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Operationeel Programma 

“Grijp de Kansen voor West. Dit Europese programma kan echt verschil maken voor de Randstad.  
Het komt er nu op aan dat partijen zorgen dat het resultaat meer is dan de som der delen.”

Mw.G. ter Horst
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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 Leeswijzer 
•	 	In	hoofdstuk	1	wordt	een	algemeen	beeld	

geschetst van de sociaal-economische situ-

atie in het gebied van Kansen voor West. 

•	 	Hoofdstuk	2	geeft	een	overzicht	van	de	

uitvoering in het verslagjaar. 

•	 	Hoofdstuk	3	gaat	over	de	uitvoering	van	de	

prioriteiten	binnen	Kansen	voor	West.	Hierin	

staat informatie over de verwezenlijking van 

de doelstellingen en de materiële en financi-

ele vooruitgang per prioriteit. 

•	 	In	hoofdstuk	4	is	een	toelichting	op	grote	

projecten gegeven. 

•	 	Hoofdstuk	5	is	een	toelichting	op	het	ge-

bruik van de Technische Bijstand.

•	 	In	hoofdstuk	6	worden	de	communicatie-	

en voorlichtingsactiviteiten belicht. 

Kansen voor West is een samenwerkingsverband 

van	de	vier	grote	steden	Amsterdam,	Den	Haag,	

Rotterdam en Utrecht en de provincies Flevoland, 

Noord-Holland,	Utrecht	en	Zuid-Holland.	Aan	de	

basis van Kansen voor West liggen de uitgangs-

punten van het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling	voor	de	periode	2007-2013.	Hierin	

staat de Lissabon strategie centraal. Dit moet 

leiden tot duurzame economische groei en meer 

en betere banen in de Europese unie met behoud 

van het milieu en verbetering van de leefomge-

ving. Kansen voor West heeft dit vertaald in de 

volgende ambitie: ‘De Randstad moet binnen en-

kele jaren weer behoren tot de economische top-

5 van Europese regio’s.’ De concurrentiekracht 

van de regio moet worden versterkt. Dat betekent 

investeren in innovatie, onderzoek & ontwikkeling, 

kennisuitwisseling, aansluiting onderwijs en ar-

beidsmarkt, ondernemerschap, menselijk kapitaal, 

duurzame energie, sociale omstandigheden en 

maatschappelijke verhoudingen.

Het	jaarverslag	is	opgesteld	conform	de	eisen	

van de Europese Commissie, zoals neergelegd in 

artikel 67 van (EG) Nr. 1083/2006 en de Uitvoe-

ringsverordening (EG) Nr. 1828/2006. 

Het	jaarverslag	Kansen	voor	West	2007	is	op	

18 juni 2008 door het Comité van Toezicht 

goedgekeurd en conform artikel 67 van (EG) Nr. 

1083/2006 aangeboden aan de Europese Com-

missie. 

In 2007 is voornamelijk gewerkt aan de opzet van 

het programma en de meeste werkzaamheden 

stonden in het teken van de organisatorische 

inrichting en nadere formele inkleding van Kansen 

voor	West.	Hieronder	valt	o.a.	de	beschrijving	van	

de Administratieve Organisatie waarin aangege-

ven wordt hoe de diverse controles verlopen. Aan-

gezien deze AO nog niet vastgesteld is, is voor 

2007 dan ook geen accountantverklaring over het 

programma bijgevoegd. 

De Managementautoriteit, het College van Burgemeester en Wethouders van 

Rotterdam, doet jaarlijks verslag van de inhoudelijke en financiële voortgang 

en de werkzaamheden van Kansen voor West (CCI 2007NL162PO002). 

Verantwoording en leeswijzer 
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Flevoland 2001 2001           3.113              139                 -                  94                22                20              126                60           2.386              193                74 

Flevoland 2002 2002 3.051              142                 -                112                36                16              182              111           2.102              267                82 

Flevoland 2003 2003    3.631              141                 -                  76                15                22              164                69           2.747              281              115 

Flevoland 2004 2004   2.881              127                 -                  83                29                15              123                75           1.947              208              272 

Flevoland 2005 2005* 3.749              104                 -                  82                29                29              124                66           2.954              241              119 

Utrecht 2001 2001 8.016              127                 -                368              149              148              537              753           4.472           1.061              401 

Utrecht 2002 2002 8.173              133                  1              346                98              132              514              539           4.762           1.316              333 

Utrecht 2004 2003 7.770              128                 -                318                69              116              480              816           3.977           1.389              474 

Utrecht 2003 2004 8.450              119                  1              283                94              103              479              971           4.572           1.253              576 

Utrecht 2005 2005* 9.214              122                 -                335              152              108              484           1.031           5.217           1.297              467 

NH	2001	 2001	 16.522		 												329		 														11		 												906		 												225		 												222		 									1.135		 									2.504		 									8.306		 									1.919		 												966	

NH	2002	 2002	 15.797		 												299		 														14		 												766		 												236		 												194		 									1.187		 									2.044		 									8.108		 									2.040		 												909	

NH	2003	 2003	 16.463		 												316		 														29		 												728		 												250		 												172		 									1.430		 									3.106		 									7.432		 									2.003		 												996	

NH	2004	 2004	 16.542		 												259		 																8		 												730		 												353		 												182		 									1.125		 									1.946		 									8.682		 									2.021		 									1.236	

NH	2005	 2005*	 16.294		 												234		 														23		 												782		 												307		 												166		 									1.204		 									2.115		 									8.148		 									2.073		 									1.242	

ZH	2001	 2001	 22.029		 												789		 														74		 									1.253		 												289		 												604		 									1.492		 									4.016		 									9.438		 									3.076		 												998	

ZH	2002	 2002	 19.998		 												694		 														46		 									1.707		 												281		 												412		 									1.391		 									2.054		 									8.922		 									3.373		 									1.119	

ZH	2003	 2003	 20.408		 												767		 														71		 									1.893		 												297		 												318		 									1.232		 									1.992		 									8.755		 									3.906		 									1.178	

ZH	2004	 2004	 20.689		 												578		 														17		 									1.257		 												562		 												299		 									1.262		 									2.163		 									9.696		 									3.611		 									1.244	

ZH	2005	 2005*	 21.692		 												633		 														52		 									1.381		 												207		 												413		 									1.272		 									2.253		 							10.123		 									4.024		 									1.334	

Perioden Totaal investeringen 

in vaste activa

Landbouw,  

bosbouw en visserij

Delfstoffenwinning Industrie Energie- en  

waterleiding- 

bedrijven

Bouwnijverheid Handel,	horeca	 

en reparatie

Vervoer, opslag en 

communicatie

Financiële en  

zakelijke  

dienstverlening

Overheid en  

gesubsidieerd 

onderwijs

Zorg	en	overige	

dienstverlening
Regio’s

Dit hoofdstuk schetst een algemeen beeld van de sociaal-economische situ-

atie in het gebied van Kansen voor West. De eerste tabellen zijn de contextin-

dicatoren zoals aangegeven in het Operationeel Programma. Daarna volgen 

de indicatoren die het gebied in perspectief zetten, zoals aangegeven onder 

hoofdstuk 2.2. van het Operationeel Programma.  

