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Memorandum 
 

Datum : 8-1-2009 

Aan : commissie BEM 

Van : Ruud Poort Tel.: 030-2582605 

Onderwerp : Stand van zaken aanbevelingen Statenwerkgroep Europese aangelegenheden 

Tijdens de vergadering van de commissie BEM van 15 december 2008 is gevraagd een overzicht te 
geven van de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen die zijn gegeven door de Statenwerkgroep 
Europese Aangelegenheden. 
 
Hieronder vindt u de aanbevelingen uit het rapport uit 2007 en, per aanbeveling (in vette letters), een 
stand van zaken vanuit het perspectief van de griffie.

1. Structureer Europa politiek en ambtelijk beter binnen de provinciale organisatie 
• Zorg dat de politieke dekking van Gedeputeerde Staten door Provinciale Staten 

geregeld is door kaderstelling en programmering. Kaderstelling en programmering 
vindt plaats door het behandelen van de Europastrategie en het 
Uitvoeringsprogramma, inclusief de hieruit voortvloeiende nadere acties. 

• Breng de algemene onderdelen en de coördinatie van het Europa-dossier onder bij de 
commissie Bestuur en Middelen en de specifieke dossiers bij de vakcommissies. Stel 
geen structurele commissie Europa of subcommissie in. Er wordt conform 
gehandeld.

• Maak een beleidsplan Europa dat door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
gedragen wordt. Dit is de Europastrategie.

• Europa dient een herkenbare plek in het collegeprogramma te krijgen en opgenomen 
te worden in het Statenwerkplan. Er is aandacht aan Europa geschonken in het 
Collegeprogramma en versterkt in het Accent 2008. Er is deze periode geen 
Statenwerkplan gemaakt. 

• De Commissaris van de Koningin kan als het provinciale boegbeeld richting Europa 
gebruikt worden. Dit mede gebaseerd op de positieve ervaringen op dit vlak in 
Overijssel. De vorige CdK was het boegbeeld voor de provincie richting China 
(Guangdong), waardoor het in de rede ligt dat ook op Europees niveau zo in te vullen 
als daar de ambities toenemen. Vooralsnog is er geen speciale rol van de CdK 
voorzien op het gebied van Europa. Er wordt gewerkt met een coördinerend 
gedeputeerde, dhr. Binnekamp. 

• Gedeputeerden krijgen allen dossiers met Europese elementen in hun portefeuille. Dit 
is afhankelijk van de Europese dossiers die door de provincie Utrecht/regio 
Randstad/IPO als prioritair worden aangemerkt. 

• (Nieuwe) ambtenaren krijgen structureel scholing in het thema Europa. Laat kennis 
van Europa ook een rol spelen bij werving en selectie. Onduidelijk is of dit 
structureel onderdeel uitmaakt van het introductieprogramma of het verder 
inwerken van nieuwe medewerkers in de afdelingen. 

• De informatievoorziening vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies, Regio 
Randstad, etc. ook meer richten op Provinciale Staten. Informatie doseren en 
voorstructureren, kwartaalrapportages kapstok voor structurele bespreking in de 
commissie Bestuur en Middelen. Los van de regelmatige toezending van de 
Europese Ster is hier nog geen nadere invulling aan gegeven. Is nog een punt van 
discussie tussen de vier Randstadgriffies en het HNP. 
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• Vooralsnog zoveel mogelijk aansluiten bij de speerpunten die in IPO-verband 
geformuleerd worden, daar een beperkt aantal eigen speerpunten uit halen en daar 
concreet mee aan de slag gaan, al dan niet in samenwerking met andere provincies. In 
de Europastrategie en het Uitwerkingsprogramma zijn nu drie prioritaire 
thema’s geselecteerd: Stad-Land, Kenniscentrum Klimaat, Duurzaamheid en 
Innovatie en Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. 

• Jaarplan van de Europese Commissie in de commissie Bestuur en Middelen agenderen 
en daar de door het Huis van de Nederlandse Provincies geselecteerde prioriteiten 
relateren aan de eigen provinciale speerpunten. Nog geen invulling aan gegeven.

• Binnen het proces Organisatie in Ontwikkeling blijvende aandacht aan Europaproof 
(kennis van beleid en houden aan wet- en regelgeving) schenken. Het thema 
Europaproof speelt een rol in de organisatieontwikkeling. 

