Het 'Pact van Amsterdam', méér CDA in de stad
Nederland is deze maanden aan zet in Europa. Onze aandacht is gericht op
concrete resultaten, het nakomen van gemaakte afspraken. Rutte pleitte in
het Europees Parlement niet voor grote visies, maar efficiëntere
regelgeving. Het creëren van een Europese Stedelijke Agenda is één van
deze doelen. Steden moeten een directe stem krijgen in Europa. Het 'Pact
van Amsterdam', als uitkomst van het Nederlands voorzitterschap, roept
hier toe op. Op mijn initiatief, als rapporteur voor de Europese
Investeringsfondsen, zullen steden deze fondsen rechtstreeks kunnen
aanspreken. Geen opgelegd pantser, maar steden zélf het initiatief te laten
nemen.
Lange tijd speelden steden de tweede viool in Europa. De Europese Unie
stond, sinds Delors, in het teken van lidstaten en regio's. Nu echter meer en
meer mensen in de stad wonen en steden de bron zijn van economische
groei, wil Europa er ook voor de steden zijn. Op een directe manier.
Nederland slaat een nieuwe weg in. De Europese Stedelijke Agenda zal een
nieuwe vorm van 'multi-level governance' zijn. Europese instellingen,
lidstaten én steden zelf werken samen zonder dat er nieuwe regeling volgt.
Met het 'Pact van Amsterdam' wordt deze consensus bereikt.
De Nederlandse 'Agenda Stad' heeft Europa op dit idee gebracht. In
Nederland bestaat er al een samenwerking tussen stedelijke gebieden om
problemen die een enkele stad overstijgen, gezamenlijk op te lossen.
Bijvoorbeeld de transitie naar groene energie en digitalisering. Het
voorzitterschap biedt nu de kans deze ervaringen uit te dragen in Europa.
Het CDA-stedennetwerk pakt dit op. Het biedt onze raadsfracties een mooie
opstap voor debat en initiatief. Ook uw stad kan in Brussel terecht; neemt
uw college het voortouw?
Het 'Pact van Amsterdam' biedt ons de kans met initiatieven te komen. Stad
en regio kunnen samen optrekken. De mogelijkheden voor 'slimme steden'
en 'slimme specialisatie' voor de regio's gaan voortaan samen op. 'Better
Regulation' van de Europese Commissie laat hier zien hoe regels elkaar
versterken. Er worden budgetten beschikbaar gesteld waar steden op in
kunnen schrijven. Vorige maand heeft de Europese Commissie, met de

'Innovative Urban Actions', 80 miljoen euro vrij gemaakt voor de start van
innovatieve projecten, zoals in de energietransitie. Ook de komende jaren
volgen er opnieuw dergelijke kansen.
Op 30 mei 2016 wordt het 'Pact' ondertekend door de verantwoordelijke
ministers uit de 28 Europese lidstaten. Ook ik zie dit als kans voor
profilering vanuit het CDA, omdat wij boodschap hebben aan onze steden.
Vanuit het Europees Parlement krijgt u de bal toegespeeld. Speelt u mee?

In het najaar van 2015 heb ik het boek 'Schijnwerpers op de Stad'
gepubliceerd. U vindt dit boek online:
https://issuu.com/eppgroup/docs/schijnwerpers_op_de_stad_

