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Onderwerp: Evaluatie Werkgroep Europa en voorstel voor vervolg 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 6 april 2009 is besloten tot het instellen van een 
Werkgroep Europa. De Werkgroep Europa heeft zich daarna geformeerd en bestaat momenteel uit mw. 
Pennarts-Pouw (GroenLinks, voorzitter), dhr. Barneveld Binkhuysen (VVD), dhr. Van Ee (CDA), mw. Dik-
Faber (ChristenUnie), mw. Van Benthem (PvdA), dhr. Roos (Mooi Utrecht) en dhr. De Vries (D66) en wordt 
vanuit de griffie ondersteund door dhr. Poort. Na bijna twee jaar functioneren is het goed om bij het eind van de 
statenperiode de werkzaamheden van de Werkgroep te evalueren en aan de hand daarvan al dan niet een voorstel 
aan de nieuwe Staten te doen voor een vervolg. Basis voor de evaluatie vormen het werkplan, op 5 oktober 2009 
aangeboden aan de commissie BEM, het voortgangsbericht aan de commissie BEM van 8 maart 2010, een 
discussie in de Werkgroep zelf en een consultatie (door de griffie) van ambtenaren en gedeputeerden.  
 
Vergaderingen en activiteiten (intern en extern) 
In totaal heeft de Werkgroep 16 maal vergaderd. Daarnaast is een aantal maal overlegd met de werkgroepen van 
de drie andere Randstadprovincies (soms plenair, soms als voorzittersoverleg). Van belang is te vermelden dat de 
Werkgroep aan de basis heeft gestaan van de nu succesvol verlopende samenwerking tussen de vier 
Europawerkgroepen van de Randstadprovincies. Ook is een bezoek gebracht aan het IPO en zijn twee bezoeken 
gebracht aan de Tweede Kamer om respectievelijk met de ambtelijke staf en met de Vaste Kamercommissie 
Europese Zaken te overleggen. Hoewel niet exclusief bedoeld voor de Werkgroep, waren leden van de 
Werkgroep wel ruim aanwezig bij een aantal Europese Fora dat in de diverse provincies georganiseerd is en bij 
werkbezoeken aan Brussel. Op initiatief van de Werkgroep is een workshop lobbyen georganiseerd, met als 
spreker dhr. Pex (Unie van Waterschappen). Tot slot is getracht om op 15 november 2010 een 
Europabijeenkomst voor raads- en collegeleden van de Utrechtse gemeenten te organiseren. Wegens 
tegenvallende belangstelling is uiteindelijk besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan. 
Tijdens de vergaderingen van de Werkgroep zijn praktische onderwerpen aan de orde geweest (bv. werkplan, 
opzet Europabijeenkomst, samenwerking binnen P4, vormgeving advies Werkgroep aan BEM), procedurele 
zaken (bv. behandeling staatssteun-onderzoek, procedures rond Europese dossiers), inhoudelijke onderwerpen 
(bv. Werkprogramma Europese Commissie, Europees transportbeleid, onderdeel Europa van de 
Bestuurskrachtmeting, werkplannen HNP/IPO) en is gewerkt aan kennisvermeerdering (presentaties over EFRO, 
POP/LEADER, nieuw EU-beleid, Utrecht 2040, kennismaking met Europa Decentraal). Ook is meegedacht over 
het programma voor het statenbezoek aan Straatsburg. 
 
Ervaringen als Werkgroep 
In de optiek van de Werkgroep is invulling gegeven aan een aantal rollen. Zo vormt zij een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor zowel gedeputeerde als de ambtelijke organisatie, maar kan ook omgekeerd op een 
informele/laagdrempelige manier met gedeputeerde en ambtenaren gesproken worden. De Werkgroep vormt een 
klankbord voor te volgen procedures en omtrent stukken die uiteindelijk via de formele lijn aangeboden worden 
aan de statencommissie BEM, vakcommissies en/of PS. De gehanteerde aanlevertermijn van stukken is kort, 
zodat de Werkgroep snel op stukken kan reageren. 
De Werkgroep dient als aanspreekpunt voor externe contacten en werkt nauw samen met de werkgroepen van de 
overige drie Randstadprovincies. Ervaren is dat dit gezamenlijk optrekken voor de nodige impact zorgt 
(gesprekken met HNP, de vaste Kamercommissie Europese Zaken, informatie-ontvanger vanuit het Bestuurlijk 
Overleg P4).  
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De Werkgroep zorgt voor continuïteit m.b.t. het bewaken van de voortgang van de aanbevelingen van de 
Statenwerkgroep Europese Aangelegenheden (SWEA) uit 2007, het volgen van de voortgang van Europese 
dossiers en het voortzetten van de activiteiten in de volgende statenperiode. 
 
De Werkgroep heeft rond een aantal dossiers een stimulerende/coördinerende rol gespeeld om ze in de 
vakcommissies aan de orde te krijgen (Europees Transportbeleid, Europese landbouwbeleid, KIC-klimaat). 
 