1 Inleiding 

Tabel 1: Regionale investeringen in vaste activa vanaf 2001 in miljoenen euro (Contextindicator)  

©	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	Voorburg/Heerlen	23-6-2008

Grafiek 1: Regionale investeringen in vaste activa vanaf 2001 in miljoenen euro (Contextindicator)  

©	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	Voorburg/Heerlen	23-6-2008
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1987 Flevoland  66 Utrecht  381

1988 Flevoland (PV) 73 Utrecht (PV) 387

1989 Flevoland (PV) 76 Utrecht (PV) 402

1990 Flevoland (PV) 81 Utrecht (PV) 409

1991 Flevoland (PV) 88 Utrecht (PV) 428

1992 Flevoland (PV) 92 Utrecht (PV) 428

1993 Flevoland (PV) 98 Utrecht (PV) 442

1994 Flevoland (PV) 101 Utrecht (PV) 439

1995 Flevoland (PV) 104 Utrecht (PV) 452

1996 Flevoland (PV) 115 Utrecht (PV) 467

1997 Flevoland (PV) 117 Utrecht (PV) 483

1998 Flevoland (PV) 130 Utrecht (PV) 480

1999 Flevoland (PV) 141 Utrecht (PV) 500

2000 Flevoland (PV) 141 Utrecht (PV) 518

2001 Flevoland (PV) 146 Utrecht (PV) 527

2002 Flevoland (PV) 153 Utrecht (PV) 516

2003 Flevoland (PV) 158 Utrecht (PV) 526

2004 Flevoland (PV) 159 Utrecht (PV) 521

2005 Flevoland (PV) 159 Utrecht (PV) 523

2006 Flevoland (PV) 165 Utrecht (PV) 549

1987	 Noord-Holland		 880	 Zuid-Holland		 1155

1988	 Noord-Holland	(PV)	 911	 Zuid-Holland	(PV)	 1170

1989	 Noord-Holland	(PV)	 927	 Zuid-Holland	(PV)	 1196

1990	 Noord-Holland	(PV)	 950	 Zuid-Holland	(PV)	 1215

1991	 Noord-Holland	(PV)	 982	 Zuid-Holland	(PV)	 1246

1992	 Noord-Holland	(PV)	 993	 Zuid-Holland	(PV)	 1276

1993	 Noord-Holland	(PV)	 988	 Zuid-Holland	(PV)	 1293

1994	 Noord-Holland	(PV)	 990	 Zuid-Holland	(PV)	 1277

1995	 Noord-Holland	(PV)	 1011	 Zuid-Holland	(PV)	 1306

1996	 Noord-Holland	(PV)	 1037	 Zuid-Holland	(PV)	 1316

1997	 Noord-Holland	(PV)	 1058	 Zuid-Holland	(PV)	 1364

1998	 Noord-Holland	(PV)	 1083	 Zuid-Holland	(PV)	 1420

1999	 Noord-Holland	(PV)	 1124	 Zuid-Holland	(PV)	 1462

2000	 Noord-Holland	(PV)	 1134	 Zuid-Holland	(PV)	 1498

2001	 Noord-Holland	(PV)	 1166	 Zuid-Holland	(PV)	 1490

2002	 Noord-Holland	(PV)	 1177	 Zuid-Holland	(PV)	 1499

2003	 Noord-Holland	(PV)	 1158	 Zuid-Holland	(PV)	 1495

2004	 Noord-Holland	(PV)	 1151	 Zuid-Holland	(PV)	 1477

2005	 Noord-Holland	(PV)	 1158	 Zuid-Holland	(PV)	 1483

2006	 Noord-Holland	(PV)	 1177	 Zuid-Holland	(PV)	 1499

gebied Werkzame  

beroepsbevolking 

x 1000

gebied Werkzame  

beroepsbevolking 

x 1000

gebied Werkzame  

beroepsbevolking 

x 1000

gebied Werkzame  

beroepsbevolking 

x 1000

Perioden Perioden 

Tabel 2: Beroepsbevolking, kerncijfers provincies (Contextindicator)

©	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	Voorburg/Heerlen	23-6-2008

Grafiek 2: Weergave van de in tabel 2 aangegeven werkzame beroepsbevolking per provincie
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“Kansen voor West geeft kennis, innovatie en creativiteit alle kans”
R.C. Robbertsen

Commissaris van de Koningin in Utrecht
Vice voorzitter van Kansen voor West
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Mannen en vrouwen Flevoland 2006 66,4 7,6

Mannen en vrouwen Utrecht  2006 69,1 4,3

Mannen	en	vrouwen	 Noord-Holland		 2006	 66,1	 5,3

Mannen	en	vrouwen	 Zuid-Holland		 2006	 64,2	 6,2

Gebieden Onderwerpen Totaal netto  

arbeidsparticipatie

In %

Werkloosheids-

percentage
Geslacht

 Tabel 3: Beroepsbevolking West-Regio (Contextindicator)

©	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	Voorburg/Heerlen	23-6-2008

Grafiek 3: Weergave van de in tabel 3 genoemde arbeidsparticipatie 
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“Op Europees niveau zichtbaar succesvol zijn, daar ligt de lat voor Kansen voor West.”
S.J. Noorda,

Voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Universiteiten In Nederland
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Flevoland 2002 132 31 - 101

Flevoland 2003 119 40 - 79

Flevoland 2005 . 61 . 78

Utrecht 2002 706 218 332 156

Utrecht 2003 746 221 338 187

Utrecht 2005 . 236 . 173

Noord-Holland	2002	 1.419	 744	 409	 266

Noord-Holland	2003	 1.387	 747	 401	 239

Noord-Holland	2005	 .	 573	 .	 272

Zuid-Holland	2002	 1.493	 577	 597	 319

Zuid-Holland	2003	 1.595	 660	 563	 372

Zuid-Holland	2005	 .	 776	 .	 336

O&O-uitgaven

Totaal

mln. euro

 

O&O-uitgaven

Bedrijven

mln. euro

 

O&O-uitgaven

Universiteiten

mln. euro

O&O-uitgaven

Instellingen

mln. euro

Gebied en 
periode

Tabel 4: Onderzoek & Ontwikkeling (O&O); naar provincie (Contextindicator)

©	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	Voorburg/Heerlen	23-6-2008

“Met Kansen voor West geeft Rotterdam samen met de andere partners stevige impulsen aan de grootste 
stedelijke regio van Nederland. We stimuleren kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap met oog voor 
milieu en omgeving. Onze ambitie is een gezond en aantrekkelijk leefklimaat. De Randstad moet weer bij de 
Europese top horen.”

L.M.M. Bolsius
Wethouder in Rotterdam
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Bbp, volumemutaties 2004 % 4 1,8 3 1,8

Bbp, volumemutaties 2005 % 3,7 1,8 2,1 1,4

Bbp, volumemutaties 2006 % 3,6 4,2 3,2 3,1

Periode Regio’s Flevoland Utrecht Noord-Holland	 Zuid-Holland	Onderwerpen

Tabel 5: Regionale economische groei (Contextindicator)

©	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	Voorburg/Heerlen	23-6-2008

Grafiek 4: Weergave van de in tabel 5 genoemde economische groei 
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“Kansen voor West biedt uitstekende mogelijkheden voor initiatieven vanuit het bedrijfsleven voor versterking  
van kennis, innovatie en ondernemerschap en het vergroten van de attractiviteit van de regio’s en de steden in 
de Randstad.”

H.S.H. Mooren,
Directeur VNO-NCW West



9

Randstad	Holland		 6.659***	 5.412	 1.230	 235		 35,2

Landsdeel West  7.600 8.309 915 257  33,7

Nederland  16.306 33.873 481 506  31,0

Noord-Holland		 2.599	 2.740	 949	 94		 36,3

Zuid-Holland		 3.458	 2.820	 1.226	 108		 31,4

Utrecht  1.171 1.390 842 46  38,7

Flevoland  366 1.420 258 8  22,5

Amsterdam  743 165 4.503 32  43

Rotterdam  596 206 3.379 35  30

Den	Haag		 472	 83	 5.687	 21		 33

Utrecht  275 96 2.865 24  42

Het	‘Groene	Hart’		 628***	 1.281	 490	 17		 27,6

Bevolking

(x 1000)

Oppervlakte

excl. water

(km2) 

Gebied 

Tabel 6: Belangrijke statistieken voor de Randstad, Landsdeel West, Nederland, de vier provincies en 

de vier grote steden (2005*) 

Bron: De top-20 van Europese stedelijke regio’s 1995-2005; aangevuld met: TNO Inro en Statline.

N.B.: 

*  Bruto Regionaal Product (BRP en BRP/hfd) voor de grote steden heeft betrekking op 2002 

**   BRP voor Rotterdam heeft betrekking op Rijnmond 

	 BRP	voor	Den	Haag	heeft	betrekking	op	de	regio	Haaglanden,	exclusief	Zoetermeer	

 BRP voor Utrecht heeft betrekking op regio Utrecht 

***  Geschat jaargemiddelde 2005 

“Met Kansen voor West worden Europese subsidies toegankelijk om  concrete zaken te realiseren.  
Ook de internationale samenwerking is belangrijk. We kunnen in Europa van elkaar leren.   
Samen zorgen we voor het resultaat.”

