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Inleiding 

 

Europa is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De invloed van Europese wetgeving reikt 

ver en beïnvloedt in sterke mate ook Drentse vraagstukken. De Europese Unie is de vierde 

bestuurslaag, naast het Rijk, de Provincies en de Gemeentes. Niettemin is de Europese Unie voor 

velen een ‘ver van de bed show’. Ook in het Drents parlement is Europa geen veelbesproken 

onderwerp. In beleidsbrieven wordt de Europese context soms aangehaald, maar in de debatten 

wordt Europa maar weinig genoemd. 

 

De werkgroep DrEUn (Drents Europa Netwerk) streeft er naar dat te veranderen. De werkgroep wil het 

belang van Europa op Drentse beleidsonderwerpen inzichtelijk maken. Tijdens debatten mag het 

vaker gaan over Europese component van beleid. Het onderwerp Europese aangelegenheden mag 

hoger op de agenda van het Drents parlement. 

 

Drenthe hoeft niet af te wachten op Europa, we hebben ook heel wat te brengen.  Denk aan innovatie 

op het gebied van cultuur, healthy ageing, biobased economy, sensor technologie en big data 

toepassingen, veelal in samenwerking met partners en ondernemers in Noord-Nederland. 

 

Kortom, genoeg reden om als Drents parlement met enige regelmaat voorbij de provinciegrenzen te 

kijken en Europa te betrekken in de debatten. DrEUn zal waar nodig en waar mogelijk proberen de 

katalysator te zijn om Europa hoog op de agenda te krijgen en te houden. 
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Werkplan Drenthe in Europa – Europa in Drenthe 

 
Dit werkplan geeft op hoofdlijnen de doelstelling en taken weer die de werkgroep zichzelf stelt in de 

statenperiode 2015-2019. Dit werkplan vervolgt de ingeslagen weg van de vorige werkgroepen, 

waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van hun ervaringen en evaluatie. 

 

Jaarlijks stelt DrEUn, op basis van het werkplan 2015-2019, een jaarplan op met de activiteiten die de 

werkgroep wil organiseren en uitvoeren. Na afloop van ieder jaar wordt in een beknopt overzicht 

verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten. 

 

Leden van de werkgroep: 

De heer R. du Long   (PvdA) (voorzitter); 

De heer H.J.L Bronts   (PVV); 

De heer B. van Dekken  (CDA); 

De heer F. Bergwerf   (50PLUS); 

Mevrouw G.J. Dikkers   (SP); 

Mevrouw A.E. van der Ham  (Sterk Lokaal); 

De heer J.N. Kuipers   (GroenLinks); 

Mevrouw H.R. Siertsema  (D66); 

De heer J.L. Stel   (VVD); 

De heer H.H. Veldsema  (ChristenUnie). 
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Doelstelling van de werkgroep DrEUn 

 
DrEUn wil enerzijds de invloed van de Europese Unie op Drentse vraagstukken zichtbaar maken en 

anderzijds het Drentse belang positioneren in Europa. De werkgroep plaatst Europese 

aangelegenheden op de agenda van het Drents parlement en wil als intermediair functioneren binnen 

het netwerk van personen en organisaties betrokken bij de Europese Unie. DrEUn wil de provincie, 

Drenten en alle belanghebbenden stimuleren om – in het belang van Drenthe – optimaal gebruik te 

maken van de kansen en mogelijkheden die Europa biedt. 

 

DrEUn doet dit onder andere door: 

- Informatie uit de werkgroep te ontsluiten voor Statenleden om kennis en begrip van de 

Europese Unie en de totstandkoming van regelgeving te vergroten en te benutten met het oog 

op de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van Provinciale 

Staten (PS); 

- Het monitoren van de uitvoering van motie M1 ‘Europese dimensie in Statenstukken’
1
, ten 

einde bij te dragen aan de optimalisatie van de informatievoorziening aan PS; 

- De blik naar buiten te richten middels het onderhouden en gebruiken van netwerkcontacten en 

regionale en internationale samenwerkingsverbanden met het oog op het ontvangen en 

ontsluiten van relevante informatie en kennis en het inbrengen van het Drents belang; 

- Europa in te gaan en met organisaties, personen en collega’s te spreken over projecten en 

ontwikkelingen die van belang zijn voor Drenthe; 

- Het jaarlijks organiseren van de Dag van Europa. Daarbij richt de werkgroep zich op een 

breder publiek dan alleen Drentse Statenleden. 

- Het jaarlijks organiseren van een thematische bijeenkomst ten behoeve van de 

informatiepositie van Statenleden. 

- Het afleggen van werkbezoeken aan personen of organisaties in het netwerk of congressen 

en symposia die qua agenda aansluiten bij de doelstelling van de werkgroep. 

 

 

 

                                                           
1
 De Motie M1 ‘Europese dimensie in Statenstukken’ is als bijlage toegevoegd. 
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Voor wie en met wie? 
 

Intern 

DrEUn richt zich primair op de Drentse Statenleden. De leden van de werkgroep zetten de Europese 

Unie en Europese aangelegenheden op de agenda van hun fracties. 

