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1. Inleiding. 
 
1.1 Versterking van de positie van het HNP in Brussel. 
De Europese Integratie is sinds 2000, de start van het HNP, sterk ontwikkeld. Het aantal 
leden is met 27, bijna verdubbeld. Het aantal regionale vertegenwoordigingen in Brussel 
is gegroeid van 100 naar 300. De toenemende globalisering en wereldwijde concurrentie 
bepalen in combinatie met uitdagingen als vergrijzing en klimaatverandering in hoge 
mate de agenda van de EU. Inmiddels is de EU op diverse terreinen tot de haarvaten van 
het nationaal beleid doorgedrongen. Denk aan het milieubeleid, klimaat- en 
energiedossiers en het innovatie- en kennisbeleid. Deze brede agenda raakt steeds meer 
verweven met het nationale beleid en heeft invloed op de rol, functies, taken en 
verantwoordelijkheden van de decentrale overheden. 
 
Door deze ontwikkeling hebben decentrale overheden belang bij een stevige positionering 
en vertegenwoordiging in Brussel. Anno 2009 is het HNP uitgegroeid tot een platform 
voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de twaalf provincies en het IPO in Brussel. 
Om zijn rol te kunnen blijven vervullen in de grotere EU is versteviging van het 
fundament van het HNP noodzakelijk. Het HNP moet het platform bieden voor provincies 
en landsdelen om regionale profilering in verschillende facetten vorm te geven. In een 
toenemende globalisering is het onvermijdelijk dat de provincies dat niet alleen kunnen, 
maar dat zij dat doen in partnerschappen. Andere overheden en kennisinstellingen liggen 
daarbij voor de hand. De banden met de andere Nederlandse overheden en 
kennisinstituten moeten worden aangehaald en er zal verder geïnvesteerd worden in 
Europese partnerschappen en netwerken. In dit verband zal het HNP vanuit Brussel 
bijdragen aan een versterking van de samenwerking tussen de 4 O’s; onderwijs, 
onderzoek, ondernemers, overheid. 
Het HNP biedt de inhoudelijke en logistieke faciliteiten om het genoemde fundament te 
verstevigen. Anticiperend op deze inhoudelijke ontwikkelingen zal een nieuw 
kantoorconcept worden gerealiseerd dat naast gezamenlijkheid de ruimte blijft bieden 
aan provinciale en regionale profilering en hun samenwerkingsverbanden en de 
bijbehorende facilitaire ondersteuning ter beschikking heeft. 
 
Het streven is te komen tot huisvesting in de Europese wijk in Brussel met zo mogelijk 
andere partners in het kader van de 4 O’s (onderzoek, onderwijs, ondernemen, 
overheid). Een bestuurlijke Task Force HNP-huisvesting is eind 2008 ingesteld om 
besluitvorming in het HNP-bestuur voor te bereiden. 
 
1.2 Bestuurlijke betrokkenheid bij de Europese dossiers. 
Op basis van het advies van de Commissie Bestuurlijke Coördinatie in de IPO-portefeuille 
Europa (de Commissie Jansen) is vanaf 2007 unaniem gekozen voor een versterking van 
de bestuurlijke coördinatie, organisatie en aansturing van de voor de gezamenlijke 
provincies relevante belangrijke Europese dossiers. De bestuurlijke coördinatie van de 
IPO prioritaire EU-dossiers is gelegd bij de EU-portefeuillehouder in het IPO-bestuur, 
zijnde de voorzitter van het BPE en het HNP, CdK mevrouw Maij-Weggen, gezamenlijk 
met de daartoe door de sectorale bestuurlijke adviescommissie aangewezen vak-
gedeputeerden (een ‘duo’ per dossier). Medio 2009 wordt het voorzitterschap van BPE en 
HNP volgens afspraak overgenomen door CdK mevrouw Peijs. De bestuurders worden 
ambtelijk ondersteund door een HNP-dossierhouder, een IPO-medewerker en een 
provinciale expert. 
 
Door middel van kwartaalrapportages en bestuurlijke dossierfiches worden de leden van 
het Bestuurlijk Platform Europa (BPE), de HNP-bestuursleden en het IPO-bestuur 
geïnformeerd over de voortgang en de bestuurlijke en ambtelijke actiepunten op de 
diverse Europese dossiers. In 2009 zal bijzondere aandacht worden besteed aan de 
vertaling van interprovinciale actiepunten naar de media.    
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1.3 HNP-speerpunten in 2009. 
Partnerschappen. 
In 2009 zal naast de gezamenlijke prioritaire dossiers (zie hiervoor hoofdstuk 2) veel 
aandacht worden besteed aan de (Europese) partnerschappen en Europese netwerken 
die voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies van grote interesse zijn. 
Ook in het nieuwe huisvestingsconcept zullen de partnerschappen een belangrijk 
aandachtspunt zijn.  
Daarnaast zal vanwege de Europese Verkiezingen op 4 juni in de tweede helft van het 
jaar veel aandacht uitgaan naar de te hernieuwen partnerschappen met de (nieuwe) 
Nederlandse Europarlementariërs en de nieuwe Europese Commissie. Het voorstel is het 
HNP-jaarseminar, najaar 2009, te richten op de hernieuwing van deze twee specifieke 
partnerschappen. 
 
Agendasettend zijn. 
Het HNP als gezamenlijke vooruitgeschoven post en de (Europese) partnerschappen en 
Europese netwerken waaraan vanuit het HNP wordt deelgenomen zijn middelen die beter 
benut moeten en kunnen worden om eigen agendapunten van individuele provincies, 
landsdelen én interprovinciale agendapunten in “Brussel” op de agenda te zetten. De 
input vanuit de provincies, landsdelen en het Interprovinciaal Overleg is daarbij 
onontbeerlijk voor de HNP-medewerkers. Uitgewerkte ‘Europa’- werkplannen vanuit 
provincies en landsdelen naast de Interprovinciale prioritering zijn daarvoor wenselijk om 
het HNP zijn faciliterende rol te laten vervullen. 
 
De provincies nemen nu – bijvoorbeeld - in het kader van de kredietcrisis 
stimuleringsmaatregelen t.b.v. de werkgelegenheid. Daarbij kunnen grens-
overschrijdende en transnationale aspecten van belang zijn. Deze aspecten kunnen 
vanuit het HNP in “Brussel” worden aangekaart en geagendeerd.   
     
1.4 Werkprogramma Europese Commissie 2009. 
Op 5 november 2008 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2009 “Nu 
handelen voor een beter Europa” gepubliceerd. In het najaar van 2009 loopt het 
mandaat af van de huidige Europese Commissie. 
 