Mw. H.M.C. Dwarshuis – van de Beek
Gedeputeerde in Zuid – Holland 
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2000 7.341.153

2001 7.402.232

2002 7.464.903

2003 7.517.000

2004 7.561.369

2005 7.594.634

2006 7.616.154

2007 7.633.195

West-Regiojaar

Tabel 7: Bevolkingsontwikkeling
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Flevoland  1.803  1.242  1.707  1.338 

Utrecht  5.613  2.768  4.417  3.964 

Noord-Holland		 12.064		 7.807		 11.897		 7.974	

Zuid-Holland		 13.371		 8.458		 13.218		 8.611	

Landsdeel West  32.851  20.275  31.239  21.887 

Nederland  65.353  36.748  59.425  42.712 

Percentage  50%  55%  53%  51% 

Starters Oprichtingen Faillissementen  Groei aantal 

bedrijven
Gebied 

Tabel 8: Aantal nieuwe bedrijven en faillissementen in Landsdeel West en in Nederland (2004) 

Bron: Statline

“In dit programma benutten we de sterke punten van de Randstedelijke economie (veel kennis en startend 
ondernemerschap) om ook kansen te creëren voor mensen die achterblijven.”

Mw.M.K.M. Spit
Wethouder in Utrecht
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In de periode van januari 2007 tot eind december 2007 is de totale werkloos-

heid in dit gebied gedaald met 25%; van 100.000 geregistreerde werklozen naar 

75.000	eind	2007.	Het	werkloosheidspercentage	komt	daarmee	op	2,1%.	

In heel Nederland daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen janu-

ari	2007	en	december	2007	van	218.000	naar	157.000.	Het	landelijk	werkloos-

heidspercentage is eveneens 2,1%. 

Werkloosheid 

Tabel 9: Geregistreerde werkloosheid; landsdeel West

West - Nederland (LD) 2007 januari - 2007 maart 100

West - Nederland (LD) 2007 april - 2007 juni 86

West - Nederland (LD) 2007 juli- 2007 september 80

West - Nederland (LD) 2007 oktober - 2007 december 75

Periode Totaal geregistreerde 

werklozen 

x 1 000

Gebied 
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De algemene trend is dat de arbeidsmarkt in 2007 steeds krapper is geworden in 

de	provincies	Noord-Holland,	Zuid-Holland,	Utrecht	en	Flevoland.	De	werkgele-

genheid is in al deze provincies gegroeid. De beschrijving van de sociaal econo-

mische situatie zoals beschreven in Kansen voor West is daarmee actueel. 

Krapte op arbeidsmarkt 

Tabel 10: Vacatures

Totaal bedrijven en instellingen Nederland-West 2003 41,4

Totaal bedrijven en instellingen Nederland-West 2004 56,6

Totaal bedrijven en instellingen Nederland-West 2006 107,6

Regio’s Periode Totaal aantal  

vacatures x 1 000
Bedrijven en 
instellingen

Bronnen bij hoofdstuk 1: CBS, CWI Arbeidsmarktinformatie, LISA 
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een belangrijke rol. Naast de formele taken en 

verantwoordelijkheden ziet de leden van het Co-

mité zichzelf expliciet als ambassadeurs van het 

programma.	Ze	kiezen	er	voor	om	hun	achter-

ban actief te informeren over de mogelijkheden 

van Kansen voor West en zo het initiëren van 

innovatieve projecten te bevorderen. Om deze 

sturende functie goed te kunnen uitoefenen 

komt het Comité twee maal per jaar bij elkaar. In 

2007 was dat op 6 september en 10 december.

De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle 

gang: er zijn al projecten aangekondigd, maar er 

zijn in 2007 nog geen projectvoorstellen goed-

gekeurd. Een aantal daarvan zal met terugwer-

kende kracht voor subsidiëring vanaf 1 januari 

2007 in aanmerking komen. 

2 Overzicht van de uitvoering van 
   Kansen voor  West

Het	jaar	2007	is	in	veel	opzichten	een	jaar	geweest	van	voorbereidende	 

werkzaamheden. 

Op weg naar de daadwerkelijke uitvoering van 

Kansen voor West waren er in 2007 verschil-

lende mijlpalen. Allereerst de goedkeuring door 

de Europese Commissie van het programma 

Kansen voor West op 13 augustus. Daarna het 

Koninklijk Besluit van 3 oktober waarin het college 

van Burgemeester en Wethouder van Rotterdam 

als Managementautoriteit wordt aangewezen. En 

tenslotte het vaststellen van de EFRO-regeling 

door	de	Minister	van	Economische	Zaken	op	12	

november 2007. 

Naast de inhoud heeft ook de administratieve 

organisatie vorm gekregen. De Management-

autoriteit die eindverantwoordelijk is voor het 

programma, heeft haar kantoor in Rotterdam. 

De dagelijkse gang van zaken voor de regionale 

projecten wordt gedaan door het Programma-

bureau West-regio dat ondergebracht is bij de 

provincie Flevoland in Lelystad. De vier grote 

steden zijn ieder verantwoordelijk voor een eigen 

programmadeel en hebben daarvoor hun eigen 

programmabureaus ingericht. Daarnaast zijn er 

stuurgroepen, een voor West-regio en vier stede-

lijke.	Zij	beoordelen	ingekomen	projectvoorstellen	

op basis van het Toetsingskader dat voor Kansen 

voor West is ontwikkeld.

Om dit programma tot een succes te maken zul-

len de acht partijen minimaal tot 2013 intensief 

met elkaar samenwerken. Dat is in 2007 gebeurd. 

Als gevolg van bestuurlijke cultuurverschillen was 

veel overleg nodig om tot een definitieve pro-

grammaopzet	te	komen.	Het	gaat	hier	zowel	om	

de formele samenwerking zoals neergelegd in de 

uitvoeringsconvenanten én om de praktische ope-

rationele samenwerking zoals het Toetsingskader, 

de Administratieve Organisatie, formulieren, com-

municatieafspraken etc. Ter ondersteuning van de 

communicatie binnen de samenwerkende partijen 

en de communicatie met externe doelgroepen is 

voor Kansen voor West een communicatieplan 

geschreven. Op 13 december is dit plan voorge-

legd aan de Europese Commissie.

Verder is in 2007 overleg gevoerd met de Audit- 

en certificeringsautoriteit over de manier van ver-

antwoording en samenwerking. Dit overleg wordt 

in 2008 doorgezet. Ook is met het coördinerend 

ministerie	van	EZ,	de	overige	Managementautori-

teiten, de Audit- en certificeringsautoriteit gewerkt 

aan de totstandkoming van de Ministeriële Rege-

ling en Algemene Maatregel van Bestuur over de 

aanwijzing van autoriteiten en inbedding van het 

programma in de Nederlandse wetgeving.

In het Comité van Toezicht zijn alle partijen ver-

tegenwoordigd die voor het slagen van Kansen 

voor West van belang zijn: overheden, bedrijfsle-

ven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en 

de Europese Commissie. In het ontwikkelen van 

het programma speelt het Comité van Toezicht 
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2.1.1  Informatie over de materiële voort-
gang van Kansen voor West 

Er zijn in 2007 geen projecten beschikt. Daardoor 

is er ook nog geen sprake van materiële voort-

gang.

2.1.2  Financiële informatie 
Er zijn in 2007 geen uitgaven verricht. Wel heeft 

de certificeringsautoriteit een eerste voorschot-

betaling aan de Managementautoriteit gedaan 

van euro 6.212.000. Dit bedrag werd op 9 oktober 

2007 overgemaakt. 

2.1.3   Informatie over de uitsplitsing van 
het gebruik van de fondsen 

Uitsplitsing van het gebruik van de fondsen is niet 

van toepassing in Kansen voor West. 

2.1.4  Bijstand per doelgroep 
Bijstand per doelgroep is voor 2007 nog niet van 

toepassing op Kansen voor West. 