 

In de Statencommissies FCBE en OGB zijn Europese aangelegenheden een vast agendapunt en 

wordt zo vaak mogelijk een relevant thema of onderwerp aan de orde gesteld. 

 

DrEUn heeft, op uitnodiging van de werkgroep, in vergaderingen contact met de coördinerend 

portefeuillehouder in Gedeputeerde Staten (GS) en daarnaast is er regelmatig contact met de 

provinciale ambtenaren die bij Europese zaken betrokken zijn. 

 

Extern 

De werkgroep is voornemens regelmatig contact te onderhouden met een breed netwerk van 

betrokkenen. Daarbij wordt altijd gekeken naar het belang voor PS en Drenthe. Het netwerk bestaat 

onder andere uit: 

- Maatschappelijk middenveld in Drenthe en Noord-Nederland; 

- Ondernemers en bedrijven en organisaties uit het bedrijfsleven in Drenthe en Noord-

Nederland; 

- Collega-Statenleden van andere provincies, in het bijzonder Noord-Nederland; 

- Europarlementariërs; 

- SNN en hun lobbyisten in Brussel; 

- Het IPO; 

- Eems Dollard Regio, Comité van de regio’s en andere relevante samenwerkingsverbanden 

voor regio’s; 

- Europees Bureau Diensten Drenthe. 
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Activiteiten DrEUn 

 
DrEUn vergadert zes keer per jaar. Naast de vergaderingen organiseert de werkgroep de jaarlijkse 

Dag van Europa en een jaarlijkse thematische bijeenkomst. De Dag van Europa wordt voor een breed 

publiek georganiseerd, bijvoorbeeld: Statenleden en bestuurders uit Noord-Nederland, raadsleden en 

maatschappelijk middenveld. 

 

Waar mogelijk en passend bij te behandelen thema’s zal DrEUn gasten (uit het netwerk) uitnodigen in 

de eigen vergaderingen.  

 

DrEUn streeft ernaar de intermediair te zijn in het netwerk van personen en organisaties die betrokken 

zijn bij de Europese Unie. Enerzijds communiceert DrEUn de invloed van de Europese Unie op 

Drentse vraagstukken richting de Statenleden. Anderzijds wordt gezocht naar ingangen om het 

Drentse belang in Europa te laten landen. De werkgroep wil daarnaast contacten onderhouden met 

een breed netwerk van betrokken partijen, zoals het maatschappelijk middenveld, ondernemers en 

Europese en (inter)regionale organisaties. Daarbij wordt gestreefd naar het maximeren van nut en 

noodzaak. Netwerkcontacten staan immer ten dienste van de doelstellingen van DrEUn. 

 

Om de Europese invloed op Drents beleid goed inzichtelijk te maken wordt gekozen voor de 

behandeling van een aantal inhoudelijk thema’s. Deze thema’s komen terug tijdens de vergaderingen 

van de werkgroep en kunnen de basis vormen voor de themabijeenkomst om Statenleden nader te 

informeren. Per jaar bepaalt de werkgroep welke thema’s centraal staan. 

 

DrEUn stelt jaarlijks een jaarplan op waarin ze haar concrete activiteiten beschrijft. In het jaarplan 

worden ook een of meerdere werkbezoeken gepland. Deze werkbezoeken dienen het onderhouden 

van het netwerk en de verdere verdieping van thema’s van interesse. 

 

Communicatie 

De primaire communicatie van DrEUn richt zich op PS. Relevante informatie wordt, afhankelijk van het 

onderwerp, in de commissie FCBE of OGB ingebracht of schriftelijk toegezonden. Op de website van 

het Drents parlement staat een algemene beschrijving van de doelstelling en activiteiten van DrEUn. 

Wanneer nodig maakt DrEUn gebruik van de reguliere communicatiemiddelen van het Drents 

Parlement (website, Facebook en Twitter).  

 

Ondersteuning 

DrEUn wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een onderzoeker van de statengriffie, 

voor ongeveer 150 uur per jaar. De ondersteuning bestaat uit inhoudelijke advisering, secretariële 

werkzaamheden en medewerking aan de organisatie van de diverse activiteiten van DrEUn. 

Daarnaast is er inhoudelijke ondersteuning van ambtenaren die bij Europese zaken betrokken zijn. 

 

Activiteiten 2015 

In 2015 is DrEUn opnieuw geformeerd als gevolg van de provinciale verkiezingen. Geen van de leden 

uit de vorige werkgroep zit in de huidige werkgroep. Derhalve heeft de voorzitter van de vorige 

werkgroep, de heer Baltes, een korte inleiding gegeven tijdens de eerste bijeenkomst in het voorjaar.  

In 2015 schrijft DrEUn een werkplan. Daarnaast wordt een start gemaakt met de uitvoer van dit plan 

door het in kaart brengen van het netwerk en het zoeken naar interessante thema’s. In oktober 

bezoekt een delegatie van DrEUn de Open Days in Brussel, hierover zullen PS gerapporteerd worden. 

Daarnaast wordt de voorbereiding van activiteiten in 2016 (zoals de Dag van Europa) gestart.  

 

 

 




