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Verslag Werkbezoek DrEUn aan de Open Days Brussel 2015 
13th European week of Regions and Cities 
 

Deelnemers namens DrEUn: 

Ralph du Long (voorzitter), Greetje Dikkers, Hans Kuipers, Riek Siertsema, Harm Henk Veldsema 

 
Algemeen 
 
Het programma van de Open Days besloeg 4 dagen, te weten van maandag 12 oktober tot en met 
donderdag 15 oktober 2015. Het vond plaats in Brussel, in en rond de gebouwen van de Europese Unie 
(EU). De Open Days worden georganiseerd door het Comité van de Regio’s (CvdR). Het CvdR adviseert 
(gevraagd en ongevraagd) de Europese Commissie, de Raad en het Europees parlement bij het opstellen 
van wetgeving over onderwerpen van lokaal en regionaal belang. Dit omvat ongeveer 75 procent van de 
wetgeving van de Europese Unie; het beleid van de EU wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd op 
decentraal niveau. 
 
Vijf leden van DrEUn zijn gezamenlijk naar Brussel vertrokken, onder de stuurmanskunsten van Riek 
Siertsema, waarvoor hartelijk dank. 
 
De Open Days stonden voor ons in het teken van drie zaken: 

1. Kennismaking met Europese actoren: we hebben uitgebreid kennisgemaakt met betrokkenen bij 
de Europese Unie, bijvoorbeeld de lobbyisten van het SNN in Brussel. Daarnaast waren er veel 
Noord-Nederlandse bestuurders en werd het CvdR breed geïntroduceerd. 

2. Drenthe en Europa: we hebben goed zicht gekregen op het werk van Drenthe en Noord-
Nederland in Europa en andersom; de invloed van Europa op Drenthe. De positie van 
medeoverheden in de Europese context is inzichtelijk geworden. Diverse netwerkbijeenkomsten 
zijn bezocht. 

3. Inhoudelijke onderwerpen: tijdens de Open Days Brussel worden ontzettend veel workshops 
georganiseerd over een veelheid aan onderwerpen. We hebben onder andere workshops 
bezocht over biobased economy; circulaire economie, decentrale overheden en de EU en 
regionale economie. 

 
 
Maandag; aankomst in Brussel 
 
De openingsceremonie van de Open Days Brussel konden we helaas niet bezoeken, omdat deze 
helemaal volgeboekt was. Derhalve zijn we eerst snel naar het oude centrum van Brussel gegaan en 
hebben in een smal straatje samen  “Moules-Frites” gegeten als middagmaal. Daarna zijn we lopend 
naar de inschrijving gegaan. Het blijkt handig om een printje van je ticket mee te nemen. Bij aankomst 
bij het hotel (Motel One) in Brussel bleek onze bus te hoog voor de parkeergarage. Navraag leerde dat 
dit geen probleem is. Gewoon aan de kant van de weg parkeren en wachten tot je een ‘dagboete’ 
ontvangt van 25 euro; zo blijkt de Belgische aanpak te zijn. 
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Netwerkbijeenkomst SNN 
Later in de middag was er een netwerkbijeenkomst, georganiseerd door SNN. Er waren opvallend veel 
wethouders en ambtenaren uit de noordelijke provincies. Dit onderdeel van het programma was 
volledig gericht op netwerken, er was geen inhoudelijke component bij. Er waren geen (althans bij ons 
bekend) collega’s uit de Provinciale Staten van Groningen en Fryslân. Door verschillende personen werd 
aangegeven dat de aanwezigheid van ons als Drentse Statenleden gewaardeerd werd.  
 
Avondprogramma 
De avond hebben we afwisselend ingevuld. Riek Siertsema is aanwezig geweest bij een netwerkmaaltijd 
van het SNN voor ondernemers en bestuurders. De overige leden van DrEUn hadden op eigen initiatief 
een werkmaaltijd met Simon Papuashvili van IPHR- International Partnership for Human Rights, 
georganiseerd. We lieten ons informeren over de manier van werken van deze organisatie, die zich inzet 
voor mensenrechten in het OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking Europa) gebied. 
 