De economische en financiële crisis zal in 2009 een stempel drukken op de 
werkzaamheden van de Commissie. Met de Europese verkiezingen voor de deur en het 
aflopen van het mandaat van de Europese Commissie ligt de nadruk op prioriteitstelling 
en het afronden van lopende besluitvorming over wetgevingsvoorstellen. Daarbij spelen 
ook onzekerheden omtrent de ratificatie van het Verdrag van Lissabon een rol.  
 
Als eerste prioriteit blijft echter ‘Groei en werkgelegenheid’ staan. De publicatie van het 
strategisch rapport over de Lissabonstrategie, met voorstellen over het voortzetten van 
de strategie na 2010, staat op de agenda. Daarnaast is op 26 november 2008 een 
Europees herstelplan door de Commissie gepubliceerd.  
 
Ten tweede blijft de aandacht voor klimaatverandering en duurzame ontwikkeling als 
prioriteit gehandhaafd. Naast de voorstellen om uitstootreductie te bewerkstelligen,wordt 
ook gewerkt aan de aanpassing aan klimaatverandering. Het verwachte witboek van de 
Commissie ten aanzien van klimaatadaptatie is echter uitgesteld en verschijnt naar 
verwachting pas later in 2009. Het is nog onbekend wanneer.  
 
Ten derde acht de Europese Commissie het werken aan betere regelgeving en daarmee 
het inlossen van beloftes en het wijzigen van de regelgevingcultuur in Europa van groot 
belang om de hiervoor genoemde prioriteiten te realiseren. Het voorkomen van onnodige 
administratieve lasten is daarbij tevens aan de orde. 
Lopende initiatieven worden voortgezet om te komen tot een administratieve 
lastenverlichting van 25 procent in 2012. Het werkprogramma bevat bovendien een 
aantal vereenvoudigingsvoorstellen.  
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Overige initiatieven van de Commissie worden geschaard onder de categorieën 'EU 
dichtbij burgers' en 'EU als wereldpartner.' 
 
Het op 26 november 2008 door de Europese Commissie gepresenteerde economisch 
herstelplan dient als antwoord op de toenemende economische en kredietcrisis. Een 
pakket van maatregelen werd voorgesteld om op korte termijn het vertrouwen van 
consumenten en bedrijfsleven te herstellen en de marktvraag te doen toenemen. In 
totaal zal 200 miljard euro in de Europese economie worden geïnvesteerd. Voor 
decentrale overheden is het interessant dat gelden uit de structuurfondsen vervroegd 
beschikbaar worden gesteld en dat de toegang tot Europese financieringsbronnen zal 
worden vereenvoudigd. 
 
Het grootste deel van het bedrag moet worden gedekt door de nationale noodplannen 
van de lidstaten, namelijk 170 miljard euro. Daarnaast komt 14,4 miljard euro uit de 
Europese begroting beschikbaar en 15,6 miljard euro van de Europese Investeringsbank 
(EIB). Het herstelplan is in december 2008 goedgekeurd door de lidstaten. 
 
Een van de voorgestelde maatregelen betreft het versnellen van de uitvoering van de 
structuurfondsprogramma´s door voorschotten te verhogen voor de reeds goedgekeurde 
programmaperiode 2007-2013.  
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2. Gezamenlijke Prioritaire dossiers HNP 2009 
 
Op basis van het Commissie-werkprogramma 2009 en de lijst van gezamenlijke 
prioritaire dossiers HNP 2008 is na publicatie van het werkprogramma zowel in het HNP 
als in de 12 provinciehuizen en het IPO-secretariaat een screening verricht waarvan het 
eindresultaat is besproken in de Brede Overleg en Advies Groep Europa (BOAG EU) en de 
uitkomst is vervolgens op 28 november 2008 ter bespreking voorgelegd aan het IPO 
Bestuurlijk platform Europa (BPE) en het bestuur van het HNP. 
De door het BPE en HNP-bestuur op 28 november 2008 vastgestelde categorie 1-lijst van 
gezamenlijke prioritaire dossiers 2009 zal op 19 maart 2009 worden voorgelegd aan het 
IPO-bestuur. 
 
Het BPE en het HNP-bestuur hebben drie categorieën onderscheiden: 
- Categorie 1; een categorie van sector overstijgende prioritaire dossiers, die daarmee 
ook besproken worden in het BPE en het IPO-bestuur. Zie paragraaf 2.1. 
- Categorie 2; een categorie van prioritaire dossiers, die in de sectorale 
adviescommissies worden behandeld. Zie paragraaf 2.2. 
- Categorie 3; een categorie van monitoringsdossiers. Zie paragraaf 2.3.  
 
Het uitgangspunt in het HNP-werkplan is een zo pro-actief mogelijke inzet op de dossiers 
waarbij binnen categorie 1 en 2 door het HNP een onderscheid wordt gemaakt tussen 
enerzijds beleidsontwikkelingsdossiers in categorie 1, dossiers met een meer lange 
termijn karakter waar een grotere inzet inzake inhoudelijke voorbereiding is vereist 
vanuit het HNP door middel van een HNP-dossierteam met een HNP-dossierhouder. En 
anderzijds wetgevingsdossiers in categorie 2, dossiers die betrekking hebben op wet- en 
regelgeving waar een grote rol is weggelegd voor de expert op de thuisbasis in 
samenwerking met een HNP-dossierhouder. De expert heeft het voortouw in de 
inhoudelijke voorbereiding. De HNP-dossierhouder is met name verantwoordelijk voor het 
optimaal identificeren, analyseren en benutten van beïnvloedingsmomenten in Brussel. 
Bij de dossierteams is tevens een IPO-medewerker betrokken voor de link met ‘Den 
Haag’ en met de provincies onderling. 
 
Als ‘beleidsontwikkelingsdossiers’ in categorie 1 zijn op 28 november benoemd: 

- Herziening EU begroting  
- Toekomst regionaal beleid na 2013  
- Groenboek territoriale cohesie  
- Lissabonstrategie; onderzoek naar bijdrage individuele provincies.  
- Herziening Europees Landbouwbeleid  
- Klimaat- en energiebeleid  
- Betere regelgeving / administratieve lasten  

Zie voor een verdere toelichting onder paragraaf 2.1. 
 
