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Onderwerp: Verslag Open Days Brussel

Geachte leden,

Tusseñ 10 en 13 oktober 2016 vond in Brussel de veertiende 'European week of

regions and cities' plaats, beter bekend als de Open Days Brussel.

Namens de werkgroep DrEUn hebben mevrouw Siertsema en de heren Kuipers,

Veldsema en Van Dekken de Open Days bezocht. Van hun bezoek hebben zijverslag
gedaan; dit verslag is als bijlage toegevoegd.

ln het verslag wordt een beschrijving gegeven van de bezochte workshops en

netwerkbijeenkomsten. Daarnaast zijn naar aanleiding van deze bijeenkomsten

vragen geformuleerd die, in ogen van de werkgroep DrEUn, relevant zijn voor

Provinciale Staten.

Over de vragen die raken aan Europese onderwerpen zal door de werkgroep

gesproken worden met Gedeputeerde Stelpstra, portefeuillehouder Europa. Wat de

overige vragen betreft zal de werkgroep erop toe zien dat deze vragen gesteld worden

als de betreffende onderwerpen aan de orde zijn in Commissie- of Statenvergadering.

Hoogachtend,
namens roep DrE

\
R. du Long, voorzitter

n
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Verslag Werkbezoek DrEUn aan de Open Days Brussel 2016 
14th European week of Regions and Cities 
 

Deelnemers namens DrEUn: 

Riek Siertsema, Bart van Dekken, Hans Kuipers en Harm Henk Veldsema 

 
Algemeen 
 
Het programma van de Open Days besloeg 4 dagen, te weten van maandag 10 oktober tot en met 

donderdag 13 oktober 2016. Het vond plaats in Brussel, in en rond de gebouwen van de Europese Unie. 

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. 

 

Een delegatie van vier leden van het Drents Europa Netwerk (DrEUn) hebben de Open Days bezocht. Bij 

het samenstellen van ieders programma is gekozen voor diverse onderwerpen die aansluiten bij de 

thema’s uit het werkprogramma van DrEUn en bij het programma van het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN). Daarnaast zijn diverse netwerkbijeenkomsten gezocht om het Europese en 

Noord-Nederlandse netwerk beter te leren kennen. 

 

In dit verslag worden de ervaringen van de delegatieleden in het algemeen en per bijeenkomst / 

workshop beschreven. Bij de beschrijving van sommige bijeenkomsten zijn links opgenomen die 

aanvullende informatie bevatten of zijn vragen geformuleerd die volgens DrEUn interessant zijn om 

Drents verband nader te bekijken. 

 

Maandag 10 oktober 
 
Vanuit de vereniging voor Groningse gemeenten werd een busreis naar de Open Days georganiseerd. Dit 

in het kader van het programma ’24 uur van het Noorden’, georganiseerd door het SNN. De 

delegatieleden hebben een deel van het SNN-programma bijgewoond en hun programma verder 

aangevuld met onderdelen uit het algemene programma van de Open Days. 

 

Regiostars exhibiotion1 

Tijdens de Open Days worden de Regiostars prijzen uitgereikt. Op de openingsdag stellen de 

genomineerden zich voor en kunnen alle deelnemers aan de Open Days stemmen op hun favoriet via 

een speciale app. De bijeenkomst laat de deelnemers op snelle en laagdrempelige wijze kennismaken 

met interessante en innovatieve projecten uit heel Europa. 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/regio-stars-awards/ 
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Innovatiefestival (SNN) 

Op maandagavond werd het innovatiefestival bezocht. Tijdens deze netwerkborrel en –diner werd een 

lezing gegeven door professor Mihalis Kavaratzis2 over ‘branding’ van regio’s en steden. Daarnaast 

stonden aan tafeltjes innovatieve bedrijven uit Noord-Nederland.  