 
Dinsdag; verschillende inhoudelijke workshops 
 
De Open Days Brussel bieden een veelheid aan workshops. Er is gekozen voor een aantal workshops die 
aansluiten bij vraagstukken die spelen in Drenthe. Hieronder worden kort een aantal interessante 
bevindingen uit de workshops gepresenteerd. 
 
Biobased Economy en circulaire economie (diverse workshops) 
In deze workshops werd informatie geboden over verschillende initiatieven op het gebied van biobased 
economy. Ook werd een koppeling gelegd met het stimuleringsprogramma Horizon2020 (kortweg 
H2020). Hiermee werd duidelijk (ook aan de hand van een aantal casussen uit Finland, Zweden en 
Duitsland) op welke wijze concrete activiteiten en samenwerking, op het gebied van biobased economy, 
ontwikkeld kunnen worden vanuit het programma H2020. Daarnaast is gesproken over Greenpac, een 
samenwerking tussen Chemie Emmen, Delfzijl en Emsland. Greenpac weet al goede stappen te zetten 
op het terrein van de biobased economy. 
 
Tijdens een lezing over de biobased economy kwam het verzoek van de EU aan regio’s naar voren om 
zich te melden als ‘Model Region’. Het hierboven genoemde initiatief van Greenpac blijkt hiervoor te zijn 
aangemeld; een adequate aanpak door Groningen, Drenthe en de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Daarnaast schenen diverse specialisten hun licht op de circulaire economie. Interessant omdat in 2016 
een nota van GS over de circulaire economie op de agenda staat. 
 
MKB en de creatie van banen 
In de workshop ging het over de dynamiek van het creëren van banen en de rol die kleine 
(familie)bedrijven hier in kunnen spelen. De organiserende instantie, Regional Studies Association (RSA), 
hecht veel belang aan coöperaties. Zij stellen dat deze van groot belang zijn voor innovatie en de 
introductie van innovatie op de markt (valorisatie). Ook werd aangegeven dat banen met name ontstaan 
bij jonge bedrijven (jonger dan vijf jaar); dit maakt het stimuleren van ondernemerschap als regionale 
overheid belangrijk. 
 
In het licht van het stimuleren van ondernemerschap is het belangrijk om te weten dat met name 
starters gevoelig zijn voor slecht (doordacht) beleid en niet-flexibele wetgeving. Regionale verschillen 
spelen hierin een rol, dus onderzoek naar de specifieke lokale situatie kan van belang zijn. 
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Tot slot werd de oproep gedaan om hogescholen universiteiten te bewegen om internationale 
studenten te motiveren stage te lopen bij lokale bedrijven. Deze bedrijven kunnen leren van de kennis 
van taal en cultuur die deze studenten meebrengen uit landen waar het bedrijf in kwestie wellicht actief 
wil worden. 
 
Meer informatie is te vinden op: http://www.enterpriseresearch.ac.uk. Interessante informatie over de 
ontwikkeling van bedrijven over de tijd en in verschillende landen is te vinden op: 
http://www.oecd.org/sti/dynemp.htm. 
 
Beleid voor werkgelegenheid 
In deze bijeenkomst, georganiseerd door het Deutsche gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), stond samenwerking over de grens centraal. Deze samenwerking, voor wat betreft arbeidsmarkt, 
vraagt lange adem. Het is belangrijk om te weten wat mensen beweegt, waarom willen zij over de grens 
werken? Daarnaast ging het in deze workshop over de komst van vluchtelingen en de afstemming van 
de kennis en kunde van deze groep op de vraag vanuit ondernemers. 
 
Gare du Nord 
Gare du Nord vormde een onderdeel van het Noord-Nederlandse programma en bestond uit diverse 
pitches over Noord-Nederlandse onderwerpen die een rol spelen in Europa en Europese onderwerpen 
die interessant zijn voor Noord-Nederland. Gedeputeerde van der Tuuk gaf een pitch over de Europa 
werkwijze van de provincie Drenthe. Deze werkwijze toont dat Drenthe vanuit een nuchtere 
grondhouding actief is in Europa. 
 