2.1.5  Terugbetaalde of opnieuw gebruik-
te bijstand 

Er is in 2007 nog geen sprake van terugbetaalde 

of opnieuw gebruikte bijstand.  

2.1.6  Kwalitatieve analyse 
Er is er nog niets gecommitteerd. 

Het	Programma	Management	participeert	in	de	

landelijke werkgroep Indicatoren. Deze werk-

groep heeft als doel te komen tot een landelijke 

uniformering van indicatoren bij de verschillende 

operationele programma’s in Nederland. 

2.2 Informatie over de inacht-
neming van de communautaire 
wetgeving 
Er zijn in 2007 geen problemen, die verband hiel-

den met de inachtneming van de communautaire 

wetgeving bij de uitvoering van het Operationeel 

Programma Kansen voor West geconstateerd. 

2.3 Geconstateerde uitvoerings-
problemen en gekozen oplos-
singsmaatregelen 
Kansen voor West is op 13 augustus 2007 

goedgekeurd door de Europese Commissie. De 

resterende tijd tot december 2007 was te kort 

om projecten goed te keuren. Dit kan problemen 

opleveren voor de bestedingen volgens N+2, om-

dat het beschikbare budget volgens de program-

mabegroting (de planning) binnen twee jaar na 

2007 moet zijn opgemaakt (dus eind 2009). Nu de 

projecten later beginnen, is de kans groter dat in 

de resterende tijd niet voldoende uitgaven worden 

gedaan. Er is in dit verband binnen Kansen voor 

West voor gekozen een projectenboek te maken 

met potentiële projecten om daarmee zo goed 

mogelijk inzicht en sturing te krijgen in de geplan-

de bestedingen. 

2.4 Wijzigingen in verband met 
de uitvoering van Kansen voor 
West 
In 2007 zijn een aantal regelingen gepubliceerd 

die betrekking hebben op de aanwijzing en subsi-

diabiliteit van Kansen voor West. Dit zijn:

•	 Besluit	van	3	oktober	2007	met	regels	voor	de	

bestuurlijke organisatie en cofinanciering door het 

Rijk van projecten uit het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling in de periode 2007 – 2013 

(Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013). 

Dit besluit wijst het college van B&W van Rot-

terdam aan als Managementautoriteit en geeft de 

Managementautoriteit een gedelegeerde beschik-

kingsbevoegdheid.

•	 Regeling	van	de	Minister	van	Economische	

Zaken	van	12	november	2007,	nr.	WJZ	7130350,	

over de Rijkscofinanciering voor EFRO-program-

ma’s 2007-2013 voor doelstelling 2. Deze regeling 

zorgt voor een basis voor de subsidiabiliteitsre-

gels. 

Doordat de vaststelling van het programma 

Kansen voor West in het verslagjaar plaats-

vond, zijn er geen sociaal economische ontwik-

kelingen te melden die rechtstreeks gevolgen 

hebben voor de uitvoering van het programma. 

De beschrijving van de uitvoering is hiermee nog 

steeds van toepassing.

2.5 Belangrijke wijziging als 
bedoeld in artikel 67 (EG) Nr. 
1083 
Het	jaar	2007	is	te	karakteriseren	als	opstart-

jaar. De meeste werkzaamheden stonden in 

het teken van de organisatorische inrichting en 

nadere formele inkleding van Kansen voor West. 

Er zijn geen belangrijke wijziging geweest in de 

duurzaamheideis zoals beschreven in artikel 67 

(EG) Nr. 1083.

2.6 Complementariteit met an-
dere instrumenten 
Er zijn verschillende andere Europese subsi-

dieprogramma’s die raakvlakken hebben met 

Kansen	voor	West.		Het	gaat	onder	meer	om	

het Europees Sociaal Fonds (Doelstelling 2 ESF) 

en Europees Territoriale Samenwerking (Doel-

stelling 3). Deze programma’s kunnen elkaar 

versterken.	Het	is	van	belang	om	te	voorkomen	

dat zij elkaar overlappen. Er is een duidelijke 

afbakening aangebracht tussen de Kansen voor 

West en de andere programma’s. 

Bij ieder projectidee wordt in de oriëntatiefase  

bekeken of er raakvlakken met andere Europese 

programma’s zijn en zo ja, waar de grenzen van 

Kansen voor West liggen. Als er raakvlakken zijn 

dan zal het Programmamanagement de subsi-

dieaanvrager hierop wijzen en indien nodig, con-

tact opnemen met het secretariaat van andere 

subsidieprogramma’s. 

2.7 Toezichtregelingen 
Voor het verslagjaar 2007 heeft noch de 

Managementautoriteit noch het Comité van 

Toezicht toezichts- of evaluatiemaatregelen 

genomen. 

Op 6 september 2007 is een eerste Comité van 

Toezicht	gehouden	in	Den	Haag.	In	deze	verga-

dering heeft het Comité uitgebreid stil gestaan 

bij haar rol in de realisatie van Kansen voor 

West. Verder stond op de agenda: informatie 

en communicatie, planning, het Reglement van 

Orde, de instelling van de West-Regio stuur-

groep en het toetsingskader.  

In de vergadering van 10 december hebben de 

leden van het Comité zich uitgesproken voor 

een ambassadeursfunctie richting hun ach-

terban, waarmee zij nadrukkelijk kiezen voor 

een	actieve	rol	binnen	Kansen	voor	West.	Het	

Toetsingskader, het Reglement van Orde van het 

Comité van Toezicht en  Reglement van Orde 

van de stuurgroep West-Regio zijn vastgesteld. 

Tenslotte is het Communicatieplan besproken 

en van commentaar voorzien.

2.1 Resultaten en voortgangsanalyse 
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Het	verslagjaar	2007	is	voor	Kansen	voor	West	

te karakteriseren als startjaar, waarin de meeste 

werkzaamheden in het teken van de organisato-

rische inrichting en nadere formele inkleding van 

Kansen voor West hebben gestaan. 

In 2007 is er nog geen sprake van uitvoering van 

projecten, met als gevolg dat er voor de onder-

staande hoofdstukken nog geen gegevens zijn.

3.1 Prioriteit 1:  
Kenniseconomie, ondernemer-
schap en innovatie 
3.1.1  Verwezenlijking van de doelstellin-

gen en voortgangsanalyse 
3.1.2  Kwalitatieve analyse 
3.1.3  Geconstateerde uitvoeringsproble-

men en gekozen oplossingsmaat-
regelen 

3.2 Prioriteit 2:  
Attractieve regio’s
3.2.1  Verwezenlijking van de doelstellin-

gen en voortgangsanalyse 
3.2.2  Kwalitatieve analyse 
3.2.3  Geconstateerde uitvoeringsproble-

men en gekozen oplossingsmaat-
regelen 

3.3 Prioriteit 3:  
Attractieve steden
3.3.1  Verwezenlijking van de doelstellin-

gen en voortgangsanalyse 
3.3.2  Kwalitatieve analyse 
3.3.3  Geconstateerde uitvoeringsproble-

men en gekozen oplossingsmaat-
regelen 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de uitvoering van de prioriteiten van Kansen voor 

West.

3 Uitvoering naar prioriteit 
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In het Operationeel Programma Kansen voor West 2007-2013 zijn geen grote 

projecten opgenomen. Deze zullen dan ook niet worden gestart. 

 4 EFRO/CF programma’s:  
 grote projecten 

“Kansen voor West is een goed instrument om de werkgelegenheid te bevorderen. De vakbeweging zal zorgen 
dat het op de agenda van de regionale platforms komt.”

M. Laboui 
Vakcentrale FNV
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samenwerking met de partners het toetsingska-

der voor Kansen voor West opgesteld. Ook het 

communicatieplan is in overleg met de partners 

geschreven.	Het	reglement	van	Orde	voor	het	

Comité van Toezicht en van de Stuurgroep 

West-Regio zijn opgesteld. Al deze documenten 

zijn vastgesteld in de vergadering van het Co-

mité van Toezicht op 10 december 2007. 