Ervaringen ambtelijk/GS 
In het kader van deze evaluatie zijn gedeputeerden Binnekamp, Haak en Krol en de ambtelijke staf gevraagd 
naar hun ervaringen met de Werkgroep. Van gedeputeerde Binnekamp en de ambtelijke staf is een reactie 
ontvangen. Zij ervaren de Werkgroep als een laagdrempelige mogelijkheid om gesprekken te voeren, concept-
stukken voor te leggen etc. De onderlinge werkverhoudingen zijn steeds goed geweest. Gedeputeerde 
Binnekamp heeft voldoende mogelijkheden om onderwerpen in de Werkgroep aan te kaarten. Hij vindt het niet 
nodig om elke vergadering aanwezig te zijn. De aanwezige ambtenaren opereren uiteraard wel binnen de kaders 
van GS. De agenda van de vergadering kan soms concreter. 
Het beeld is dat door het instellen van de Werkgroep, en de activiteiten daarvan, het Europees bewustzijn van de 
Staten vooruit is gegaan. Ook is er meer aandacht voor de positie van de Staten gekomen bij GS en de ambtelijke 
organisatie. Continuering van de Werkgroep is dan ook wenselijk. Wel wordt aangegeven dat de Werkgroep en 
de Staten in zijn algemeenheid een meer proactieve houding t.a.v. Europa aan kunnen nemen en vroegtijdig 
kunnen zoeken naar verbindingen tussen het Europees beleid en de provinciale beleidsterreinen. 
De activiteiten van de Werkgroep, grotendeels in P4-verband; de Europese fora, zijn niet onopgemerkt gebleven. 
Ze versterken het Europa-bewustzijn. Ook wordt op regelmatige basis een nieuwsbrief vanuit het Bestuurlijk 
Overleg P4 aan de vier werkgroepen aangeboden, waarmee het informatieaspect aanzienlijk is verbeterd. 
Er zou nog meer draagvlak kunnen ontstaan als alle fracties een afgevaardigde in de Werkgroep hebben, echter 
mogelijk gaat dit wel ten koste van de flexibiliteit. Let goed op de samenstelling van de Werkgroep; het zou 
goed zijn als hierin mensen zitten die een link kunnen vormen naar de diverse vakcommissies.  
Europa zou meer onderdeel van het nieuwe collegeprogramma kunnen zijn, en dan daarmee ook op een 
vanzelfsprekende manier onderdeel van de verschillende beleidsterreinen. 
 
Relevante aanbevelingen uit het rapport van de werkgroep SWEA 
De Statenwerkgroep Europese Aangelegenheden heeft in 2007 een rapport uitgebracht met aanbevelingen. 
Hieronder wordt de stand van zaken rond een aantal aanbevelingen weergegeven die voor het niveau van de 
Werkgroep van belang zijn. Hieronder worden deze aanbevelingen weergeven met daarbij de stand van zaken op 
dit moment (cursief; vanuit het perspectief van de griffie). 

• 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. Op dit vlak zijn belangrijke 
vorderingen gemaakt, o.m. door de interactie tussen Werkgroep en gedeputeerde(n)/ambtenaren en 
door de informatievoorziening vanuit het Bestuurlijk Overleg Europa. 

• 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 een tweetal Europese fora zijn de werkgroepen van de P4 aan 
de slag gegaan met een tweetal speerpunten; het GLB en bedrijventerreinen. Op 18 januari is er een 
forum over het GLB, aan de hand waarvan zal worden bezien op welke wijze de Staten een dergelijk 
onderwerp zelf op kunnen pakken. 

• 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. Over de plannen van de Europese Commissie is een Europees forum georganiseerd. Ook 
wordt het Werkplan P4 besproken door de vier werkgroepen en in de provincies afzonderlijk. 

• Leden van Provinciale Staten vaker betrekken bij momenten met een Europese dimensie, projecten die 
spelen, bezoeken van delegaties uit Surrey/Zuid-Moravië, etc. Geregeld zijn PS betrokken bij 
activiteiten. Inmiddels is gekozen voor een ander samenwerkingsmodel. 

• Jaarlijks een werkbezoek van (een delegatie uit) Provinciale Staten aan Europa of conferentie in Utrecht 
op basis van een specifiek en relevant onderwerp. Een aantal werkbezoeken aan Brussel is afgelegd; 
meer thematische werkbezoeken moeten nog plaatsvinden, maar staan gepland voor de nieuwe 
Statenperiode. Door de provincie is in 2009 een internationale conferentie over participatie 
georganiseerd. 
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• In de nieuwe statenperiode alle leden van Provinciale Staten een workshop Europa aanbieden en 
jaarlijks een opfriscursus (net als de ambtenaren). Workshops Europa zijn georganiseerd.

• Externen betrekken (organisaties, mede-overheden etc.). Getracht is, in samenwerking met Europa 
decentraal, een informatieve bijeenkomst over Europa voor gemeenteraadsleden op 15 november jl. te 
organiseren, echter deze is, vanwege gebrek aan belangstelling, afgezegd. 

