
2011BEM73 
Werkgroep Europa 
 

Werkplan 2011 e.v. 
 

Inleiding 
Op 23 mei 2011 is in Provinciale Staten besloten tot het instellen van de Werkgroep Europa. Basis 
voor de instelling van deze Werkgroep vormt de statenbrief Evaluatie Werkgroep Europa van 17 
januari 2011, in feite het overdrachtsdocument van de “oude” Werkgroep Europa, die actief was in de 
statenperiode 2007-2011. Op 27 juni 2011 is de Werkgroep Europa voor een eerste vergadering bij 
elkaar gekomen en is besloten om een werkplan op te stellen. 
 
Samenstelling Werkgroep 
De Werkgroep wordt voorgezeten door mw. Dik (ChristenUnie). Overige leden zijn mw. Boelhouwer 
(GroenLinks), dhr. Buiting (CDA), dhr. Dercksen (PVV), mw. Verbeij (PvdA), dhr. Roos (50PLUS), 
dhr. Peters (D66) en mw. Vlam (VVD). Vanuit de griffie wordt de Werkgroep ondersteund door dhr. 
Poort (adjunctgriffier). 
 
Rollen en taken van de Werkgroep 
De Werkgroep Europa heeft geen eigen beslissende bevoegdheden maar zal zaken rond het thema 
Europa coördineren en faciliteren. De Werkgroep fungeert onder de commissie BEM en treedt op geen 
enkele wijze formeel in de plaats van de commissie BEM. De Werkgroep zal, namens de commissie 
BEM, fungeren als gesprekspartner voor de gedeputeerde met Europa in zijn portefeuille, dhr. De 
Vries. 
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. Tot slot treedt de Werkgroep c.q. haar voorzitter op als gesprekpartner voor 
gelijksoortige werkgroepen (of hun voorzitters) in de andere drie Randstadprovincies. 
 
Doelstellingen 
Onderstaande opsomming geeft de doelstellingen van de Werkgroep aan:

• Binnen Provinciale Staten de kennis bevorderen over Europa en de Utrechtse belangen hierin. 
Stimuleren van de politieke inbreng over Europese onderwerpen. Zo veel mogelijk aanhaken 
bij lopende activiteiten en dossiers. 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 zichtbaar maken binnen de P4-samenwerking. 
Afstemming met vergelijkbare werkgroepen in de drie overige Randstadprovincies 

• Zicht krijgen op wat de Europa-gedeputeerde en andere GS-leden inbrengen op Europese 
beleidsdossiers, hoe dit op statenniveau geborgd is, dan wel hoe de Staten hierin kunnen 
participeren. 

• Gesprekspartner zijn voor GS, de ambtelijke organisatie en het Huis van de Nederlandse 
Provincies. 



• Meedenken over de betrokkenheid van PS in brede zin over de in de Europastrategie 
(provincie Utrecht),  Randstadstrategie Europa en de IPO-strategie Europa geïdentificeerde 
prioritaire dossiers. 

• 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.  
 
Concrete activiteiten 

• Gesprek met gedeputeerde De Vries voeren over de invulling van het thema Europa door het 
nieuwe college van GS. 

• Informeel overleg met de Randstadwerkgroepen op 27 oktober 2011 (en eventueel nader te 
bepalen vervolgmomenten). Op 27 oktober komt de samenwerking aan de orde, maar zal ook 
een eerste versie van de Randstadstrategie Europa voorliggen. 

• Wergroep adviseert commissie BEM over Europastrategie provincie Utrecht en 
Randstadstrategie Europa. 

• Meedenken over het programma van het P4-werkbezoek aan Brussel in november 2011. 
• Zodra prioritaire dossiers zijn geïnventariseerd, in de Werkgroep nagaan hoe de betrokkenheid 

van PS in brede zin vorm dient te krijgen. Hierin een proactieve houding kiezen. 
• Het volgen van de Europese termijnagenda en nagaan welke dossiers voor PS Utrecht relevant 

zijn. Zo nodig coördinatie verzorgen. 
• Met GS nagaan of er behoefte bij de Utrechtse gemeenten bestaat t.a.v. kennisvermeerdering 

over Europa en, zo ja, of daar een rol voor de provincie ligt. 
• Informatiestroom over Europa volgen en voor PS Utrecht relevante zaken signaleren en 

doorgeven.  
 
Randvoorwaarden en organisatie 
Voor de werkzaamheden van de Werkgroep gelden de volgende randvoorwaarden: 

• Na 1 jaar (zomer 2012) zal de Werkgroep een evaluatie uitvoeren. 
• Het Werkplan zal 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. Ook kan de Werkgroep rond specifieke stukken vakcommissies 
adviseren, zonder overigens daarbij de taak van deze commissies op welke wijze dan ook over te 
nemen. 
 