Daarnaast is door het Programmamanagement 

veel aandacht besteed aan het Nationaal Actie-

plan EFRO 2000-2006. De verbetermaatregelen 

die zijn getroffen in het kader van het Nationaal 

Actieplan EFRO 2000-2006 worden onverkort 

toegepast op de programmaperiode 2007-2013. 

Gewerkt is aan het opstellen van:

•	 	de	op	basis	van	het	Nationaal	Actieplan	

EFRO 2006 noodzakelijke checklijsten; 

•	 	aanvraagformulieren,	beschikkingsfor-

mulier en uitvoeringovereenkomst;

•	 	administratieve	organisatie	zodat	

deze AO tijdig ter kennisname aan de 

Europese Commissie kan worden inge-

stuurd.

•	 procedures	voor	interne	controle

•	 	de	artikel	71	procedure	in	relatie	tot	de	

Auditautoriteit en Certificeringsautori-

teit;

•	 	afspraken	met	de	Auditautoriteit	en	

Certificeringsautoriteit;

•	 	concept	convenant	van	Rijk	met	de	

Managementautoriteit;

•	 	concept	convenant	van	de	Manage-

mentautoriteit met de partners. . 

In 2007 hebben de vier landsdelen in Nederland 

in gezamenlijkheid met de Auditautoriteit en de 

Certificeringsautoriteit, onder leiding van het 

Ministerie	van	Economische	Zaken	een	bijdrage	

geleverd in de totstandkoming van de monitor 

structuurfondsen (MSF). Deze monitor wordt in 

opdracht van het Ministerie van Economische 

Zaken	gebouwd.	De	monitor	heeft	tot	doel	de	

financiële informatie over de vier operationele 

programma’s, waaronder de gecertificeerde 

betaalaanvragen, door te geleiden naar het SFC 

systeem van de Europese Commissie (System 

for Fund Management in the European Com-

munity). 

Op haar beurt is de Managementautoriteit 

gestart met de bouw van een eigen beheersy-

steem. De Europese aanbesteding vond plaats 

in het najaar van 2007. Er waren twee inschrij-

vers en één bedrijf is begonnen met de bouw 

van	het	systeem.	Het	uitgangspunt	van	het	

programma is een “zoveel mogelijk” papier-

loos programma. De aanvragers/begunstigden 

krijgen direct toegang tot het beheersysteem via 

de	website.	Het	beheersysteem	wordt	ontwor-

pen volgens de ISO 17799 norm waardoor een 

veilige operatie mogelijk is. Naar verwachting 

zal in de tweede helft van 2008 het beheersy-

steem in werking kunnen treden. Alle benodigde 

projectgegevens voor het MSF zullen vanuit het 

beheersysteem worden aangeleverd. 

De uitgevoerde activiteiten in 2007 voor de 

organisatorische inrichting en nadere formele in-

kleding hebben financieel gezien nog niet geleid 

tot daadwerkelijke betaling door de Europese 

Commissie. Pas nadat de AO aan de Europese 

Commissie is voorgelegd met een advies van de 

Auditautoriteit (via artikel 71) kunnen daadwer-

kelijk kosten worden gecertificeerd en kunnen 

betalingsaanvragen worden gedaan bij de Euro-

pese Commissie.

In de loop van 2008 zullen met terugwerkende 

kracht reeds gedane uitgaven met betrekking 

tot het project Technische Bijstand worden 

gedeclareerd bij en verantwoord worden richting 

Europese Commissie. 

Uit de Technische Bijstand wordt de uitvoerings-

organisatie van het programma gefinancierd. 

Activiteiten op het gebied van communicatie, 

toezicht en evaluatie maken hier deel van uit. In 

lijn met artikel 46, lid 1a, van Verordening (EG) 

Nr. 1083/2006 is 4% van het totale budget van 

dit programma gereserveerd voor Technische 

Bijstand. In absolute termen is dit een bedrag 

van € 24.848.000. Technische Bijstand beslaat de 

gehele programmaperiode 2007-2013 met een 

uitloop van twee jaar voor de uitvoering en afwik-

keling van het programma. De totale periode loopt 

daarmee van 2007 tot 2015; in totaal 9 jaar. 

Het	Comité	van	Toezicht	heeft	in	haar	eerste	ver-

gadering op 10 december 2007 het project Tech-

nische Bijstand goedgekeurd onder voorbehoud 

van de toegezegde cofinancieringverklaringen van 

de acht betrokken G-4 en P4 partners.

De activiteiten die onderdeel uitmaken van het 

project Technische Bijstand betreffen met name 

de personele bezetting bij de Managemenautori-

teit, het programmabureau West-Regio in Flevo-

land en de programmabureaus bij de G-4 steden. 

Deze activiteiten richten zich in hoofdlijnen op de 

volgende aspecten van de uitvoering en organisa-

tie van het programma:

•	 	ondersteuning	van	de	Managementauto-

riteit, de Stuurgroepen en het Comité van 

Toezicht; 

•	 	activiteiten	op	het	gebied	van	informatie	

en communicatie; 

•	 	financieel	beheer	en	administratie	van	

het programmabudget; 

•	 	betalingen	van	de	globale	subsidies	aan	

de G-4 steden, en betalingen aan de 

West-Regio projecten

•	 controle	en	toezicht	op	de	projecten;	

•	 	monitoring	en	evaluatie	van	de	voortgang	

van het programma aan de hand van 

indicatoren, financiële voortgang en de 

categorisatie van projecten; 

•	 	activiteiten	gericht	op	projectontwikke-

ling. 

In 2007 hebben de meeste werkzaamheden in het 

teken van de organisatorische inrichting en nadere 

formele inkleding van Kansen voor West gestaan. 

Het	Programmamanagement	heeft	het	project	

Technische Bijstand vorm gegeven en heeft in 

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op het gebruik van Technische Bijstand  

in 2007. 

Doelstelling van de Technische Bijstand is, een succesvolle en adequate 

implementatie van Kansen voor West .Technische Bijstand valt als afzonder-

lijk project onder de verantwoordelijkheid van de Managementautoriteit, het 

college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. Functioneel is de 

uitvoering van dit project ondergebracht bij de dienst OBR ( Ontwikkelingsbe-

drijf Rotterdam) van de gemeente 

 5 Technische bijstand 
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naar binnen – in de organisaties van de partners 

– steeds herkenbaar te zijn. De huisstijl is zo 

ontworpen dat hij eenvoudig is toe te passen op 

de meest uiteenlopende huisstijldragers. Dat wil 

zeggen niet alleen op briefpapier en enveloppen, 

maar ook op brochures, de website, vlaggen en 

bouwborden, etc. De huisstijl laat zich ook ge-

makkelijk combineren met de huisstijlen van de 

partners. Op die manier nodigt de huisstijl uit tot 

gebruik en maakt de samenwerking zichtbaar. 

Website
Sinds 10 december is een slanke versie van 

de	website	operationeel.	Het	uiteindelijke	doel	

is het programma zo papierloos mogelijk te 

maken. Dat wil zeggen dat de website (de voor-

kant) gecombineerd wordt met het beheerdeel 

(de achterkant). De voorkant is te lezen voor ie-

dereen. Voor de achterkant en voor het wijzigen 

van de voorkant zijn paswoorden nodig. Bij het 

ontwerp van de voorkant is er van uitgegaan dat 

de partners zelf hun eigen pagina’s kunnen vul-

len. Dit wordt mogelijk wanneer het beheerdeel 

klaar is.

Het	wordt	dan	ook	mogelijk	om	een	overzicht	

te publiceren van begunstigden, met de namen 

van de projecten en de subsidie(s), conform de 

Europese Richtlijnen. Op de voorkant is voor dit 

doel al ruimte gereserveerd. Bij afwezigheid van 

beschikte projecten wordt deze ruimte in 2007 

gebruikt voor het publiceren van de meest ge-

stelde vragen. Wanneer de lijst met begunstigden 

gepubliceerd wordt, verhuizen de meest gestelde 

vragen naar een andere plaats op de site.

In 2007 was op de website informatie te vinden 

over Kansen voor West, de procedures en de 

voorwaarden. Ook alle benodigde documenten 

waren als downloadversie beschikbaar. Even-

als documenten als de brochure en de diverse 

uitvoeringsprogramma’s en persberichten.

