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Onderwerp: De Europese dimensie van de voorjaarsnota

Geachte voorzitter, geachte leden,

Op 22juni jl. heeft de werkgroep DrEUn tijdens een interactieve werksessie de

voorjaarsnota2016 besproken. Doelvan de bijeenkomstwas om de Europese

dimensie in de voorjaarsnota in beeld te brengen.

Bijgevoegd vindt u in drie korte teksten de, in onze ogen belangrijkste, gedachten van

DrEUn bij de voorjaarsnota 2016. Het gaat om:

- Drenthe en Europa;
- Drenthe draagt bij (aan Europese vraagstukken);
- Drenthe in de markt.

Met deze bijdrage willen we het belang van Europa voor Drenthe, maar ook de

toegevoegde waarde van Drenthe voor Europa, benadrukken.

Hoogachtend,
Werkgroep DrEUn

R. du Long, voorzitter



    

 

 

De Europese dimensie van de voorjaarsnota 
 

 

1. Drenthe en Europa 
De voorjaarsnota raakt aan veel onderwerpen die ook 

spelen in internationaal en Europees verband (denk 

aan toerisme, sport en cultuur, ruimtelijk beleid en 

demografische ontwikkelingen zoals ontgroening en 

vergrijzing). Er liggen grote kansen voor Drenthe in de 

relatie tot Europa en in het bijzonder Duitsland, 

bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en 

oplossingen voor uitdagingen op het gebied van krimp. 

Die kansen blijven nog onderbelicht in de 

voorjaarsnota. In het vierde kwartaal verschijnt de 

Duitslandagenda. Daarmee kunnen we onze 

internationale Drentse ambities goed zichtbaar maken.  

 

2. Drenthe draagt bij 

Drenthe haalt niet alleen informatie en geld op uit 

Europa, maar draagt ook bij. Bijvoorbeeld op het 

gebied van healthy ageing, de energietransitie, 

sensortechnologie (Lofar) en grote internationale 

sportevenementen zoals de TT. We mogen trots 

zijn op deze Drentse kennis en kunde, die een 

bijdrage kunnen leveren aan oplossingen elders 

in Europa. Daarmee versterken we onze positie 

op de Europese kaart en stimuleren we 

activiteiten en werkgelegenheid in Drenthe 

 

3. Drenthe in de markt 

In alle speerpunten in de voorjaarsnota komt 

impliciet de marketing van Drenthe aan de orde: 

De Drentse natuur en landschappen, de ambitie 

om dé fietsprovincie te worden en ondersteuning 

van verblijfsrecreatie dragen allemaal bij aan de 

aantrekkelijkheid van Drenthe. Daarbij is aandacht 

voor het internationale aspect van marketing 

(bijvoorbeeld meertalige websites, aansluiting met 

Duitsland, etc.) belangrijk. Voor het Drents 

parlement is het van belang om goed op de hoogte 

te zijn en blijven van alle initiatieven op dit gebied. 

 

Wat doet DrEUn? 

DrEUn wil een bijdrage leveren om het belang van 

Europa voor Drenthe en de rol van Drenthe in 

Europa inzichtelijk te maken. Dit gebeurt onder 

andere door: 

 het regelmatig bespreken van Europese 

onderwerpen in de commissies OGB en FCBE; 

 mee te denken over de Duitslandagenda; 

 het onderwerp Europa regelmatig te bespreken 

in de fracties; 

 mee te denken over de internationale aspecten 

van marketing en de positie van het Drents 

parlement hierbij. 

 