Gedeputeerde Stelpstra gaf een presentatie over de mini-energie unie die in het gebied rond de 
Noordzee opgezet wordt.  
 
Avondprogramma 
Door het CvdR werden prijzen uitgereikt, in het oude theater van Brussel. Dit was een grote happening 
met aansluitend een buffet en de gelegenheid om te netwerken. Tijdens de uitreiking werden een aantal 
projecten, gesubsidieerd vanuit het regiofonds, in het zonnetje gezet. Jammer en opvallend dat er geen 
Nederlandse projecten genomineerd waren. De winnaars zijn met een korte beschrijving (en een 
filmpje) terug te vinden op de site van de Europese Commissie (http://www.ec.europa.eu). 
 
 
Woensdag; terug naar Drenthe 
 
In verband met de ingelaste PS vergadering vertrokken het gros van de delegatie op woensdag al ’s 
ochtends terug naar Assen. 
De Ralph Du Long had eerder aangegane verplichtingen elders in Europa en bezocht op woensdag de 
workshop 'The need for specific legal provisions in border areas'. Dit was één van de speerpunten van 
het Luxemburg EU voorzitterschap in 2015. Tijdens de workshop werden resultaten gepresenteerd over 
experimenten met aangepaste wetten en regels in grensregio's.  Het is iets wat ook in Drenthe cq het 
Noorden speelt. Het onderwerp komt terug onder het Nederlands voorzitterschap. 
 
Toegevoegde waarde voor PS 
 
Het is belangrijk dat werkbezoeken van DrEUn van toegevoegde waarde zijn voor PS. DrEUn stelt zich als 
doel om enerzijds de invloed van de EU op Drentse vraagstukken zichtbaar te maken en anderzijds het 

http://www.enterpriseresearch.ac.uk/
http://www.oecd.org/sti/dynemp.htm
http://www.ec.europa.eu/
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Drentse belang te positioneren in Europa. DrEUn plaatst Europese aangelegenheden op de agenda van 
het Drents parlement en faciliteert zo het gesprek over de EU. Tevens wordt – voor Drenthe relevante – 
informatie vanuit of over Europa ingebracht om ervoor te zorgen dat Drentse Statenleden zo goed 
mogelijk geïnformeerd zijn.  
 
Een bezoek aan de Open Days Brussel draagt hier zeker aan bij. Zoals gesteld aan het begin van dit 
verslag hebben we uitgebreid kennis gemaakt met een grote diversiteit aan betrokken actoren. We 
hebben ook kennis gemaakt met personen en organisaties die vanuit Noord-Nederland betrokken zijn 
bij Europa. Dit zijn belangrijke contacten omdat zij ons in de toekomst in staat zullen stellen de juiste 
informatie ten aanzien van Europese vraagstukken in relatie tot Drenthe te vinden. Deze contacten zijn 
ook van belang omdat de samenstelling van DrEUn, na de verkiezingen, volledig vernieuwd is. Contacten 
in het Brussels circuit zijn voor ons van belang om ons een beeld te vormen van ‘hoe het werkt in 
Brussel.’ 
 
De diverse workshops die we hebben bezocht, hebben veel informatie gegeven over een diversiteit aan 
onderwerpen die nog regelmatig zullen terugkeren op de agenda van PS.  
 
Wij hebben de Open Days als bijzonder nuttig ervaren. Voor een volgende keer zien we wel een aantal 
aanbevelingen: 

- Tijdens de Open Days is er een algemeen EU-programma (met een sterk inhoudelijke focus) en 
een Noord-Nederlands programma (met een focus op netwerken). Afwisseling verdient de 
voorkeur, om de opbrengst te maximaliseren. 

- De workshops zitten snel vol; eerder inschrijven heeft de voorkeur. 
- Het programma bevat veel workshops. Neem niet teveel hooi op de vork, zodat er tijd is om te 

netwerken aansluitend aan een workshop. 
- De beveiliging bij veel EU-gebouwen is erg sterk. Het is aan te bevelen hier in de planning 

rekening meer te houden. 
 