Brochure 
Voor het Operationeel Programma Kansen voor 

West is een algemene brochure ontwikkeld 

met (achtergrond)informatie over Kansen voor 

West, informatie betreffende de prioriteiten, de 

voorwaarden en de wijze van aanvragen. De 

concept brochure is besproken in het Comité 

van Toezicht van 10 december 2007.

Leaflet 
Er	is	een	handzame	folder	gemaakt.	Hierin	

kunnen potentiële subsidieaanvragers in één 

oogopslag zien wat de kernpunten zijn van het 

programma Kansen voor West en wordt aan-

gegeven hoe een subsidie kan worden aange-

vraagd. 

Kick-off
In december zijn de voorbereidingen voor de 

kick-off gestart. Drie bedrijven hebben een of-

ferte ingediend, op basis van een mondelinge en 

schriftelijke briefing. Vanuit de Managementau-

toriteit is een werkgroep Communicatie inge-

steld.	Hierin	zitten	communicatievertegenwoor-

digers van alle partners. 

Presentaties en representatie 
De Managementautoriteit wordt regelmatig ge-

vraagd in kleine kring een presentatie te geven 

van Kansen voor West. Ook is de MA aanwezig 

bij de conferenties die de EC organiseert zowel 

om kennis op te doen, als om te laten zien hoe 

landsdeel West met EFRO omgaat.

Publiciteit 
Na afloop van de vergadering van het Comité 

van Toezicht is op 10 december 2007 het eerste 

persbericht uitgegeven.

Om dit te realiseren hebben deze acht partners de 

handen ineen geslagen en hebben Kansen voor 

West opgesteld gebaseerd op het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling 2007 – 2013. Kansen 

voor West is in uniek, omdat voor het eerst zowel 

de provincies als de vier grote steden van de 

Randstad op dit niveau met elkaar samenwerken. 

Communicatieplan
Om het realiseren van deze ambitie te onder-

steunen heeft de Managementautoriteit een 

communicatieplan geschreven. Dit plan is in 

overeenstemming met de Europese regelgeving. 

Het	overkoepelende	doel	van	de	communicatie	is	

naamsbekendheid creëren voor Kansen voor West 

en de mogelijkheden in het EFRO-programma 

onder de aandacht brengen om zodoende de 

doelgroepen te enthousiasmeren en te stimuleren 

om projecten in te dienen die bijdragen aan de 

doelstelling van het programma. Sleutelwoorden 

in de communicatie zijn samenwerking, transpa-

rantie, zichtbaarheid en laagdrempeligheid. 

Op 10 december 2007 heeft het Comité van 

Toezicht het communicatieplan besproken. Vrijwel 

onmiddellijk daarna is het verstuurd naar de 

Europese Commissie. In 2008 heeft de Europese 

Commissie gereageerd.

Op het gebied van communicatie stelt de Euro-

pese Commissie eisen aan de Managementau-

toriteit, en aan begunstigden. De naleving van 

de communicatievoorwaarden van de Europese 

Commissie wordt nadrukkelijk gecontroleerd.

Samenwerking
Het	jaar	2007	was	een	aanloopjaar.	Samenwer-

king tussen de acht partijen is geen vanzelfspre-

kendheid en daarom is daar veel aandacht aan 

besteed zowel bij het tot stand komen van het 

communicatieplan, als bij het ontwikkelen van de 

communicatiemiddelen. De Managementautori-

teit heeft vanaf 21 oktober de beschikking over 

een communicatieadviseur die hier fulltime voor 

inzetbaar is. 

Er is een werkgroep Communicatie opgericht, 

bestaande uit de afgevaardigden van de partners 

onder voorzitterschap van de communicatiead-

viseur van de Managementautoriteit. De eerste 

bijeenkomst was op 17 november. Sindsdien 

vergadert de werkgroep een maal per maand.

Belangrijkste communicatieontwikkelingen en 

-activiteiten tot dusver 

Huisstijl
Voor Kansen voor West is een eigen huisstijl 

ontwikkeld. Dat is nodig om zowel naar buiten, als 

In dit hoofdstuk wordt belicht welke communicatieactiviteiten er in het  

verslagjaar 2007 hebben plaatsgevonden.

‘De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren tot de economische 

top-5 van Europa’s grootstedelijke regio’s’. Dat is de ambitie van de steden 

Amsterdam,	Den	Haag,	Rotterdam	&	Utrecht,	en	de	provincies	Flevoland,	

Noord-Holland,	Utrecht	&	Zuid-Holland.	

 6 Communicatie 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Aantal R&D projecten 

 

R&D investeringen 

(private bijdragen aan 

onderzoeksfaciliteiten, 

onderzoeksorganisa-

ties etc)

Aantal ondersteunde 

MKB bedrijven 

Aantal ondersteunde 

startende bedrijven en 

kleiner bedrijven 

< 5 jaar 

Uitgelokte private 

vervolginvesteringen 

Aantal samenwer-

kingsverbanden tussen 

bedrijven en kennis/ 

researchinstellingen 

Impactindicator

Aantal bruto gecre-

eerde arbeidsplaatsen 

(in FTE) 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat

Doel 

Uitgangsituatie 

0*

- * 

n.v.t. 

0

- 

n.v.t. 0 

 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

121 

n.v.t. 0 

 

€

 48.000.000 

n.v.t. 0 

 

535 

n.v.t. 0 

 

268 

n.v.t. 0 

 

€

 31.000.000 

n.v.t. 0 

 

88 

n.v.t. 0 

 

3.120 

n.v.t. 

Output-
indicator 

Tabellen uitvoering operationeel programma
In onderstaande tabellen worden thans geen uitgaven gemeld. Er zijn wel 
uitgaven gedaan, maar deze zijn nog niet gecertificeerd en zullen daarom pas 
met terugwerkende kracht opgenomen.

Bijlagen 

1 Informatie over de materiële voortgang van het operationeel programma 
Prioriteit 1

* In het verslagjaar 2007 zijn geen projecten beschikt, zodat geen materiële voortgang is gerealiseerd
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Aantal projecten 

gericht op verbetering 

van natuur, landschap 

of cultureel erfgoed 

Aantal toeristische-

recreatieve projecten 

Aantal hectare bedrijfs-

terreinen gemoderni-

seerd 

Aantal projecten 

gericht op milieu (incl. 

externe veiligheid en 

luchtkwaliteit) 

Impactindicator

Aantal bruto gecre-

eerde arbeidsplaatsen 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

0* 

-* 

n.v.t. 

0

- 

n.v.t. 

0

- 

n.v.t. 

0

- 

n.v.t. 

0

- 

n.v.t. 

0

41 

n.v.t. 

0

35 

n.v.t. 

0

88 ha 

n.v.t. 

0

104 

n.v.t. 

0

1.340 

n.v.t. 

Output-
indicator 

Impact-
indicator 

Bijlagen 

Prioriteit 2

* In het verslagjaar 2007 zijn geen projecten beschikt, zodat geen materiële voortgang is gerealiseerd
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Aantal projecten 

gericht op onderne-

merschap, stads/ 

wijkeconomie 

Aantal projecten 

gericht op participatie 

leefbaarheid of sociale 

activering 

Aantal ha bedrijfsloca-

tie gemoderniseerd 

Aantal gerenoveerde 

of nieuwe stedelijke 

voorzieningen 

Aantal bruto gecre-

eerde arbeidsplaatsen 

(in FTE) 

Aantal projecten 

gericht op milieu 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

Resultaat 

Doel 

Uitgangsituatie 

0*

-* 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

 

0

- 

n.v.t. 

35 

n.v.t. 0 

 

84 

n.v.t. 0 

 

146 

n.v.t. 0 

 

40 

n.v.t. 0 

 

2.420 

n.v.t. 

 

21 

n.v.t. 