Dinsdag 11 oktober 

 

Dinsdag 11 oktober 
 

Workshop: Towards the circular economy: local and regional solutions for food waste3 

Voedselverspilling brengt grote kosten met zich mee. Ongeveer 3% van de uitstoot van broeikasgassen 

zou voorkomen kunnen worden door tegengaan van voedselverspilling. Er zijn veel stappen die gezet 

kunnen worden, maar er gebeurt nog weinig. Een aantal voorbeelden:  

 verpakkingsgrootte beter aanpassen op gebruik;  

 betere houdbaarheidsdatum;  

 overschotten catering (scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, overheid) naar voedselbanken; 

 meer ‘acceptabel’ maken van de ‘doggy bag’ in restaurants;  

 overgebleven voedsel in restaurants hergebruiken in andere gerechten;  

 stoppen van het verplicht chloreren van voedsel met dierlijke bestanddelen. Deze maatregel is 

ingesteld om te voorkomen dat voedsel gebruikt wordt als veevoer, maar maakt daarmee 

hergebruik via bijvoorbeeld voedselbanken onmogelijk.  

Het comité van de regio’s heeft een advies uitgebracht over voedselverspilling4. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

1. Welke maatregelen worden er in Drenthe (door gemeenten en provincie) genomen om 

voedselverspilling te beperken? 

2. Is er een rol voor de provincie om meer inzet te plegen op het tegengaan van voedselverspilling 

(bijvoorbeeld door extra maatregelen of het verspreiden van best practices)? 

3. Wordt er in Nederland ook voedsel onbruikbaar gemaakt en zo ja, zou daar ook op innovatieve wijze 

iets aan gedaan kunnen worden? 

 
Workshop: Green solutions for energy poverty5 
Energiearmoede is in grote delen van Europa een probleem (de schatting is dat 18% van de Europeanen 

energiearmoede ervaart). De gemiddelde uitgave van huishoudens aan energie is stabiel (ongeveer 1/3 

van het inkomen), maar voor de 20% armste burgers zijn deze kosten de laatste jaren gestegen met 50%. 

De energieprijzen zijn door de crisis laag geweest, maar als de economie weer opveert en daarmee de 

energieprijzen, kan dit grote problemen opleveren. Energiearmoede is een EU-breed probleem 

geworden, maar niet alle lidstaten (h)erkennen dit. In Nederland wordt geen onderscheid gemaakt 

                                                           
2
 http://www2.le.ac.uk/departments/management/people/mihalis-kavaratzis 

3
 http://www.municipalwasteeurope.eu/ 

4
 http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cNL%5cCOR-2015-06646-00-01-AC-

TRA_NL.docx&docid=3179252 
5
 https://ec.europa.eu/energy/ 
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tussen verschillende vormen van armoede. Er zijn wel enkele beschermingen, zo mag de verwarming in 

de winter niet worden afgesloten. Er zijn diverse maatregelen gepresenteerd in deze workshop, maar de 

conclusie was dat eerst duidelijk moet zijn welke problematiek er in een regio speelt, voordat er 

effectief iets gedaan kan worden. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

1. Hoeveel inwoners in Drenthe hebben een betalingsachterstand op hun energierekening? Bij hoeveel 

woningen wordt jaarlijks energie afgesloten? 

2. Is er een rol voor de provincie om deze problematiek aan te pakken? 

3. De ‘slechtste’ huizen zijn vaak in handen van particuliere verhuurders. Is er een regeling waarbij zij 

hun panden kunnen opknappen, zonder dat dit leidt tot een (te) grote huurverhoging? 

 

Goed geschakeld? Regio en EU (SNN) 

In deze bijeenkomst werd het openingswoord uitgesproken door John Morijn, permanente 

vertegenwoordiging in Brussel. Zijn oproep aan de noordelijke bestuurders is om vaker naar Brussel te 

komen. Europa is de vierde bestuurslaag en daarmee relevant. Aangegeven wordt dat het belangrijk is, 

wil men in Europa succesvol zijn, om tijdig aan de ‘voorkant’ van een voorstel te adviseren/beïnvloeden. 

Vaak is er, als een voorstel eenmaal in behandeling is genomen weinig tot geen ruimte om nog 

inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Het is daarom van belang om te weten welke ontwikkelingen er 

spelen.  