• 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. De afgelopen jaren is getracht meer zicht te 
krijgen op de processen en trajecten rond Europese dossiers, en tevens te zoeken naar de momenten 
waarop PS invloed kan hebben. Dit verloopt moeizaam, omdat er vaak weinig tijd is tussen het 
beschikbaar komen van stukken en de deadline voor reageren. Tevens  is er ook vaak een reactie in P4- 
of IPO-verband.

• 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. Er vindt ambtelijk, op niveau GS en PS veel 
overleg plaats, met name in Randstadverband. 

• Samenwerken met andere provincies met betrekking tot Europese dossiers; tussen verschillende 
provinciale staten, bijvoorbeeld in Randstadverband. Er vindt ambtelijk, op niveau GS en PS veel 
overleg plaats, met name in Randstadverband. 

• Aandacht voor “nieuwe” onderwerpen die in Europees verband belangrijk worden, naast de 
“traditionele” onderwerpen als bijvoorbeeld regionale ontwikkeling. Dit is een punt van afweging na 
het bekend worden van de plannen van de nieuwe Europese Commissie en het kiezen van prioriteiten in 
Randstadverband en/of als individuele provincie. 

 
Aanbevelingen 
Voor een eventuele nieuwe Werkgroep Europa worden de volgende aanbevelingen en overwegingen 
meegegeven: 
Ten aanzien van het functioneren van de Werkgroep:

• Neem in de Werkgroep mensen op uit de verschillende commissies. Benoem eventueel 
ambassadeurs/contactpersonen.  

• Overwogen kan worden om de volgende periode een Subcommissie in te stellen ipv een Werkgroep. 
Hier kunnen dan onderwerpen als Leader, Natura 2000 etc. met hun Europese dimensie in besproken 
worden. Nadeel is wel dat de activiteiten van een subcommissie een formeler karakter krijgen, er 
eventueel rolvermenging op kan treden met vakcommissies en e.e.a. minder goed matcht met de andere 
provincies. Standpunt van de Werkgroep is dat de voordelen van een subcommissie niet opwegen tegen 
de nadelen. De Werkgroep moet wel een rechtstreeks kunnen adviseren naar alle vakcommissies.  

• Aandacht voor de aanwezigheidsdiscipline in de Werkgroep. 
• Nu wordt er tussen twee commissievergaderingen in vergaderd. Het zou goed zijn om een 

vergadermoment te kiezen waarbij het eindtijdstip flexibel kan zijn (afhankelijk van de agenda) en er 
geen onnodige tijdsdruk ontstaat. 

Ten aanzien van de activiteiten van de Werkgroep:
• Vraag meer inbreng vanuit de gedeputeerde. 
• Voorzie stukken met een Europese component van een oplegger vanuit de Werkgroep voor de 

desbetreffende vakcommissie. 
• Vergaar meer informatie over de netwerken waarin de PU participeert en de voortgang daarin. 
• Organiseer zelf werkbezoeken (Brussel, Straatsburg, maar ook ihkv Leader etc.; bv. hoorzitting op 

locatie). Bepaal bij het ontvangen van uitnodigingen voor werkbezoeken steeds wat de toegevoegde 
waarde is. 

• Blijf in P4-verband intensief samenwerken. 
• Maak een werkplan en bepaal daarin de prioriteiten. 

Inhoudelijke aspecten:
• Krijg meer grip op dossiers en adviseer daarover richting de vakcommissies. 
• Zoek naar invulling van de pro-actieve rol. 
• Bepaal rol richting externen, mbt het organiseren van activiteiten. 

 
Voorstel voor vervolg 
“Europa” blijft onverminderd een factor van belang de komende jaren. Het is wenselijk om als provincie actief 
in te spelen op een aantal prioritaire dossiers en om voeling te houden en samen te werken met de werkgroepen 
van andere provincies (met name de P4). Ook vormt de Werkgroep een natuurlijk aanspreekpunt voor de 
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coördinerend gedeputeerde en kan de Werkgroep facilitair zijn in het ontwikkelen van een inwerkprogramma 
Europa voor nieuwe Statenleden, het voorbereiden van werkbezoeken naar Brussel etc. 
Het voorstel is dan ook om voor de statenperiode 2011-2015 wederom een Werkgroep Europa in te stellen, 
waarin elke fractie met 1 vertegenwoordiger aanwezig kan zijn. Indien hiervoor wordt gekozen kan de nieuwe 
Werkgroep kennis nemen van de nu voorliggende evaluatie bij het nader bepalen en aanscherpen van haar rol en 
activiteiten. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Indien u positief oordeelt over het instellen van een Werkgroep Europa voor de statenperiode 2011-2015, zal dit 
meegenomen worden in het statenvoorstel “Benoeming PS-leden in interne gremia” dat u op korte termijn aan 
PS zal worden aangeboden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van de evaluatie van de werkzaamheden van de Werkgroep Europa en een 
standpunt in te nemen over het opnieuw instellen van een Werkgroep Europa voor de statenperiode 2011-2015.  
 
Voorzitter Werkgroep Europa, 
A.M.A. Pennarts-Pouw 
 
Adjunctgriffier, 
R.J. Poort 
 