 
2.1 Categorie 1; een categorie van sector overstijgende prioritaire dossiers, die 
daarmee ook besproken worden in het BPE en het IPO-bestuur. 
De door BPE en HNP-bestuur vastgestelde lijst “categorie I - 2009” bevat de 
volgende prioritaire dossiers: 
 

• Herziening EU begroting; Budget Review 
 
Volgens planning zal de Europese Commissie dit voorjaar met een Mededeling komen 
over de Budget Review, de herziening van de meerjarenbegroting na 2012. Deze zal 
mede gebaseerd zijn op de resultaten van de consultatie die de Commissie in 2007/2008 
heeft gehouden. Aan deze consultatie is deelgenomen door de Nederlandse decentrale 
overheden in de vorm van een position paper van IPO/VNG.  
 



 7

In hoeverre de Commissie de uitkomsten van deze consultatie meeneemt in de hierboven 
genoemde Mededeling moet afgewacht worden. De grote meerderheid van de instanties 
die gereageerd hebben zijn tegen handhaving van de structuurfondsen in het kader van 
Doelstelling 2 en voor een verdere herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB). Verder werd onder meer gepleit voor een drastische verhoging van het budget 
voor onderzoek en innovatie. 
 
Met name de uitkomsten voor de structuurfondsen kan een fundamentele discussie 
losmaken: De huidige Commissie heeft al aangegeven dat zij een vorm van regionaal 
beleid voor alle regio’s wil handhaven. De huidige eurocommissaris voor regionaal beleid 
wil hiermee draagvlak creëren op Europees regionaal en lokaal niveau voor EU-beleid. 
Het lijkt er op dat er in ieder geval bij een aantal instanties nog onvoldoende duidelijk is 
dat D2 in zijn huidige vorm niet zozeer gericht is op het wegnemen van achterstanden, 
maar op de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen: verhoging van 
concurrentiekracht en innovatie. Dit feit zou in 2009 tot een communicatieoffensief 
moeten leiden. (Zie verder de bijdrage over de toekomst van het regionaal beleid en de 
Structuurfondsen). Wat betreft de verlangens over de herziening van het GLB: daarin 
kunnen de decentrale overheden zich in grote lijnen vinden, evenals in de andere 
inhoudelijke uitkomsten van de consultatie. 
 
Het Europees Parlement zal zich vermoedelijk in zijn plenaire vergadering in april of 
uiterlijk in mei uitspreken over de Mededeling van de Commissie. Ook zal er een eerste  
discussie plaatsvinden in de EcoFin, de Raad van Ministers van Financiën.  
 
De nieuwe Commissie (en vervolgens Raad en nieuw Parlement) zal zich gaan buigen 
over de inhoud van de Mededeling en vervolgens over de consequenties voor de 
verschillende budgetonderdelen. Kortom: de verdeling van het geld over de verschillende 
EU-begrotingsposten en beleidsvelden is dan aan de orde. Hoewel in 2009 nog niet op 
papier zal de discussie na de zomer losbarsten. Het Zweeds voorzitterschap heeft al 
aangekondigd van de Budget Review een prioriteit te maken. Het is dus zaak dat de 
decentrale overheden zich hier binnen afzienbare termijn over beraden om in de 
discussie goed beslagen ten ijs te komen.  
 
Acties:  

-  In winter/voorjaar 2009 contacten leggen met EP-leden over de decentrale visie 
op de toekomst van de EU-begroting. Hetzelfde met het Ministerie van Financiën. 

- Het dossierteam moet uiterlijk op 1 september met een eerste visie komen over 
een opzet (met percentages of cijfers) voor de Financiële Perspectieven na 2013.  

- Mogelijk moet een visie worden ontwikkeld over het eventueel openbreken van de 
huidige FP naar aanleiding van de huidige financiële en economische crisis. 

- Grote alertheid op signalen over eventuele budgetveranderingen blijft voortdurend 
geboden. 

 
 

• Toekomst regionaal beleid na 2013 
 
Begin 2008 hebben IPO en VNG een gezamenlijke position paper over de toekomst van 
het Europese regionale beleid na 2013 gepresenteerd. De kern van de boodschap is dat 
het regionale beleid een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van de sociaal-
economische structuur in gemeenten en provincies. IPO en VNG pleiten er daarom voor 
dat de Nederlandse regio’s ook na 2013 in aanmerking komen voor fondsen tbv 
Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid én tbv territoriale samenwerking. 
 
Uit een krachtenveldanalyse blijkt dat de provincies en gemeenten met hun standpunt in 
Nederland vrij alleen staan, al is in de discussie rond het Groenboek territoriale cohesie 
een voorzichtige verschuiving in het Rijkstandpunt te zien. Het Rijk heeft in het kader 
van de EU Budget Review zich nog nadrukkelijk tegen voorzetting van de huidige 
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Doelstelling 2-fondsen voor regio’s in rijke lidstaten gekeerd, maar lijkt zich daar 
langzaam aan iets minder dogmatisch over op te stellen. De Tweede Kamer en 
maatschappelijke partners als VNO-NCW willen wel af van de structuurfondsen voor 
“rijke regio’s” als het gaat om de huidige mainstreamprogramma’s onder doelstelling 2. 
 
Doelstelling 3, dat zich richt op grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
samenwerking, staat er wat dat betreft beter voor. In een brief aan de Tweede Kamer 
(19/11/2008) onderstreept staatssecretaris Timmermans (Europese zaken) de 
meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking. De Kamerbrief is opgesteld in 
samenwerking met het IPO en de VNG. Zij hebben in de brief laten opnemen dat de 
huidige structuurfondsenperiode (2007-2013) een trendbreuk vormt met het verleden: 
focus ligt tegenwoordig op kennis, innovatie, ondernemerschap en duurzaamheid 
(Lissabonstrategie). Ook is op hun verzoek in de brief opgenomen dat medio 2009 IPO 
en VNG de eerste resultaten van de nieuwe aanpak aan de Kamer zullen presenteren. 
 
De Europese Commissie zal naar verwachting in september 2010 met haar voorstellen 
komen voor het regionale beleid na 2013. Europees commissaris Hübner (regionaal 
beleid) heeft in december 2008 nog aangegeven voorstander te zijn van een Europees 
regionaal beleid voor alle regio’s in de Unie, omdat alleen dan draagvlak voor de EU 
gecreëerd kan worden. Eind 2009 treedt echter een nieuwe Commissie aan, waardoor 
het de vraag is hoeveel gewicht aan de woorden van mevrouw Hübner moeten worden 
gehecht? Kortom, provincies en gemeenten hebben de komende jaren (2009-2010) de 
opdracht om draagvlak te creëren in Nederland én Brussel voor een voortzetting van de 
mainstreamprogramma’s in rijke lidstaten. Een goede uitvoering van de huidige 
programma’s is hierbij van fundamenteel belang. 
 
