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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 6 april 2009 is besloten to het instellen van een 
Werkgroep Europa. De Werkgroep Europa heeft zich daarna geformeerd en bestaat uit mw. Pennarts-Pouw 
(GroenLinks, voorzitter), dhr. Barneveld Binkhuysen (VVD), dhr. Buiting (CDA), mw. Dik-Faber 
(ChristenUnie), dhr. Kiliç (PvdA), dhr. Roos (Mooi Utrecht) en dhr. De Vries (D66) en wordt vanuit de griffie 
ondersteund door dhr. Poort. Inmiddels heeft mw. Van Benthem de plaats van dhr. Kiliç overgenomen. Als 
eerste product heeft de Werkgroep een werkplan opgesteld en dit op 5 oktober 2009 aangeboden aan de 
commissie BEM. In dit werkplan staat vermeld dat in december 2009 een voortgangsbericht en een 
activiteitenkalender zullen worden opgesteld. Beide stukken worden u hierbij aangeboden.  
 
Vergaderingen 
In 2009 heeft de Werkgroep vijf maal vergaderd, waarbij de eerste vergaderingen in het teken stonden van het 
maken van afspraken, opstellen van het werkplan etc. In de daaropvolgende vergaderingen kwamen meer 
inhoudelijke thema’s aan bod (bv. twee presentaties over respectievelijk EFRO-fondsen en Leader/POP) en werd 
vooruitgekeken naar de activiteiten voor de rest van de Statenperiode. 
 
Ervaringen tot nu toe 
Hoewel de Werkgroep nog maar korte tijd actief is, is het toch mogelijk om nu al eerste indrukken te melden. 
Uiteraard zal dit uitgebreider worden geëvalueerd in de eindrapportage van de Werkgroep aan het eind van de 
Statenperiode. 
 
Een onmiddellijk effect van het feit dat de Werkgroep geformeerd is, is dat er voor de ambtelijke organisatie en 
de gedeputeerde een laagdrempelig aanspreekpunt is, waar relatief informeel kan worden gesproken en waarvoor 
de aanlevertermijn van stukken veel korter is dan voor de reguliere commissies. Vanwege het informele karakter 
van de bijeenkomsten kan de Werkgroep ook als klankbord dienen voor de ambtelijke organisatie alvorens 
stukken “officieel” in procedure worden gebracht. Ook kan, door de korte aanlevertermijn, de Werkgroep snel 
op stukken reageren. De Werkgroep als aanspreekpunt geldt ook voor externe contacten. Bij een aantal andere 
provincies bestaan eveneens werkgroepen en onderling contact op ambtelijk niveau en op het niveau van de 
voorzitters is snel en eenvoudig. 
Tevens is gebleken en is de verwachting dat de Werkgroep voor continuïteit zorg kan dragen. Zo zijn in de 
Werkgroep afspraken gemaakt om periodiek de voortgang van de aanbevelingen van de Statenwerkgroep 
Europese Aangelegenheden (SWEA) uit 2007 te bespreken. Ook zal de Werkgroep aan het eind van haar 
mandaat (eind Statenperiode) aanbevelingen doen voor het oppakken van het thema Europa door de nieuwe 
Staten. 
De informatie over Europa en de stukken die vanuit Brussel beschikbaar komen, belanden soms vrij ad hoc en 
ongericht bij de provincie c.q. de Staten. Hier verzorgt de Werkgroep de coördinatie. Hoewel dit nog niet vaak is 
voorgekomen zijn er voorbeelden waarbij dit al een rol heeft gespeeld (evaluatie proces van bespreking Europees 
Transportbeleid, aanbevelingen om het Europese landbouwbeleid en het KIC-klimaat in respectievelijk de 
commissies RGW en MME aan de orde te stellen). De Werkgroep wil zich een samenhangend beeld vormen van 
de verscheidenheid aan activiteiten. 
Bij veel gelegenheden met een Europese dimensie wordt verwacht dat Statenleden aanwezig zijn, dan wel willen 
de Staten een rol vervullen. Dit aspect van representatie wordt in ieder geval beter geborgd, aangezien het een 
natuurlijk rol voor de Werkgroep is. Voorbeelden hiervan zijn het P4-evenement op 9 september 2009 te 
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Brussel, de ontvangst van de ambtelijke delegatie Raad van Europa op 15 november 2009 in Utrecht en het 
werkbezoek van de P4-Statenleden aan Brussel op 18 en 19 november. 
Zoals uit de als bijlage toegevoegde activiteitenkalender (zie ook onder) blijkt is de Werkgroep ook een platform 
voor het nemen van initiatieven tot het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten, gesprekken, contacten 
leggen met andere provinciale werkgroepen etc. 
 
Het betreft een groeimodel. Voor een aantal hierboven genoemde punten geldt dat zaken soms nog beter uit de 
verf kunnen komen, zodat het thema Europa nog breder uit kan waaieren naar de overige PS-leden. 
 
De Werkgroep hecht er aan te vermelden dat de contacten met de ambtelijke organisatie (coördinatiepunt 
Europa) uitstekend zijn en er goede ondersteuning wordt geboden bij de voorbereiding van de vergaderingen van 
de Werkgroep. 
 
Geplande activiteiten 
De Werkgroep is geen eindstation of doel op zich. Het is een middel om zaken rond het thema Europa in brede 
zin voor de Statenleden te faciliteren. Op grond van discussies die in de Werkgroep hebben plaatsgevonden is 
een activiteitenkalender opgesteld die u als bijlage aantreft. Los van de vergaderingen van de Werkgroep zelf, 
geldt voor het merendeel van de overige activiteiten dat die bestemd zijn voor alle Statenleden, soms zelfs breder 
(ambtenaren, gemeentebestuurders etc.). 
 
Uitnodiging 
Uit het voorgaande blijkt hopelijk dat de Werkgroep zich tot doel stelt om optimaal voor de Staten de Europese 
zaken te faciliteren. Mocht u als Statenlid ideeën hebben voor aanvullende activiteiten of anderszins 
opmerkingen, wacht u dan niet de periodieke berichtgeving in de commissie BEM af, maar zoek contact met één 
van de leden van de Werkgroep of de adjunctgriffier. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In oktober 2010 zult u een volgend voortgangsbericht ontvangen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht de voortgang van de werkzaamheden van de Werkgroep Europa voor kennisgeving aan te 
nemen.  
 
Voorzitter Werkgroep Europa, 
A.M.A. Pennarts-Pouw 
 
Adjunctgriffier, 
R.J. Poort 