 

John Morijn gaat ook in op de kabinetsreactie op de adviescommissie internationale vraagstukken, 

welke zich heeft bezig gehouden met het aansluiten van regio’s op de Europese Unie. Voornaamste is de 

wisselwerking tussen de EU en de decentrale overheden; adviezen van de decentrale overheden zouden 

nadrukkelijke meegenomen moeten worden in het beleidsvormingsproces van de EU. Daarbij is het 

comité van de regio’s van belang, al wordt opgemerkt dat het comité zich dan ook echt moet focussen 

op regiospecifieke onderwerpen. Ook wordt gesproken over de implementatie van Europese wetgeving. 

Ook dat moet een onderwerp van aandacht zijn. 

 

Ook gaat het over de urban agenda; het terugleggen van voor steden en regio’s belangrijke 

onderwerpen. Voor Noord-Nederland is het daarbij van belang dat de financiering zo wordt ingericht dat 

zowel steden als het platteland ervan profiteren. De aanwezigen werden opgeroepen om voorbeelden 

van samenwerking tussen stad en platteland te melden (via het SNN). 

 

Aansluitend werd een paneldiscussie georganiseerd. Aanwezig waren Henk Staghouwer (gedeputeerde 

Groningen; lid comité van de regio’s), Andre van de Nadort (burgemeester Ten Boer), Denisa Kasova 

(directeur Innovation Board Noord Nederland) en Gover Buijs (loobyist van de RUG). In de discussie 

worden verschillende interessante voorbeelden genoemd van lobby richting Brussel.  
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Vragen vanuit DrEUn: 

1. Welke ontwikkelingen spelen in Europees verband en hebben de komende twee jaar de focus van 

Drenthe? 

 

Workshop: Cohesion by train (SNN) 

Het SNN organiseerde een workshop over het in internationaal verband uitvoeren van projecten, aan de 

hand van het project ‘Wunderline’6. Wunderline is een project om de sociaal-economische 

ontwikkelingen van de regio (Noord-Nederland en Duitsland). Werken in internationale projecten vraagt 

om geduld. Het opzetten van een gezamenlijke stuurgroep is een grote stap. De ervaring met dit project 

is dat het veel ‘trekkracht’ heeft gevraagd van Nederlandse zijde. Daarbij is het belangrijk dat over en 

weer steeds geverifieerd wordt of men voldoet aan alle verwachtingen.  

 

Workshop: The convenant of mayors for climate and energy: tackling energy poverty in European regions 

and cities7 

Inmiddels hebben meer dan 7000 burgemeesters (gesteund door hun gemeenteraad) zich aangesloten 

bij het Covenant of Mayors for Climate and Energy. Dit initiatief is gestart vanuit de bestrijding van 

energiearmoede. De beste aanpak blijkt op lokaal niveau te liggen en speelt in op de:  

 betaalbaarheid van energie; 

 gebruikspatronen; 

 energiezuiniger huizen.  

Een aantal bewezen maatregelen zijn: ‘slimme meters’, deze geven inzicht in energieverbruik en 

realiseren een besparing van ca. 15%. Ook werkt het verlenen van hulp bij het zoeken van en 

overstappen naar een betere energieleverancier en het beter isoleren van woningen. Aan het eind van 

dit jaar komt de Europese Commissie met nieuwe reguleringen op dit gebied. 

 

In het SNN-programma werd ook een workshop aangeboden rondom de energietransitie en het 

convenant. Het algemene beeld is, dat er op dit moment een kanteling optreedt. Van goed bedoelde 

initiatieven naar de drive om mee te doen en aan te haken bij de ontwikkeling. De trend lijkt te ontstaan, 

dat het lidmaatschap van het convenant voorwaardelijk wordt voor het mee in kunnen dienen van 

subsidieverzoeken.  

 

Vragen vanuit DrEUn: 

1. Klopt het dat er geen Drentse / Noord-Nederlandse gemeenten het convenant hebben 

ondertekend? 