De discussie over het Groenboek Territoriale cohesie van de Commissie (zie hieronder) 
kan benut worden om als IPO en VNG bouwstenen aan te dragen voor het toe 
komstige regionale beleid. 
 
 
Acties: 

- Opstellen gezamenlijke reactie IPO/VNG op Groenboek Territoriale cohesie om 
bouwstenen voor toekomstig regionaal beleid aan te leveren. 

- Partners genereren voor gezamenlijke lobby richting Kabinet, Kamer én Europese 
Commissie. Een goede uitvoering van de huidige structuurfondsenprogramma’s is 
hierbij een voorwaarde. 

- Opstellen brief aan Kamer met eerste resultaten (goede voorbeelden) van de 
nieuwe structuurfondsenprogramma’s om trendbreuk met verleden en 
meerwaarde voor Nederland te accentueren. En aansluitend het opzetten van een 
communicatietraject – gericht op Nederland én Brussel – rond de brief aan de TK. 
Daarbij is het organiseren van een bestuurlijke discussiebijeenkomst met 
Kamerleden in Nieuwspoort in het najaar voorzien. 

 
 

• Groenboek territoriale cohesie 
 
In oktober 2008 heeft de Europese Commissie het Groenboek over territoriale cohesie 
gepubliceerd. Tegelijk startte een grootschalige consultatie. De decentrale overheden 
hebben op 9 januari 2009 in Arnhem een werkconferentie gehouden, die als doel had om 
informatie te verzamelen uit het veld voor een reactie op het groenboek. IPO, VNG, HNP, 
G-4 en stedelijke netwerken hebben hierin eendrachtig samengewerkt.  
 
Het begrip territoriale cohesie komt voort uit het idee dat gebieden een belangrijke rol 
spelen om cohesie te bereiken en dat het daarbij van belang is te kijken naar de sterke 
kanten en de diversiteit van die gebieden. Immers, de Europese Unie kent reeds een 
beleid dat economische en sociale cohesie moet bevorderen. Territoriale samenhang 
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maakt als het ware de cirkel rond en moet bijdragen aan een evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling van Europa. Dat betekent ook dat Europa meer maatwerk moet leveren en 
haar beleid beter dient af te stemmen op de regio’s en gebieden. Het vergroten van 
territoriale samenhang kan op vele schaalniveaus plaatsvinden, lokaal, regionaal, 
landsdelig, nationaal, internationaal en op Europees niveau.  
 
De Europese Commissie wil komen tot een integraal en functioneel denken over regionale 
ontwikkeling in Europa. Het Europees Parlement zal op 1 maart het verslag van 
rapporteur Van Nistelrooij over territoriale cohesie vaststellen. Nog niet duidelijk is wat 
de Commissie doet met de reacties op het groenboek. De analyse wordt mogelijk 
verwerkt in een apart document, óf wordt opgenomen in het Zesde Voortgangsverslag 
over economische en sociale cohesie, dat voor juni 2009 op de planning staat. 
 
Acties: 

- In januari/februari opstellen van een gezamenlijke reactie IPO/VNG op het 
Groenboek territoriale cohesie om bouwstenen voor toekomstig regionaal beleid 
aan te leveren. 

 
 

• Lissabonstrategie; onderzoek naar bijdrage individuele provincies. 
 
In 2000 stelden de Europese regeringsleiders een hervormingsagenda op voor de 
Europese economie, de Lissabonstrategie. Uiterlijk in 2010 zou de Europese Unie dé 
kenniseconomie van de wereld moeten zijn.  
 
Aan de Europese Raad van 19 en 20 maart 2009 legt de Europese Commissie, voor het 
laatst in haar huidige mandaatsperiode, een verslag voor over de uitvoering van deze 
strategie voor banen en groei. Een verslag dat is opgesteld op basis van de input die 
lidstaten hebben geleverd via de nationale hervormingsprogramma’s en de 
convergentieprogramma’s. De Europese Raad zal op basis van het verslag voorstellen 
doen over de bijsturing van de implementatie. Bijzondere aandacht zullen de 
regeringsleiders in 2009 besteden aan de zorgwekkende actuele economische situatie. 
De balans zal worden opgemaakt van de afspraken die in december j.l. zijn gemaakt om 
de economie een (financiële) impuls te geven van in totaal 200 miljard euro.  
 
Net als voorgaande jaren zal daarnaast in 2009 ook weer een nationaal 
hervormingsprogramma namens Nederland opgesteld worden. Dit jaar zal dit programma 
ook aandacht besteden aan de vraag hoe de Lissabonstrategie na 2010, in de nieuwe 
mandaatsperiode van de nieuwe Europese Commissie, eruit zou moeten zien. De 
nationale coördinatoren Lissabon spreken in hun bijeenkomst van april 2009 hier voor 
het eerst over. Deze discussie is ook van belang voor provincies. Zij leveren binnen eigen 
grenzen een belangrijk bijdrage aan groei en werkgelegenheid.  
 
Acties: 

- IPO en VNG hebben gezamenlijk een extern bureau gevraagd, Buck Consultancy, 
deze bijdrage in beeld te brengen. De resultaten van het onderzoek worden in 
april 2009 verwacht, en zullen input zijn voor een bestuurlijke conferentie over de 
toekomst van de Lissabonstrategie, en het nationaal hervormingsprogramma 
2009 (op te leveren in oktober 2009). De begeleiding van het onderzoek vindt 
plaats vanuit Nederland, door een werkgroep samengesteld van 
vertegenwoordigers van diverse decentrale overheidsorganisaties.   