 
2. Betrek Provinciale Staten vaker bij Europa 

• Leden van Provinciale Staten vaker betrekken bij momenten met een Europese 
dimensie, projecten die spelen, bezoeken van delegaties uit Surrey/Zuid-Moravië, etc. 
Nog spaarzaam ingevuld. Via (tot nu toe) een tweetal Randstadbrede 
Europaplatforms wordt getracht informatie op maat over te dragen over 
geselecteerde thema’s. 

• Gedeputeerden dienen over relevante Europese dossiers regelmatig verslag te doen en 
verantwoording af leggen aan Provinciale Staten. Wordt de komende tijd 
gestructureerd opgepakt. 

• Jaarlijks een werkbezoek van (een delegatie uit) Provinciale Staten aan Europa of 
conferentie in Utrecht op basis van een specifiek en relevant onderwerp. In november 
2007 is een bezoek aan Brussel gebracht. Voor 2009 wordt nagedacht over een 
vervolg. 

• In de nieuwe statenperiode alle leden van Provinciale Staten een workshop Europa 
aanbieden en jaarlijks een opfriscursus (net als de ambtenaren). In 2007 zijn 2 
workshops Europa georganiseerd. In november 2008 een algemene bijeenkomst 
en in maart 2009 vindt een workshop Staatssteun plaats. 

 
3. Zichtbaarheid van Europa vergroten 

• Zaken rondom Europa in de provincie Utrecht organiseren en leden van het Europees 
Parlement, Eurocommissarissen, Europese ambtenaren op basis daarvan uitnodigen. 
Nog geen invulling aan gegeven. 

• Externen betrekken (organisaties, mede-overheden etc.). Nog geen invulling aan 
gegeven. 

• Sluit aan bij bestaande relevante initiatieven binnen en buiten de provincie. Nog geen 
invulling aan gegeven (?). 

• Aandacht schenken aan de viering van het 50-jarige bestaan van het Verdrag van 
Rome op 9 mei 2007. Geen invulling aan gegeven. 

4. Nut Europa beter uit, zowel qua beleidsbeïnvloeding als op financieel vlak 
• Zorg dat de invloed van Utrecht verschuift van de eindfase naar de beginfase. Als 

onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie komen (groenboek) dan moet 
Utrecht alert zijn en indien gewenst via verschillende kanalen proberen invloed uit te 
oefenen. Is een aandachtspunt voor de komende tijd en o.a. de bedoeling van de 
informatievoorziening via de Randstad Europaplatforms. 

• Public affairs en lobbyen in zijn algemeenheid in Randstad-, IPO-verband of met 
andere regio’s organiseren en niet als provincie te veel solerend opereren. Dit gebeurt 
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op deze manier. Mogelijk zal er voor de prioritaire dossiers voor de provincie zelf 
wel afzonderlijk gelobbyd worden. 

• Regel public affairs juist ook in Den Haag in verband met beleidsbeïnvloeding en 
verdeling van middelen. Niet allen bij ministeries, maar ook bij parlementsleden etc. 
Er is een ambtenaar verantwoordelijk en vrij gemaakt voor public affairs in Den 
Haag. 

• Samenwerken met andere provincies met betrekking tot Europese dossiers; tussen 
verschillende provinciale staten, bijvoorbeeld in Randstadverband. Hier wordt 
invulling aan gegeven. 

• Aandacht voor “nieuwe” onderwerpen die in Europees verband belangrijk worden, 
naast de “traditionele” onderwerpen als bijvoorbeeld regionale ontwikkeling. 
Afhankelijk van wat zich aandient. Sterke rol van HNP gewenst. 

 
5. Handhaaf de samenwerking met de regio’s Surrey en Zuid-Moravië en evalueer periodiek of 

uitbreiding dan wel verandering van samenwerkingsregio’s nuttig is. De evaluatie van de 
samenwerkingsregio’s staat voor 2009 op het programma. 

 
6. Evalueer na 1 jaar de aanbeveling uit dit rapport en leg aan de nieuwe Staten verantwoording 

af over het gevoerde beleid en de activiteiten die ondernomen zijn (de griffie neemt daartoe 
het initiatief in samenspraak met de fractievoorzitters). Het is dan aan Provinciale Staten te 
bepalen of dit voldoende is of dat de Staten toch een meer actieve rol moeten vervullen 
(bijvoorbeeld via een nieuwe subcommissie of een Randstadcommissie). Nader te bepalen in 
hoeverre dit nodig is, nu de Europastrategie is vastgesteld, er afspraken zijn gemaakt 
over een aantal concrete zaken en het voorliggende overzicht over de stand van zaken 
van de aanbevelingen SWEA beschikbaar is. 

 