2. Is dit een project om verder onder de aandacht te brengen van de Drentse gemeenten? 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://wunderline.nl/ 

7
 http://www.burgemeestersconvenant.eu/index_nl.html 
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Workshop circulaire economie & biobased ecnomie (SNN)8 

De aftrap wordt gedaan door Henk Staghouwer. Hij constateert dat er momentum aanwezig is. Basis 

voor zijn verhaal is, dat de regio Noord-Nederland vanouds al een Biobased economy is, met de 

pioniersactiviteiten van Scholten en de samenwerking tussen Cosun, AVEBE, Akzo en Philips als 

voorbeelden.  

 

Tijdens de bijeenkomst wordt een animatiefilm vertoond die de diverse activiteiten in Noord-Nederland 

laat zien. Op dit moment is Noord-Nederland ‘Model Region’ voor de Europese Unie op het gebied van 

biobased economie. Echter, het blijkt dat de regio die status nog maar een jaar zal dragen.  

 

De bijdrage van prof. Gert Jan Euverink (RUG Biochemie) laat zien dat er verschillende initiatieven 

worden ontplooid door de industrie in Noord-Nederland, onder andere een pilot om met diverse 

technieken uit ruw materiaal (zoals aardappelresten) grondstoffen te winnen; en ZAP in Groningen9. 

 

Vragen vanuit DrEUn: 

1. Welke concrete acties staan er gepland om de status ‘model region’ maximaal uit te nutten nu de 

einddatum (juni 2017) in zicht komt? 

 

Workshop: Helping 99% of European business to grow their potential: working together to overcome the 

barriers for SMEs in accessing ESI funds10 

Een groot knelpunt voor het bereiken van Europese fondsen door het MKB is het zogenaamde 

‘goldplating’. Dit is het op nationaal niveau aanscherpen van het toezicht, bijvoorbeeld door het 

toevoegen van extra regels bij het omzetten van Europese richtlijnen naar nationale wetten. Men 

spreekt dan van het ‘vergulden van Europese regelgeving’. Een andere belemmering zit in de afstand die 

het MKB ervaart tot Europese fondsen. Ook worden Europese fondsen en het systeem voor fonds 

management complex gevonden. Er zou meer op MKB gericht beleid moeten worden gemaakt. Bij de 

ontwikkeling hiervan zou een impactanalyse op het MKB (small business) gemaakt moeten worden  en 

moeten stakeholders uit het MKB betrokken worden. Er worden een aantal voorstellen gedaan om 

fondsen aan te laten sluiten op het MKB:  

 goed verwachtingsmanagement;  

 harmoniseren van regelingen van de verschillende fondsen (of: één gelijkluidende en simpele 

procedure);  

 single audits (‘only once principe); 

 simplificeren van regelingen op nationaal en regionaal niveau. 

Het MKB is gebaat bij ‘risksharing’, om risico’s zo veel mogelijk op te vangen en stabiele regels. Tot slot 

wordt opgeroepen om de taal van het MKB te spreken. 

 

                                                           
8
 http://www.bernn.nl/ 

9
 https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/techniek/instituut-voor-life-science--

technology/lectoraat/projecten/zernike-advanced-processing-zap 
10

 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/ 



 
 6 

EU Open Days official reception and Regiostar awards 

Tijdens de officiële receptie van de EU Open Days werden de Regiostar Awards uitgereikt. DrEUn heeft 

begin dit jaar het college van GS opgeroepen om een initiatief uit Drenthe / Noord-Nederland voor te 

dragen. Deze kandidaat zat uiteindelijk niet bij de kanshebbers. 

 
Woensdag 12 oktober 
 
Workshop: Jobs at the borders: how border regions can boost employment opportunities 

Uit de workshop blijkt dat 35% van de Europeanen in een grensregio woont. Juist de projectinitiatieven 

vanuit de regio’s zelf zijn hier van belang. Deze projecten initiëren veel meer dan de nationale 

overheden. De praktijk laat zien dat er spanningen kunnen zijn als twee taalgebieden aan elkaar grenzen, 

bijvoorbeeld in België waar Franstaligen liever niet naar het Nederlands taalgebied willen. Dit kan ook 

een rol spelen in Drenthe, richting Duitsland en vice versa. 