- Vanuit het HNP zullen we intensief monitoren wat de in december 2008 gemaakte 
afspraken betekenen voor het economisch beleid van individuele provincies en de 
beschikbaarheid van Europese fondsen.  
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• Herziening Europees landbouwbeleid 
 
Eind november 2008 is de besluitvorming over de Health Check afgerond. Deze Health 
Check kan worden beschouwd als een opmaat naar een veel omvangrijker herziening van 
het GLB vanaf 2014. In het kader van de algemene begrotingsherziening vanaf 2014 
staat het GLB onderdruk. Een vrijere (wereld)markt die kansen biedt voor de 
ontwikkelingslanden, een dreigend voedseltekort en de produktie van derde generatie 
biobrandstoffen zijn factoren die daarbij een rol spelen. Het afbouwen van 
inkomenssteun aan boeren, die vroeger productsteun kregen ligt bij sommige lidstaten 
erg gevoelig. Toch zal er naar verwachting getracht worden vanaf 2014 de 
inkomenssteun geleidelijk af te bouwen. Daarbij wordt gestreefd naar een zachte landing 
van de gevolgen van de afbouw. Nederland is voorstander van een stevige fasering in de 
afbouw van inkomenssteun, die gedeeltelijk gepaard zou moeten gaan met een 
vergoeding aan de boeren voor het leveren van maatschappelijk gewenste doelen zoals 
landschapsbeheer, klimaatadaptatie, diervriendelijke productie,  innovatie etc. Zolang er 
voldoende middelen worden vrijgemaakt om deze doelen te realiseren kunnen de 
provincies die lijn van het rijk volgen, ook als dat een vermindering betekent van het 
totale GLB budget. 
 
Uitgaand van de veronderstelling, dat er voldoende middelen vrijvallen voor het 
realiseren van deze maatschappelijke doelen dreigt er discussie te ontstaan over de 
vraag of deze doelen niet beter kunnen worden gerealiseerd door een overheveling van 
een gedeelte van het budget van het GLB naar de structuurfondsen. Op zich klinkt dit 
aantrekkelijk voor de provincies, maar als de algemene trend is, dat gestreefd wordt 
naar afschaffing van de mainstream doelstelling 2 programma’s voor de rijke regio’s, is 
de kans groot, dat daarmee ook de mogelijkheid vervalt om de overgehevelde GLB 
middelen in Nederland in te zetten. Voorlopig moeten de provincies deze lijn niet 
omarmen. 
 
Binnenkort zijn voorstellen van de Commissie te verwachten over een herziening van de 
invulling van het begrip Less Favourable Area’s. Welke de gevolgen zijn voor de huidige 
Nederlandse LFA’s is nu nog niet te voorzien. Indien mogelijk zal worden getracht  
hierover een gezamenlijk IPO-standpunt te formuleren. 
 
Acties: 

- Bij afbouw van het GLB moeten voldoende middelen vrijvallen voor het realiseren 
van maatschappelijke doelen op het platteland. 
Voorlopig het overhevelen van deze middelen naar de structuurfondsen 
tegengaan. 

-    Bezien of een IPO-standpunt over de LFA’s mogelijk is. 
    
 

• Klimaat en energiebeleid 
 
Het Europese klimaat- en energiepakket is goedgekeurd tijdens de Europese top in 
december 2008: Een Energiebeleid voor Europa. 
 
Acties: 

- Doel van de provinciale beleidsbeinvloeding is de ondersteuning van de lijn van de         
Europese Commissie om niet alleen Europese klimaatverplichtingen aan te gaan, 
maar ook een moderne energie politiek te volgen: 
1) Beperk de energievraag 
2) Gebruik duurzame energiebronnen 
3) Gebruik efficiënt eindige energiebronnen 
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- Mogelijk knelpunt is de ruimtelijke ordening tbv de duurzame energie. Waar 
moeten alle windmolens, biomassacentrales, biogewassen, zonnecellen worden 
geplaatst? De provincies zijn een belangrijke speler op dit terrein. De 
bestuurslasten zullen vooral liggen in het waarmaken van de provinciale taak – 
thuis - op het gebied van ruimtelijke ordening om al die duurzame 
energiebronnen geplaatst te krijgen. 

 
- De Commissie komt in maart met een mededeling over Financing Low Carbon 

Technologies, waarop een interprovinciale reactie zal worden voorzien. 
 
 
UN Climate Change Conference Copenhagen 2009 
Eind 2009 zal er een wereldwijd nieuw klimaatakkoord worden opgesteld, als opvolger 
van het Kyotoprotocol. In het werkplan van de Europese Commissie wordt groot belang 
gehecht aan dit dossier. In haar werkplan heeft de Commissie aangekondigd met een 
communicatie te komen waarin de positie van de EU zal worden opgetekend. De 
Verenigde Naties hebben expliciet de wens uitgesproken om regio's beter te betrekken 
bij de besluitvorming van deze akkoorden. 
 
Acties: 

- inhoudelijk actief volgen van het dossier in brede zin en netwerkopbouw rondom 
dit thema met relevante Brusselse stakeholders. 

 
 
Witboek klimaatadaptatie  
De Europese Commissie maakt zich op voor publicatie (verwachte datum: maart 2009) 
Dit wordt voorbereid door een nieuw ingestelde taskforce adaptatie bij DG milieu. 
Het EP speelt nog geen actieve rol, dit zal pas gebeuren na publicatie van het witboek. 
Vanwege de Europese verkiezingen in 2009 van EP en de nieuwe EC is de verwachting 
dat de discussie over het witboek in 2010 pas echt wordt opgepakt.  
 
Acties: 

- Gezien de veranderde opstelling van EC (geen wetgevende voorstellen) is in het 
Interbestuurlijk dossierteam afgesproken om aan de hand van de publicatie in 
maart 2009 te bekijken of de lobbyactiviteiten intensivering behoeven. 

 
 

• Betere regelgeving / administratieve lasten. 
 
De Europese Commissie heeft het onderwerp Betere regelgeving al geruime tijd in haar 
werkprogramma staan. Onder andere heeft zij in dit kader de Commissie Stoiber, die 
moet adviseren over lastenverlichting voor het bedrijfsleven, ingesteld. Een ander 
initiatief binnen dit kader is de consultatie over de Impact Assessment guidelines, die 
afgelopen zomer 2008 plaatsvond. De Impact Assessment guidelines zijn een instrument 
van de Europese Commissie, waarmee de mogelijke gevolgen van nieuw beleid of nieuwe 
regelgeving in beeld worden gebracht. Onder andere wordt op deze manier de 
integraliteit van beleid en regelgeving bevorderd. 
 
Het IPO en de VNG hebben in een gezamenlijke reactie op de Impact Assement 
guidelines voorstellen gedaan voor betere regelgeving. Hierop heeft het IPO verschillende 
reacties ontvangen. De HNP-voorzitter mevrouw Maij-Weggen is in 2008 vanuit het 
Comité van de Regio’s voorgedragen om zitting te nemen in de Commissie Stoiber als 
waarnemer. Zij is in de gelegenheid om vanuit de invalshoek van regionale overheden 
onderwerpen aan te dragen.  
 
