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Column smart regions

Werktitel:
Laat het licht branden

De regio Eindhoven was verleden week uitgebreid in het nieuws. De lichtstad versloeg haar concurrenten uit onder andere
de V.S., Canada en Frankrijk in de strijd om de titel van â€˜slimste regioâ€™. Hoe? Door bedrijven, onderwijsinstellingen
en overheden optimaal samen te laten werken. Ik spreek over overheden, want alle overheden hebben een rol hierin te
vervullen, ook Europa. Maar hier wringt de schoen. Waar de CDA-fractie in de Tweede Kamer zich inzet voor de
ontwikkeling van topregioâ€™s en gemeenten en provincies hard werken om deze regioâ€™s te stimuleren blijft Europa
steken in regels en bureaucratie. Dat is jammer, omdat zulke topregioâ€™s hard nodig zijn wanneer we op de lange
termijn concurrerend wil blijven in de wereldeconomie.

Onzinnige bureaucratie
Bij de instelling van de verschillende Europese fondsen zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd waarbij de ontwikkeling
van topregioâ€™s leidend zijn. Het Europese probleem is dan ook niet zozeer dat de wil of het geld om te investeren
ontbreekt in Europa. Het probleem is hoe dit geld op de juiste plek gaat komen. Nu blijkt er nauwelijks of geen sprake te
zijn van coÃ¶rdinatie tussen de Europese Unie en de lidstaten. Verder bestaan er in Europa verschillende
structuurfondsen. Nu is het zo dat Ã©Ã©n project slechts steun kan krijgen uit maximaal Ã©Ã©n fonds, ook wanneer het
project inhoudelijk aansluit bij de doelstellingen van meerdere fondsen. Deze onzinnige bureaucratische regel is aan het
begin van deze eeuw geÃ¯ntroduceerd om de financiÃ«le controle makkelijker te maken. Dat doet je toch afvragen wat
belangrijker is: Economische groei en innovatie of het gemak van de accountantsdienst van de EU?

Synergy
In het Europees Parlement werk ik eraan om deze regels overboord te gooien. Deze week sprak ik tijdens de Week van de
Innovatieve Regioâ€™s (WIRE) voor 200 innovatieve regioâ€™s. Ik heb ervoor gepleit dat Europa moet ophouden een
blok aan haar eigen been te zijn en haar verantwoordelijkheid nemen. Europa moet een onderdeel worden van de
synergie die het succes van Eindhoven bepaalt en een stimulerende factor zijn voor regioâ€™s die het succes van de
regio Eindhoven willen evenaren. Dat betekent dat regioâ€™s in staat gesteld moeten kunnen worden om financiering uit
verschillende fondsen te bemachtigen. Waarom zou een innovatief project voor bijvoorbeeld de landbouwsector immers
geen financiering kunnen krijgen uit zowel het landbouw- als regionaal innovatiefonds? Ten tweede zal de Europese
Commissie overheden, bedrijven en kennisinstellingen op een meer assertieve wijze moeten informeren over de
financieringsmogelijkheden die zij biedt. Alleen dan zal het licht van de regio Eindhoven zich kunnen verspreiden over heel
Brabant.
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