in

vraag is in het verleden te weinig gesteld. Het

de erkenning van eigen kracht zijn basis

doel is uitdrukkelijk om de territoriale cohe-

vindt, worden waargemaakt. Alleen zo kan

sie te bevorderen. De financiële en economi-

Europa de hoofden en harten van zijn bur-

sche crisis heeft in Europa flink huisgehou-

gers winnen.’

den; in Noord-Europa zien we nu tekenen
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door Jan Prij

van herstel, maar in Oost- en Zuid-Europa
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