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Werkgroep Europa
Werkplan
Inleiding
Op 6 april is in de commissie Bestuur, Europa en Middelen besloten tot het instellen van een
Werkgroep Europa. De taakopdracht voor de Werkgroep is om alle voorkomende algemene zaken
over Europa te faciliteren en coördineren en een informeel platform te creëren waarin Statenleden met
elkaar spreken over Europa. Basis hiervoor vormen o.a. de eerder vastgestelde Europastrategie en het
Uitvoeringsprogramma Europa.
Samenstelling werkgroep
De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van bijna alle fracties. Ook de inbreng vanuit
de diverse statencommissies is hierbij gewaarborgd.
De Werkgroep wordt voorgezeten door mw. Pennarts-Pouw (GroenLinks). Overige leden zijn dhr.
Barneveld Binckhuysen (VVD), dhr. Buiting (CDA), mw. Dik (ChristenUnie), dhr. Kiliç (PvdA), dhr.
Roos (Mooi Utrecht) en dhr. De Vries (D66). Ambtelijk wordt het proces vanuit de griffie ondersteund
door de heer Poort (adjunctgriffier).
Rollen en taken van de werkgroep
De Werkgroep Europa heeft geen eigen beslissende bevoegdheden maar zal zo veel mogelijk zaken
rond het thema Europa coördineren en faciliteren. De Werkgroep fungeert onder de commissie BEM
en treedt op geen enkele wijze in de plaats van de commissie BEM. De Werkgroep zal, namens de
commissie BEM, fungeren als gesprekspartner voor coördinerend gedeputeerde Europa, dhr.
Binnekamp.
Een aantal zaken dat uit Europa (al dan niet ter besluitvorming) richting de provincie Utrecht komt
heeft een specifiek karakter en komt dan ook in de daarvoor geëigende vakcommissie aan de orde en
wordt niet inhoudelijk in de Werkgroep besproken. Wel geldt dat de Werkgroep waar nodig een
coördinerende rol vervult, in samenwerking met het Presidium.
Tevens rekent de Werkgroep Europa het tot haar taak om initiatieven, activiteiten e.d. te inventariseren
die betrekking hebben op Europees beleid, voor zover dit relevant is voor de provincie Utrecht en/of
de Randstadprovincies. Ook kan de Werkgroep de gedeputeerde en/of de commissie BEM adviseren
m.b.t. het communicatiebeleid inzake Europa.
Doelstellingen
In de eerste bijeenkomst van de Werkgroep is gesproken over waar de Werkgroep zich mee bezig wil
houden en wat zij wil bereiken. Onderstaande opsomming geeft een indicatie van de voorgenomen
activiteiten om de doelstellingen te realiseren:
• Binnen Provinciale Staten de kennis bevorderen over Europa en de Utrechtse belangen hierin.
Stimuleren van de politieke inbreng over Europese onderwerpen. Hierbij tevens nagaan/in
beeld brengen hoe de informatiestromen over Europa lopen en hoe dit ten behoeve van de
Staten kan worden geoptimaliseerd
• De inbreng van de provincie Utrecht beter zichtbaar maken binnen de P4-samenwerking.
Uitgaande van de unieke propositie van de provincie Utrecht en de gedachte dat Utrecht
Europa iets te bieden heeft.
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Zicht krijgen op wat de Europa-gedeputeerde en andere GS-leden voor activiteiten ontplooien
i.h.k.v. Europa en hoe deze activiteiten/meningen etc. op statenniveau geborgd zijn danwel
hoe de Staten hierin kunnen participeren.
Gesprekspartner zijn voor GS, de ambtelijke organisatie en het Huis van de Nederlandse
Provincies en meedenken over Europese zaken, zoals prioritaire dossiers,
voortgangsrapportages, bewustwording, agendering, organisatie van activiteiten en
communicatie.
Verstevigen van het contact met de ‘Utrechtse’ Europarlementariërs.
Zicht krijgen op wat andere provincies doen aan het thema Europa en daarbij nagaan of goede
voorbeelden overgenomen kunnen worden. In dit kader ook afstemming met vergelijkbare
commissies van de Randstadprovincies (P4) en daarbuiten over activiteiten en doelstellingen.
Nagaan (in samenwerking met de gedeputeerde) of en zo ja welke behoefte bestuurders in
Utrechtse gemeenten hebben op het vlak van kennisvergaring over Europa en het gebruik
maken van mogelijkheden die Europa in brede zin biedt. Hierbij bepalen of de provincie een
rol kan vervullen.

Uiteraard zal de Werkgroep bij haar activiteiten nadrukkelijk de samenwerking zoeken met GS en de
ambtelijke organisatie.
Randvoorwaarden en organisatie
Voor de werkzaamheden van de Werkgroep gelden de volgende randvoorwaarden:
• Na 1 jaar (zomer 2010) zal de Werkgroep een evaluatie uitvoeren, waarbij wordt bekeken of
de Werkgroep aan de doelstellingen voldoet. Dan zal ook worden bepaald of in dezelfde vorm
en samenstelling wordt voortgegaan, danwel of een Statencommissie zal worden ingesteld. In
december 2009 zal een voortgangsbericht voor de commissie BEM worden opgesteld.
• Het eerste product van de Werkgroep is een activiteitenplan, dat aan de commissie BEM
wordt voorgelegd.
Openbaarheid en communicatie
De vergaderingen van de Werkgroep hebben geen officieel karakter, zijn niet besluitvormend of
formeel adviserend en zijn derhalve niet openbaar. De Werkgroep rapporteert primair aan de
moedercommissie (BEM), echter op regelmatige basis zal de Werkgroep statenbreed over haar
werkzaamheden communiceren.