De activiteiten in dit dossier zullen zich enerzijds richten op betere  Europese regelgeving 
en anderzijds vanuit het IPO op de ondersteuning van mevrouw Maij-Weggen in de 
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Commissie Stoiber. Het werkprogramma van de commissie Stoiber is inmiddels bekend. 
Een aantal van de onderwerpen dat de revue passeert is relevant voor decentrale 
overheden, zoals aanbesteden, structuurfondsen en milieu. De provincies Gelderland en 
Brabant zullen deskundige ondersteuning leveren, daarnaast zal gebruik worden gemaakt 
van de resultaten van het signaleringsloket van Europa Decentraal. In een latere fase zal 
worden bezien of het zinvol is om een bestuurlijke lobby te starten vanuit het HNP. 
 
Acties:  

- Mbt alle dossiers in het HNP is het van belang alert te zijn op het aspect van 
betere regelgeving en vermindering van administratieve lasten. Dit is dan ook een 
specifiek aandachtspunt bij de behandeling van de dossiers en kan input 
opleveren in de Haagse BNC-procedure; de beoordeling van nieuwe commissie-
voorstellen (BNC). 

- Zomogelijk zal ook input vanuit de dossiers worden geleverd voor de commissie 
Stoiber en voor de betreffende Task Force Impact Assessment van de Europese 
Commissie. 

- Ten aanzien van dit onderwerp zal door het HNP worden afgestemd en informatie 
worden uitgewisseld met het Kenniscentrum Europa Decentraal in Den Haag in 
relatie tot zijn signaleringsloket Europese regelgeving. 

- In 2009 zal een vervolg worden gegeven aan het succesvolle werkbezoek, medio 
2008 in Nederland, van de plaatsvervangende secretaris-generaal van de 
Europese Commissie in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Task Force Impact 
Assessment. Het blijven aandragen van praktijkvoorbeelden blijft wenselijk en is 
reeds effectief gebleken.   

 
2.2 Categorie 2; een categorie van sectorale prioritaire dossiers, die in de 
sectorale adviescommissies worden behandeld. 
 

• Luchtkwaliteit 
 
- Herziening richtlijn Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging): 
De milieucommissie van het Europees Parlement stemt 22 januari 2009 in eerste lezing 
over de herziening van de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). 
De milieuministers zullen onder Tsjechisch voorzitterschap 2 maart 2009 een debat 
voeren en de Tsjechen zoeken daarbij de samenwerking met het Europees Parlement om 
te bezien, of een Politiek Akkoord haalbaar is in de Milieuraad van 25 juni 2009. 
 
Acties:  

- In vervolg op reeds gedane lobby-acties, zal in januari de IPO-expert advies 
uitbrengen over de meest recente compromisamendementen aan o.a. de 
Nederlandse schaduwrapporteur. Tevens wordt een IPO-VNG position paper met 
stemadvies verspreid onder de Nederlandse delegatie in de milieu-commissie van 
het Europees Parlement.    
De plenaire stemming in het Europees Parlement is waarschijnlijk in maart 2009. 

 
 
- De Europese Commissie heeft al geruime tijd het voornemen de NEC richtlijn (national 
emissions ceilings / nationale emmissie plafonds) te herzien. De herziening wordt echter 
gekoppeld aan de totstandkoming van het nieuwe klimaat- en energiebeleid. De 
verwachting is dat de Commissie wacht op de uitkomsten van de UN Climate Change 
Conference in Kopenhagen eind 2009 alvorens de NEC-richtlijn te herzien. 
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Acties:  
- De voorbereiding van een reactie op een voorstel herziening NEC van de Europese 

Commissie zal worden gestart zo gauw zicht is op activiteit van de Commissie in 
deze.  

 
 
• Emissiehandelsysteem (ETS) 

Over het emissiehandelssysteem (ETS) is lang onderhandeld. Uiteindelijk is eind 2008  
het volgende afgesproken: 

- De industrie moet vanaf 2013 20% emissierechten kopen, vanaf 2020 70% 
en in 2027 100% rechten kopen. 

-  De industrie die onder de Carbon Leakage valt krijgt tot 2020 100% gratis 
rechten. Dit op basis van de Best Available Technology Benchmark, zijnde 
10% efficientste installaties. 

-  De electriciteitscentrales in West-Europa moeten vanaf 2013 alle rechten 
voor uitstoot CO2 kopen. 

 
Hoewel het EP graag wilde dat de nationale opbrengst van de ETS-veiling zou worden 
geoormerkt, is dat onder druk van de Lidstaten (lees de ministers van financien) niet 
gebeurd. Wel is er een aanbeveling opgenomen dat 50% van de nationale ETS-veiling 
opbrengsten zou moeten worden besteed aan maatregelen mbt vermindering van de 
uitstoot en projecten op het gebied van oa CCS, energie efficientie, hernieuwbare energie 
en low-carbon transport.  
  
Acties: 

- De verwachting is dat het kabinet voor het eind van 2009 zijn standpunt wil 
bepalen wat er met de opbrengst van de jaarlijkse ETS veiling in Nederland na 
2012 zal gebeuren. In IPO-verband (BAC Milieu) is afgesproken dat er ambtelijk 
en bestuurlijk onder leiding van de drie verantwoordelijke IPO-Milieu 
gedeputeerden in 2009 een project wordt opgezet om te verzekeren dat de 
provincies een deel van de opbrengst van de ETS kunnen aanwenden voor 
klimaatmitigatie en -adaptatie doeleinden.  

- Daarnaast is er afgesproken om begin 2009 een ambtelijke IPO-werkgroep op te 
zetten die onder begeleiding van de drie verantwoordelijke gedeputeerden een 
voorstel uitwerkt hoe om te gaan met het vraagstuk van de energie-intensieve 
industrie die te maken heeft met wereldwijde concurrentie.  

 
 

• Carbon Capture Storage richtlijn (CCS) 
In december 2008 is het Klimaat- en Energiepakket vastgesteld. Onderdeel daarvan was 
de wet- en regelgeving met betrekking tot CO2-afvang, transport en opslag (CCS). In 
2009 zal de uitwerking van de CCS-richtlijn en van de criteria voor de 
demonstratieprojecten plaatsvinden. Zoals ook in het gezamenlijk IPO/VNG position 
paper inzake CCS is vastgesteld is het onze inzet om te zorgen voor voldoende en tijdige 
financiering van de Nederlandse demonstratieprojecten. Verder zijn de provincies mede 
bevoegd gezag met betrekking tot nieuw te bouwen elektriciteitscentrales en voor wat 
betreft de opslag van afval in de ondergrond. Het is derhalve van belang om hierbij de 
vinger aan de pols te houden en waar nodig bij te sturen. Daarnaast gaat het bij de 
uitwerking bijvoorbeeld ook om de procedure van vergunningverlening mbt het CO2-
transport door (bestaande) buisleidingen.  
 