Output-
indicator 

Impact-
indicator 

Bijlagen 

Prioriteit 3

* In het verslagjaar 2007 zijn geen projecten beschikt, zodat geen materiële voortgang is gerealiseerd
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Uitgaven door begun-

stigden betaald en 

opgenomen in aan de 

MA toegezonden beta-

lingsaanvragen (TK) 

Overeenkomstige 

Overheidsbijdrage (TO) 

EFRO Private uitgaven Uitgaven door de 

instantie die verant-

woordelijk is voor 

betalingen aan de 

begunstigden 

Totaal aan van de 

Commissie ontvangen 

betalingen

€ 0,- 

EFRO

€ 0,- 

€ 0,- 

€

 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€

 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

€

 0,- 

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€

 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€

 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€

 0,- 

€

 0,- 

€

 0,-

€

 0,-

€

 0,-

€

 0,-

€ 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,- 

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 

0,-

€ 0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

EFRO 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 

0,- 

€ 6.212.000,- 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 0,- 

€ 0,- 

Prioritaire as 1 

Vermeld het fonds 

Waarvan uitgaven van het ESF-type 

Waarvan uitgaven van het EFRO-type 

Prioritaire as 2 

Vermeld het fonds 

Waarvan uitgaven van het ESF-type 

Waarvan uitgaven van het EFRO-type 

Prioritaire as 3 

Vermeld het fonds 

Waarvan uitgaven van het ESF-type 

\Waarvan uitgaven van het EFRO-type 

Prioriteit 4 TB 

 

Totaal-generaal
 

Totaal in overgangsregio’s in het totaal-generaal 

Totaal in niet-over-gangsregio’s in het totaal-generaal 

Uitgaven van het ESF-type in het totaal-generaal als 

het operationeel programma wordt  

medegefinancierd door het EFRO 

Uitgaven van het EFRO-type in het totaal-generaal 

als het operationeel programma wordt  

medegefinancierd door het ESF 

* In het verslagjaar 2007 zijn geen projecten beschikt, zodat geen materiële voortgang is gerealiseerd

Bijlagen 
Er zijn in 2007 nog geen uitgaven verricht. Wel is er een voorschot van de 
Europese Commissie ontvangen. 

2 Financiële informatie 
Gecertificeerde uitgaven
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Codes voor dimensie prioritair thema
Prioritair thema
Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

OTO-activiteiten in onderzoekcentra

OTO-infrastructuur (onder meer installatie, instrumentarium en snelle computernetwerken tussen onderzoekcentra) en exper-

tisecentra voor een bepaalde technologie

Technologieoverdracht en verbetering van samenwerkingsnetwerken tussen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), 

tussen deze ondernemingen en andere ondernemingen en universiteiten, alle soorten postsecundaire onderwijsinstellingen, 

regionale overheden, onderzoekcentra en wetenschappelijke en technologische centra (wetenschaps- en technologieparken, 

technopoles, enz.)

Steun voor OTO, met name in KMO’s (mkb) (onder meer door toegang tot OTO-diensten in onderzoekcentra)

Geavanceerde ondersteunende diensten voor bedrijven en bedrijfsgroepen

Steun voor KMO’s (mkb) ter bevordering van milieuvriendelijke producten en productieprocessen (invoering van een doeltref-

fend milieubeheerssysteem, vaststelling en toepassing van technologieën ter voorkoming van milieuverontreiniging, integratie 

van schone technologieën in bedrijfsproductie)

Investeringen in ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij onderzoek en innovatie (innovatietechnologieën, oprich-

ting van nieuwe ondernemingen door universiteiten, bestaande OTO-centra en ondernemingen, enz.)

Andere investeringen in ondernemingen

Andere maatregelen ter stimulering van onderzoek en innovatie en ondernemerschap in KMO’s (mkb)

Informatiemaatschappij

Telefonie-infrastructuur (inclusief breedbandnetwerken)

Informatie- en communicatietechnologie (toegang, veiligheid, interoperabiliteit, risicopreventie, onderzoek, innovatie,  

e-inhoud, enz.)

Informatie- en communicatietechnologie (TEN-ICT)

Diensten en toepassingen voor de burger (e-gezondheid, e-overheid, e-leren, e-insluiting, enz.)

Diensten en toepassingen voor KMO’s (mkb) (e-handel, onderwijs en opleiding, netwerken, enz.)

Andere maatregelen voor betere toegang tot en efficiënt gebruik van ICT door KMO’s (mkb)

Vervoer

Spoorwegen

Spoorwegen (TEN-T)

Rollend spoorwegmaterieel

Rollend spoorwegmaterieel (TEN-T)

Autosnelwegen

6.000.000

16.000.000

19.000.000

15.000.000

13.000.000

9.000.000

7.000.000

16.000.000

24.000.000

0

7.000.000

2.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bijlagen 

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 1
Code
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Codes voor dimensie prioritair thema
Prioritair thema
Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap

Autosnelwegen (TEN-T)

Nationale wegen

Regionale/lokale wegen

Fietspaden

Stadsvervoer

Multimodaal vervoer

Multimodaal vervoer (TEN-T)

Intelligente vervoersystemen

Luchthavens

Havens

Binnenwateren (regionaal en lokaal)

Binnenwateren (TEN-T)

Energie

Elektriciteit

Elektriciteit (TEN-E)

Aardgas

Aardgas (TEN-E)

Aardolieproducten

Aardolieproducten  (TEN-E)

Duurzame energie: wind

Duurzame energie: zon

Duurzame energie: biomassa

Duurzame energie: waterkracht, geothermisch en andere

Energie-efficiëntie, warmtekrachtkoppeling en energiebeheer

Milieubescherming en risicopreventie

Drink- en industriewaterbeheer

Waterbeheer en -distributie (drinkwater)

Waterbehandeling (afvalwater)

Luchtkwaliteit

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Bijlagen 

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 1
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

0

0

1.500.000

2.000.000

350.000

1.000.000

0

1.500.000

0

0

1.250.000

0

0

0

0

0

0

0

1.800.000

500.000

500.000

500.000

17.000.000

1.000.000

0

1.000.000

2.750.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Codes voor dimensie prioritair thema
Prioritair thema
Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap

Beperking van en aanpassing aan klimaatveranderingen

Sanering van bedrijfsterreinen en verontreinigde grond

Bevordering van biodiversiteit en natuurbescherming (waaronder Natura 2000)

Bevordering van schoon stadsvervoer

Risicopreventie (waaronder de opstelling en uitvoering van plannen en maatregelen ter voorkoming en 

beheersing van natuurlijke en technologische risico’s)

Andere maatregelen ter bescherming van het milieu en ter voorkoming van risico’s

Toerisme

Bevordering van de natuurlijke rijkdom

Bescherming en ontwikkeling van natuurlijk erfgoed

Andere bijstand ter verbetering van de toeristische dienstverlening

Cultuur

Bescherming en behoud van het culturele erfgoed

Ontwikkeling van culturele infrastructuur

Andere bijstand ter verbetering van de culturele dienstverlening

Stads- of plattelandsvernieuwing

Geïntegreerde projecten voor stads- en plattelandsvernieuwing

Verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, bedrijven, ondernemingen en 

ondernemers

Ontwikkeling van systemen en strategieën voor levenslang leren bij bedrijven; opleiding en diensten voor 

werknemers om hun aanpassingsvermogen te vergroten; bevordering van ondernemerschap en innovatie

Ontwerp en verspreiding van innoverende en productievere Werkorganisatiemethoden

Ontwikkeling van specifieke diensten voor werkgelegenheid, opleiding en ondersteuning in verband met de 

herstructurering van sectoren en bedrijven, en ontwikkeling van systemen om in te spelen op economische 

veranderingen en toekomstige eisen qua banen en vaardigheden

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Bijlagen 

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 1
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

1.000.000

20.900.000

2.026.000

6.500.000

0

0

0

10.500.000

6.250.000

3.500.000

5.500.000

0

32.850.000

3.000.000

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Codes voor dimensie prioritair thema
Prioritair thema
Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap

