
Jaarplan 2016 werkgroep DrEUn 

 

Inleiding 

Dit jaarplan geeft in het kort de plannen weer van de statenwerkgroep DrEUn (Drents Europa netwerk) 

voor te ondernemen activiteiten in 2016. Deze activiteiten staan alle ten dienste van het doel van 

DrEUn, namelijk het inzichtelijk maken van de invloed van de Europese Unie (EU) op Drentse 

vraagstukken en het positioneren van het Drentse belang in Europa. Ook heeft DrEUn als doel het 

plaatsen van Europese onderwerpen op de agenda van het Drents parlement en het functioneren als 

intermediair in het netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de EU. Dat doet DrEUn 

enerzijds door middel van monitoring van processen rond Europese dossiers, van 

besluitvormingstrajecten in Brussel, het IPO en SNN en de daaruit verkregen informatie in de 

Statencommissies aan te wenden voor bevraging van het college van GS. Anderzijds organiseert 

DrEUn zelf activiteiten of legt zij werkbezoeken af ten einde meer inzicht te krijgen in verschillende 

Europese dossiers. DrEUn is voornemens actief de oren te luisteren te leggen in Europa om met 

betrokken personen, organisaties en collega’s van gedachten te wisselen over actuele kwesties en 

problemen die nu of mogelijk in de toekomst van belang zijn voor Drenthe. 

 

 

De inhoudelijke focus in 2016 

DrEUn kiest jaarlijks één of meerdere thema’s die omwille van actualiteit, aard of omvang van (extra) 

belang zijn voor Drenthe. In 2016 verdienen de volgende thema’s extra aandacht: 

- De toestroom van vluchtelingen; 

- Arbeidsmigratie; 

- Klimaat en energie. 

De werkgroep is zich ervan bewust dat het mogelijk te veel tijd en energie – naast het reguliere 

Statenwerk – kost om drie onderwerpen intensief te monitoren. Derhalve wordt het onderwerp 

‘vluchtelingen’ als scope voor 2016 gezien. 

 

Toelichting 

De drie onderwerpen staan allen hoog op de Europese én Drentse agenda. De toestroom van 

vluchtelingen is alom tegenwoordig. Regeringsleiders en de Europese Commissie werken hard om 

een oplossing te vinden voor de grote toestroom van mensen uit conflictgebieden uit verschillende 

delen van de wereld. Ook op de provincie Drenthe, in het bijzonder haar gemeenten, wordt een 

beroep gedaan. De samenleving komt onder druk te staan, nu voor- en tegenstanders zich in sterke 

bewoordingen uitspreken. PS Drenthe zullen in 2016 – en naar het zich laat aanzien ook in de jaren 

erna – met regelmaat geconfronteerd worden met dit vraagstuk. Waar nodig en mogelijk wil DrEUn de 

discussie en besluitvorming in de Staten ondersteunen. 

 

Arbeidsmigratie is een belangrijk onderwerp voor Drenthe. Enerzijds vanuit de gedachte van het 

grensoverschrijdend werken richting Duitsland en anderzijds wegens de impact op de arbeidsmarkt 

door werknemers van elders. In maart wordt door de Commissie van Onderzoek een 

Statenontmoeting rondom grensoverschrijdend samenwerken georganiseerd. Daarnaast actualiseert 

GS de Duitslandagenda en wordt een nieuwe Economische koers vastgesteld. Interessante 

onderwerpen die DrEUn, in het licht van arbeidsmigratie, goed in de gaten zal houden. 

 

Klimaat en energie staat als onderwerp hoog op de Europese agenda (één van de tien speerpunten 

volgens commissievoorzitter Juncker en eerste Eurocommissaris Timmermans) en de Drentse agenda 

(er komt een nieuwe energienota). DrEUn wil Europese ontwikkelingen op het gebied van klimaat en 

energie monitoren en informeert waar nodig PS. 

 

 

 



Wat doet DrEUn: 

Wat gaat DrEUn doen als gevolg van het bestempelen van deze inhoudelijke thema’s als speerpunt? 

- De werkgroep gaat het proces rond deze onderwerpen in 2016 intensief monitoren; 

- Dat doet zij door geregeld aan GS (bestuurlijk of ambtelijk) actief informatie te vragen over de 

stand van zaken, dan wel afspraken te maken over het ongevraagd periodiek verkrijgen van 

die informatie; 

- Daarnaast zullen relevante personen of organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan vergaderingen of bijeenkomsten; 

- DrEUn zal actief de oren te luisteren leggen in Europa om best practices te vinden of samen 

met personen, organisaties en collega’s oplossingen te formuleren; 

- Ook zal de werkgroep zoeken naar (actieve/creatieve) werkvormen waarin de gekozen 

thema’s stevig inhoudelijk worden behandeld; 

- De werkgroep zal Provinciale Staten actief informeren indien daartoe aanleiding bestaat. 

 

                                                                

Verdere activiteiten van DrEUn 

 

Netwerk onderhouden 

DrEUn richt de blik naar buiten door het onderhouden en gebruiken van netwerkcontacten en 

regionale en internationale samenwerkingsverbanden met het oog op het ontvangen en ontsluiten van 

relevante informatie en kennis. Daar hoort ook bij dat het netwerk, met behulp van de ambtelijke 

organisatie, in beeld moet worden gebracht. Dit onderwerp heeft prioriteit in de eerste helft van 2016. 

 

Motie ‘Europese dimensie in Statenstukken’ 

DrEUn monitort de uitvoering van motie M1-2010 ‘Europese dimensie in Statenstukken’, ten einde bij 

te dragen aan de optimalisatie van de informatievoorziening aan PS. De motie M1 verzoekt GS om de 

Europese component van dossiers in iedere beleidsbrief inzichtelijk te maken. Dit is een belangrijk 

instrumentarium voor PS om de omvattendheid van de EU op Drentse onderwerpen te doorgronden. 

DrEUn zal bekijken op welke wijze de Europese component gevuld wordt en op welke wijze PS hier 

gebruik van (willen) maken. 

 

Dag van Europa 

Op 9 mei is de Dag van Europa. Rondom deze datum, dit jaar 1 juni, organiseert DrEUn een activiteit, 

waarvoor breed wordt uitgenodigd in Noord-Nederland.  

 

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. 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. 

 

 

 

Assen, 20 januari 2016 