Acties:  

- Het actief beinvloeden van relevante actoren mbt de uitwerking van de wet- en 
regelgeving en de financiering en uitwerking van de criteria voor 
demonstratieprojecten. 
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• Bodemrichtlijn 

De Tsjechische EU voorzitter (eerste helft 2009) heeft aangekondigd te streven naar een 
politiek akkoord over de bodemrichtlijn tijdens de Milieuraad van juni 2009. Tsjechie zal 
hierover minimaal vijf raadswerkgroepvergaderingen organiseren. In verband met de 
verkiezingen voor het Europees Parlement en het aantreden van de nieuwe Commissie in 
2009 kan de bodemrichtlijn naar verwachting pas in de eerste helft van 2010 onder 
Spaans voorzitterschap worden afgerond.  

Acties:  
- Het position paper van VNG en IPO over het EU Bodembeleid is nog steeds 

actueel. Zodra de Milieuraad een besluit heeft genomen en het Europees 
Parlement weer aan bod is, zullen – via de advisering over mogelijke 
amendementen – de IPO-VNG standpunten weer worden uitgedragen. 
Het Interbestuurlijk dossierteam Bodem heeft – als gevolg van het standpunt van 
de Lidstaat Nederland – thans een beperkte rol. De ontwikkelingen worden 
gevolgd. Afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen in de 
Raadswerkgroep zal aan het Nederlands Kabinet een nader standpunt worden 
gevraagd. 
 

 
• Biodiversiteit 

De verwachte plannen van de Europese Commissie op gebied van biodiversiteit zijn 
uitgesteld naar 2009. In het voorjaar 2009 wordt de publicatie verwacht van de Midterm 
evaluatie biodiversiteit: een meting van de voortgang op nationaal en lidstaat niveau. Er 
is een debat voorzien in de Raad over biodiversiteit op hoog politiek niveau (voorjaar 
2009). Medio 2009 wordt een mededeling van de Europese Commissie verwacht over 
uitheemse soorten die door de klimaatverandering in Europa verschijnen. 

Acties:  
- De IPO-werkgroep biodiversiteit en IPO-KEM (Kerngroep Europees Milieubeleid) 

zullen aan de hand van de Midterm evaluatie en de genoemde mededelingen 
reacties opstellen. Terwijl de Europese Commissie uitgaat van de bescherming 
van de diversiteit van levende soorten en ecosystemen, richt de IPO-werkgroep 
zich op een benadering van doelgroepen (gemeenten, wonen, landbouw en 
bedrijfsleven) en nutsfuncties van de natuur. Dit kan een mogelijk knelpunt 
worden in IPO lobbyadvisering in 2009. 

 
 
2.3 Categorie 3; een categorie van monitoringsdossiers. 
 
Er is een aantal onderwerpen dat van belang is voor de provincies, maar wat ‘status’ 
betreft in 2009 door middel van monitoring wordt gevolgd. 
Enerzijds is de HNP-information officer gespitst op eventuele actuele ontwikkelingen en 
publicaties. Anderzijds zullen deze onderwerpen naast de prioritaire dossiers worden 
neergelegd bij de betreffende Brede Overleg en AdviesGroepen (BOAG’s). 
  
Welke monitoringsonderwerpen betreft het in 2009:    
 
Hernieuwbare energie 
De betreffende richtlijn is aangenomen in december 2008. Nu is het aan de lidstaten om 
nationale actieplannen op te stellen, waarin staat hoe de gestelde doelen moeten worden 
behaald. De plannen moeten begin 2010 naar de Europese Commissie worden 
verzonden. De decentrale overheden worden betrokken bij het opstellen van deze 
actieplannen. Maw de huidige werkzaamheden vinden plaats in de provinciehuizen.  
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Energie-efficiëntie 
De Commissie zal in 2009 met een mededeling komen op het gebied van ICT voor 
energie-efficiëntie. In breder verband speelt energie-efficiëntie ook bij energiezuinige 
huizen, gebouwen, etc.  
 
Staatssteun  
De Commissie werkt vanaf 2005 aan de modernisering van haar staatssteunbeleid. In de 
loop van 2005-2008 heeft de Commissie een serie aan voorstellen gepresenteerd om 
haar staatssteunbeleid klaar te maken voor de 21e eeuw. Het actieplan voor de 
modernisering van het staatssteunbeleid wordt in 2009 afgerond. 
In 2009 zullen in het kader van ‘diensten van algemeen belang’ de zogenaamde Altmark-
criteria worden geëvalueerd. Deze evaluatie is voor provincies van belang als het gaat 
om de bewaking van de kwaliteit van dienstverlening op lokaal en regionaal niveau.  
 
European Research Area (ERA) 
De Commissie heeft op 4 april 2007 een groenboek over de Europese onderzoeksruimte 
gepubliceerd. Hierover heeft een consultatie gelopen tot 31 augustus 2007. De 
Commissie heeft  de resultaten van deze consultatie gebruikt als basis voor nieuwe 
voorstellen in 2008.  De Europese Commissie en de Europese Raad hebben op 2 
december 2008 de ‘2020-visie’ voor de Europese Onderzoeksruimte goedgekeurd. 
In 2020 moeten de actoren binnen de ERA volledig kunnen profiteren van de zgn “ vijfde 
vrijheid” ; deze houdt in een vrij verkeer van researchers en hun werk, in een Europa 
zonder grenzen en met het doel om de verspreiding van kennis te promoten. 
  
Richtlijn Humane vallen (ivm Muskusratten) 
De Europese Commissie is voornemens om in 2009 met een herziening te komen van de 
richtlijn omtrent humane vallen. De provincies hebben verantwoordelijkheid als het gaat 
om de vangst van muskusratten en ander ongedierte. De uitvoering ligt echter vaak bij 
andere instanties (waterschappen). In Nederland is de wetgeving omtrent humane vallen 
al ver gevorderd. Een eventuele Europese herziening zou daar naar verwachting op 
moeten aansluiten. Desalniettemin houden we samen met de UvW de ontwikkelingen op 
dit dossier scherp in de gaten. 
 
Afval 
Eind 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor de herziening 
van de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. In het 
derde kwartaal wordt de eerste behandeling in het Europees Parlement voorzien.    
 