Betere toegang tot werkgelegenheid en duurzaamheid

Modernisering en versterking van arbeidsmarktinstanties

Toepassing van actieve en preventieve maatregelen op de arbeidsmarkt

Maatregelen ter stimulering van actief ouder worden en langer doorwerken

Steun voor zelfstandigen en het starten van ondernemingen

Maatregelen voor meer toegang tot de werkgelegenheid en meer duurzame arbeidsparticipatie en meer 

vrouwen op de arbeidsmarkt om de genderkloof op de arbeidsmarkt te verkleinen, en om werk en pri-

véleven te combineren, zoals het toegankelijker maken van kinderopvang en van zorg voor afhankelijke 

personen

Specifieke maatregelen om de participatie van migranten op de arbeidsmarkt en daardoor hun sociale 

integratie te bevorderen

Verbetering van de sociale insluiting van kansarmen

Trajecten voor integratie en herintreding in het arbeidsproces van kansarmen; bestrijding van discrimina-

tie bij het betreden van en het vooruitkomen op de arbeidsmarkt en bevordering van de aanvaarding van 

diversiteit op de werkplek

Verbetering van het menselijk kapitaal

Ontwerp, invoering en toepassing van hervormingen in onderwijs- en opleidingssystemen teneinde de 

inzetbaarheid te ontwikkelen, de arbeidsmarktrelevantie van initieel onderwijs en beroepsonderwijs alsook 

initiële opleiding en beroepsopleiding te verbeteren, en de vaardigheden van opleiders bij te scholen met 

het oog op innovatie en een kenniseconomie

Maatregelen voor een grotere deelname aan onderwijs en opleiding in elke levensfase, o.a. via maatregelen 

om vroegtijdig schoolverlaten en de seksesegregatie van vakgebieden terug te dringen, en de toegang tot 

en de kwaliteit van initieel onderwijs, beroepsonderwijs en tertiair onderwijs en initiële opleiding, beroepsop-

leiding en tertiaire opleiding te vergemakkelijken

Ontwikkeling van menselijk potentieel op het gebied van onderzoek en innovatie, met name via onderwijs 

en opleiding op postuniversitair niveau voor onderzoekers en via netwerkactiviteiten tussen universiteiten, 

onderzoekcentra en bedrijven

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Bijlagen 

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 1
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

0

0

0

7.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Codes voor dimensie prioritair thema
Prioritair thema
Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap

Investeringen in de sociale infrastructuur

Onderwijsinfrastructuur

Gezondheidsinfrastructuur

Kinderopvangfaciliteiten

Huisvestingsinfrastructuur

Andere sociale infrastructuur

Stimulering van hervormingen op het gebied van werkgelegenheid en integratie

Bevordering van partnerschappen, pacten en initiatieven via netwerkvorming van de betrokken  

belanghebbenden

Versterking van de institutionele capaciteit op nationaal, regionaal en plaatselijk

Mechanismen ter verbetering van een goede concipiëring, monitoring en evaluatie van beleid en program-

ma’s op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, capaciteitsopbouw voor de uitvoering van beleidsmaatre-

gelen en programma’s

Verlaging van de extra kosten die de ontwikkeling van perifere regio’s in de weg Staan

Vergoeding van extra kosten als gevolg van ontsluitingsproblemen en territoriale versnippering

Specifieke actie ter vergoeding van extra kosten als gevolg van marktfactoren die te maken hebben met de 

omvang van de gebieden

Steun ter vergoeding van extra kosten als gevolg van klimaat en reliëf

Technische bijstand

Voorbereiding, uitvoering, toezicht en inspectie

Evaluatie en studies; informatie en communicatie

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

TOTAAL

Categorisering 

%

Bijlagen 

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 1
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

3.500.000

0

0

0

5.500.000

0

0

0

0

0

9.318.000

3.106.000

310.600.000

194.300.000

63%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Codes voor de dimensie financieringsvorm
Financieringsvorm

Niet-terugvorderbare hulp

Hulp	(lening,	rentesubsidie,	garanties)

Risicokapitaal (participatie, risicokapitaalfonds)

Andere financieringsvormen

01

02

03

04

Totaal

Bijlagen 

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 2
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

264.010.000

27.954.000

18.636.000

0

310.600.000

0

0

0

 0

0

“Met Kansen voor West versnellen we de sociaal / economische en technische vernieuwing voor een  
duurzame economie.”

F. de Jong
Voorzitter van het bestuur van de Milieufederatie 
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Codes voor de territoriale dimensie
Soort gebied

Stedelijk

Bergen

Eilanden

Dun en zeer dun bevolkte gebieden

Plattelandsgebieden (andere dan bergen, eilanden of dun, dan wel zeer dun bevolkte gebieden)

Vroegere EU-buitengrenzen (na 30.4.2004)

Perifere regio

Zone	voor	grensoverschrijdende	samenwerking

Zone	voor	transnationale	samenwerking

Zone	voor	interregionale	samenwerking

Niet van toepassing

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

 Totaal

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 3
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

264.010.000

0

0

0

46.590.000

0

0

0

0

0

0

310.600.000

0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

Bijlagen 

“Met Kansen voor West zijn we in staat om innovatieve en energieke voorstellen samen te laten komen.  
Zo ontstaat nog meer energie en wordt de economie in onze regio versterkt.” 

F.J. van den Oever
Wethouder in Dordrecht
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Codes voor de dimensie economische activiteit
Economische activiteit

Niet van toepassing

Landbouw, jacht en bosbouw

Visserij

Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Vervaardiging van textiel en textielproducten

Vervaardiging van transportmiddelen

Niet nader genoemde be- en verwerkende industrie

Winning van energiehoudende delfstoffen

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water

Winning, zuivering en distributie van water

Post en telecommunicatie

Vervoer

Bouwnijverheid

Groothandel en detailhandel

Hotels	en	restaurants

Financiële instellingen

Onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening

Openbaar bestuur

Onderwijs

Gezondheidszorg

Gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten

Activiteiten in verband met het milieu

Andere niet nader genoemde diensten

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 Totaal

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 4
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

310.600.000 0

Bijlagen 
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Codes voor de dimensie plaats van uitvoering
Plaats van uitvoering

Flevoland

Utrecht

Kop	van	Noord-Holland

Alkmaar en omgeving

IJmond

Agglomeratie	Haarlem

Zaanstreek

Groot-Amsterdam

Het	Gooi	en	Vechtstreek

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

Agglomeratie ‘s-Gravenhage

Delft en Westland

Oost-Zuid-Holland

Groot-Rijnmond

Zuidoost-Zuid-Holland

NL230

NL310

NL321

NL322

NL323

NL324

NL325

NL326

NL327

NL331

NL332

NL333

NL334

NL335

NL336

 

Totaal

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel A: Codes volgens dimensie

TABEL 5
Code

Target 
Landsdeel  

West-
Nederland

Realisatie 
Landsdeel  

West- 
Nederland

310.600.000 0

Bijlagen 

“Met Kansen voor West piekt Europa innovatief het best”
R.G.H.J. van Raak,

Ministerie van Economische Zaken
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Combinatie van de codes voor de dimensies 1 tot en met 5

Code *

Dimensie 1

Prioritair

thema

85

86

Code *

Dimensie 2

Financieringsvorm

1

1

Code *

Dimensie 3

Gebied

1

1

Code *

Dimensie 4

Economische

activiteit

0

0

Code *

Dimensie 5

Plaats van

uitvoering

NL3 

NL3 

 

Totaal

Bedrag

**

0,00

0,00

0,00

3 Categorisering van de bijstand uit de fondsen voor 2007-2013 
Deel C: Cumulatieve uitsplitsing van toewijzingen van de communautaire bijdrage per 
categorie in het jaarlijks verslag en het eindverslag over de uitvoering

Referentienr. van de Commissie:  CCI:  2007NL162PO002 
Naam van het programma: Operationeel Programma West 2007-2013
Datum van de meest recente beschikking van de Commissie over het betrokken operationele programma: 13/08/2007

* De categorieën moeten aan de hand van de standaardindeling voor elke dimensie van een code worden voorzien.

** Toegewezen bedrag van de communautaire bijdrage voor elke combinatie van categorieën.

Bijlagen 

“In Kansen voor West werken hebben de steden en provincies elkaar gevonden in een praktisch partnerschap. 
Het resultaat: betere samenwerking en een effectieve bundeling van krachten.”

G. Muijzers,
Europese Commissie
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