 

In de workshop werden voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking tussen Denemarken en 

Zweden, Duitsland en Frankrijk en Italië en Frankrijk gepresenteerd. Het knelpunt lijkt met name bij 

lager opgeleiden te zitten. Universitair geschoolden weten zich, los van samenwerkingsverbanden, te 

manifesteren. 

 

Vanuit Coevorden was wethouder Joop Brink aanwezig. Hij brak een lans richting de Europese 

Commissie om de subsidies voor taalonderwijs volledig te behouden. In Coevorden is men hiermee 

bezig en de wens is dat dit vanuit de nationale overheid verder zal worden aangevlogen. 

Verder werd uitgebreid gesproken over een Europese standaard op grond van fiscale en 

bestuursculturele kaders. Duitsland loopt voorop in een regeling voor arbeidsongeschiktheid voor 

buitenlandse werknemers. Een matrix om die samenwerking meer te formaliseren is in ontwikkeling; 

wat moet er over en weer geregeld worden voor de burgers. In de workshop werd wel geconstateerd 

dat ieder land overtuigd is van haar eigen systeem en dat het daarom nog een lange weg zal zijn om te 

werken aan standaardisatie en kaders die door alle landen worden gedragen. 

 

Workshop: Agriculture and innovation in the mediterranean regions: High potential for boostng rural 

area’s 

Er zijn een aantal initiatieven in het zuiden van Europa, waarbij samengewerkt wordt op het gebied van 

onderzoek naar ziektes (zoals naar de doodsoorzaak van schapen). Enige klacht was ook te horen in de 

workshop, bijvoorbeeld dat het gevaarlijk is voor de EU als er geen aandacht wordt besteed aan het 

platteland. 

 

Positief is de ontwikkeling in Spanje, met een Rural Development Plan. Doel is hierbij om netwerken van 

boeren onderling op te bouwen in combinatie met kennisuitwisseling. Leuk detail hierbij is dat in Spanje 

20% van de nieuwe boeren afkomstig is uit de steden. Landbouw wordt in Spanje gezien als stabiele 

bedrijfstak, met toekomst. 
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Toegevoegde waarde voor DrEUn en het Drents parlement 
 
Het bezoeken van de Open Days dient een drieledig doel. Ten eerste draagt het bezoek bij aan 

uitbreiden en onderhouden van een Europees netwerk. Dit netwerk is van belang om, indien gewenst, 

input over Europese vraagstukken snel te kunnen verkrijgen. Daarnaast geeft het netwerk ook een goed 

inzicht in de wijze waarop Europa georganiseerd is en de verschillende actoren die bij Europa zijn 

betrokken. 

 

Daarnaast draagt het bezoek aan de Open Days bij aan het verzamelen van relevante informatie in het 

kader van het werkplan van DrEUn. Aan het begin van deze Statenperiode is door DrEUn vastgesteld dat 

de onderwerpen vluchtelingenproblematiek, grensoverschrijdende samenwerking en arbeidsmigratie en 

de energietransitie extra aandacht zullen krijgen. De gekozen workshops en bijeenkomsten hebben 

bijgedragen aan de informatiepositie ten aanzien van deze onderwerpen. 

 

Tot slot heeft het werkbezoek ook inzichten over nieuwe onderwerpen opgeleverd. Onderwerpen die 

wellicht de aandacht van DrEUn en/of Provinciale Staten verdienen. Binnen DrEUn zal hierover het 

gesprek met elkaar worden gevoerd. 

 

Tot slot wil DrEUn opvolging geven aan de Open Days door aan de slag te gaan met de geformuleerde 

vragen in dit verslag. Door meer informatie te verzamelen, kan bepaald worden welke onderwerpen 

interessant zijn om verder uit te diepen. Enerzijds kan dit in een vergadering van DrEUn, bijvoorbeeld 

door het uitnodigen van een spreker. Anderzijds is het doel van DrEUn om Europese onderwerpen op de 

agenda van PS te plaatsen, bijvoorbeeld tijdens de Dag van Europa, middels een korte notitie of op 

andere wijze. 

 
 
 
 

 

  
 

 