Shared Environmental Information System (SEIS) 
De Europese Commissie werkt al enige tijd aan een voorstel te komen tot harmonisering 
van het verzamelen van Europese milieu-data. De ervaringen van Rijk, RIVM en 
provincies zijn in 2008 ingewonnen door de Commissie (DG Milieu). De Commissie werkt 
nu aan het aspect van implementatie om SEIS met succes te kunnen gaan lanceren. De 
contacten tussen Europese Commissie en het HNP zullen in 2009 hiertoe worden benut.     
   
Evaluatie richtlijn Omgevingslawaai 
In 2009 zal de Europese Commissie de data inzake omgevingslawaai die door de 
lidstaten zijn aangeleverd verwerken in een databank. De databank zal door de 
Commissie worden benut voor een evaluatie van de huidige richtlijn omgevingslawaai 
waarbij de verwachting is dat de Commissie op basis van het criterium gezondheid in 
2010 zal komen met een aanscherping van de omgevingslawaai- normering.  
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3. Werkverdeling in het HNP 
 
Gezamenlijke inzet. 
In 2007 is door het BPE en het HNP-bestuur besloten dat elke provincie 0,35 FTE zal 
bijdragen aan de inzet voor de gezamenlijke (prioritaire en monitorings-) dossiers in het 
HNP. Het IPO-bestuur heeft er op 28 juni 2007 mee ingestemd dat landsdeel Noord 
vooralsnog twee maal 0,35 FTE bijdraagt, met dien verstande dat zodra het landsdeel 
Noord drie lobbyisten in het HNP zal stationeren, de bijdrage wordt uitgebreid naar drie 
maal 0,35 FTE. 
De eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het totaal aan 0,35 FTE voor de 
inzet in het HNP voor de gezamenlijke dossiers is gelegd bij de full time HNP-coördinator. 
De HNP-coördinator zal tevens de eindverantwoordelijkheid hebben voor gezamenlijke 
HNP-projecten en voor de facilitaire dienstverlening vanuit het HNP.  
Ook in 2009 zal conform het besluit van het BPE en het HNP-bestuur de inzet van de 11X 
0,35 FTE worden gerealiseerd. 
 
Dossierteams. 
Het uitgangspunt is een zo pro-actief mogelijke inzet van de 11X 0,35 FTE waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds dossiers met een meer lange termijn 
karakter, de zogenaamde beleidsontwikkelingsdossiers, waar een flinke inzet is vereist 
vanuit het HNP. En anderzijds wetgevingsdossiers en monitoringsdossiers.  
 
Het streven in 2009 is de onderlinge afstemming tussen de beleidsontwikkelingsdossiers 
verder te bevorderen. Het betreft dan met name het in elkaar schuiven van de 
dossierteams – uit 2008 - voor ‘Budget review’, ‘Toekomst regionaal beleid’, ‘Territoriale 
cohesie’, en ‘Herziening van het Europees landbouwbeleid’. In 2009 aangevuld met de 
“Lissabonstrategie’. Er wordt een dossierteam Cohesie gevormd om de inhoudelijke 
samenhang tussen de genoemde onderwerpen te bevorderen. Het dossierteam Cohesie is 
als volgt samengesteld; de HNP-coördinator als technisch voorzitter en 5 dossierhouders, 
waarbij ‘Territoriale cohesie’ is samengevoegd met ‘Toekomst regionaal beleid’ met een 
dossierhouder en er een dossierhouder milieu-klimaat&energie is, naast  dossierhouders 
voor ‘Budget Review’,  ‘Lissabonstrategie’, en ‘Herziening Europees landbouwbeleid’.  
Voor het ‘Klimaat- en energiebeleid’ is er een apart dossierteam mbt het klimaat- en 
energiepakket, de Kopenhagen-klimaat conferentie, het witboek klimaatadaptatie, ETS 
en CCS.  
Dossierhouders (zonder dossierteam) zijn er voor ‘Betere regelgeving’, Luchtkwaliteit, 
Bodemrichtlijn en Biodiversiteit en er worden een aantal monitoringsdossiers gevolgd. 
 
Werkgroepen 
In 2009 zijn er nog 3 HNP-werkgroepen; ‘Milieu&Water; M&W’, ‘Mededinging/ 
Aanbestedingen/Rechtshandhaving;MAR’ en ‘Communicatie’. 
- De werkgroep M&W heeft zich ontwikkeld als een plaform voor inhoudelijke afstemming 
over de Europese milieu-dossiers, procesbewaking en multilevelgovernance. In de 
werkgroep komen per kwartaal de betrokken HNP-dossierhouders en hun Brusselse 
collega’s van UvW, VNG en G4 samen met de betreffende collega’s van de achterbannen.  
- De werkgroep MAR heeft zich ontwikkeld tot een platform dat dmv het uitnodigen van 
Europese deskundigen als gastsprekers gelegenheid biedt tot informatie-overdracht en – 
uitwisseling. De werkgroep garandeert, doordat prioritaire dossiers op dit terrein 
ontbreken, de aandacht voor dit terrein niet verloren gaat. 
- De werkgroep Communicatie werkt aan de interne en externe vervolmaking van de 
HNP-communicatie. De actualisatie van de verouderde HNP-website en de verbetering 
van de samenwerking met het Kenniscentrum Europa Decentraal mbt de wekelijkse 
publicatie van de nieuwsbrief De Europese Ster zijn de twee prioriteiten in 2009. 
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HNP-coördinator 
Naast de reguliere taken zoals beschreven in de functie-schets van de coördinator zijn 
door het HNP-bestuur op 30 november 2007 extra taken aan de coördinator toebedeeld:  
- de coördinator zal de kennis- en informatiefunctie van het HNP verder ontwikkelen. De 
coördinator doet dat in samenwerking met de informationofficer van het HNP en het 
Kenniscentrum Europa Decentraal; 
- de coördinator belegt op enig moment een plenaire bijeenkomst over het onderwerp 
professionalisering. 
Deelnemers zijn alle HNP-medewerkers, het Dagelijks Bestuur en een of meer 
personeelsfunctionarissen; 
- in vervolg op het vorige punt zal afhankelijk van afspraken over teamvorming, 
professionalisering door de coördinator als de meerkosten helder zijn een voorstel 
worden gedaan voor een verruiming van het budget inclusief de verdeling daarvan. Het 
HNP-bestuur besluit over dat budget. 
- de coördinator is verantwoordelijk voor de verhuizing van het HNP, uiterlijk januari 
2011. Dit in verband met de beëindiging van het huidige huurcontract per 31-01-2011. 
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