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Inleiding

anleiding voor deze brochure is dat de Europese Commissie naar 
verwachting medio 2018 haar plannen voor een nieuw budget van de 
EU (vanaf 2021) presenteert: het Meerjarig Financieel Kader (MFK). 

De Nederlandse inzet voor een nieuwe periode van structuurfondsen 
vanaf 2021 richt zich zowel op meer synergie met andere onderdelen van  
de Europese investeringsagenda (zoals EFSI/9de kader), op innovatie,  
vergroening en grensoverschrijdende samenwerking als op vereenvoudiging 
van de fondsen. Dit is een breed gedragen standpunt van de Nederlandse 
rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De financiële 
gevolgen die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben voor de 
hoogte van het MFK zijn op dit moment nog niet duidelijk. 

De hierna te presenteren voorbeeldprojecten illustreren het belang van het in 
stand houden van de cohesiefondsen voor Nederland, in het bijzonder het 
EFRO fonds voor de economische ontwikkeling van alle Nederlandse regio’s.

De provincies voeren veel taken van Europees belang in de regio uit. De twaalf 
provincies in Nederland zijn verantwoordelijk voor het regionaal ruimtelijk- 

economisch beleid, dat voor een deel door Europa wordt bepaald en  
ondersteund. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om doelen die voortvloeien uit  
de Europa 2020-strategie (werkgelegenheid en economische groei) en 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waaruit middelen kunnen worden 
ingezet voor bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling. Maar ook over cohesie-
beleid op grond waarvan deze innovatieve projecten worden gefinancierd en 
die de economische, sociale en territoriale samenhang bevorderen. 

De EFRO programma’s komen tot stand in samenwerking met de provincies, 
hierdoor worden grote multipliers gerealiseerd voor innovatieve ontwikke-
lingen in de regio. De Nederlandse provincies vragen aan de Europese 
Commissie om ook in het nieuwe MFK voor Nederland EFRO-financiering  
te behouden. Aan de Tweede Kamer vragen wij om oog te hebben voor het 
fundamentele belang van EFRO-middelen voor de regionale economie. 

De Nederlandse provincies willen graag ook na 2020 met de andere  
medeoverheden bijdragen aan het realiseren van cohesie doelstellingen 
op nationaal niveau. 

A

In deze brochure treft u een aantal succesvolle voorbeelden aan van projecten die tot stand zijn gekomen 
dankzij Europese subsidies voor cohesiebeleid. Het is slechts een selectie van bijzondere EFRO-projecten. 
Een aantal parels van creatieve en innovatieve projecten die zijn gerealiseerd door bedrijven en kennis-
instellingen, met behulp van Europese cohesiemiddelen. Per landsdeel in Nederland treft u vier projecten 
aan, er zijn er nog veel meer te noemen.

Cohesiebeleid: een fundamentele pijler  
onder de Nederlandse regionale economie
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Het project richt zich op het verbeteren van het vestigings-
klimaat van het bedrijventerrein Werkspoorkwartier tot 
toonaangevend vestigingsgebied in Utrecht met ruimte voor 
creatieve, circulaire maakbedrijven, met een toename van het 
oppervlak aan bedrijfslocaties met ca 10.000 m2 en een 
gerelateerde werkgelegenheidsgroei van 239 fte bij startups, 
deelnemende bedrijven en overige bedrijven in het  
Werkspoorkwartier.

Daarnaast werken de partners in het project samen om – in 
afstemming met de bestaande bedrijven in het gebied – het 
Werkspoorkwartier als creatief circulair maakgebied op de 
kaart te zetten – als ontwikkel- en demonstratieproject voor 
versnelling van de circulaire economie. Er zijn een groot 
netwerk en brede kennis en expertise beschikbaar voor het 
project. Op het gebied van werkgelegenheid wordt een link 
gelegd met bedrijven en werkzoekenden uit het omliggende 
programmagebied.
Het project wordt uitgevoerd door een consortium van 
gebouweigenaren uit het gebied, gebouwontwikkelaars en 
mkb-bedrijven uit de bouw- en maaksector, met bijdragen  
van Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  
en Universiteit Utrecht en gecoördineerd door penvoerder 
Utrecht Sustainability Institute. De gemeente Utrecht, bouw-  
& sloopbedrijven en organisaties voor arbeidstoeleiding zijn als 
supporter met het project verbonden. 

www.efro-wsk.nl

www.usi.nl/nl/duurzame-gebieden/werkspoorkwartier
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EFRO 2007-2013
€ 310,8 miljoen 

Ondersteunde  
mkb-ondernemingen

11.396

Nieuwe banen (fte’s)

14.067

Totaal gerealiseerde  
investeringen

€ 860,7 miljoen
waarvan 2,9% is besteed aan uitvoering

Met elke euro EFRO-subsidie is € 2.77
in de regio geïnvesteerd

Structuurfondsen blijven ook na 2020 nodig
#cohesionalliance

Structuurfondsen versterken regionale 
innovatie in West-Nederland

Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie

Het project bestaat uit een reeks samenhangende 
activiteiten rond een circulair bedrijventerrein:
� De realisatie van een experimentele circulaire proeftuin 

‘Hof van Cartesius’ met ruimte voor startende creatieve 
ondernemers; 

� transformatie van twee bestaande gebouwen tot 
locaties voor nieuwe bedrijvigheid in het gebied; 

� ontwikkeling van een Circular Hub voor innovatief en 
hoogwaardig hergebruik van materialen voor bouw 
en inrichting; 

� realisatie van de Werkspoorhaven, een publieke ruimte 
voor ontmoeting en ontspanning.

Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied

Het project is gefinancierd met 
middelen van:
EU (EFRO) e 1.247.107,33 

Private cofinanciering e 2.041.377,00 



EFRO 2007-2013
€ 826,7 miljoen 

Ondersteunde  
mkb-ondernemingen

25.336

Nieuwe banen (fte’s)

31.058

Totaal gerealiseerde  
investeringen

€ 2,76 miljard
waarvan 2,6% is besteed aan uitvoering

Met elke euro EFRO-subsidie is € 3.34
in de regio geïnvesteerd

Structuurfondsen blijven ook na 2020 nodig
#cohesionalliance

Structuurfondsen versterken  
regionale innovatie in Nederland




