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Onderwerp: Bezoek aan de Europese Week van Steden en Regio's, 7-9 oktober 2019 en

Parlementarientreffen met Niedersachsen

Geachte leden van de Statencommissies FCBE en OGB,

Jaarlijks bezoeken leden van de Werkgroep DrEUn de Europese Week van Steden en Regio's. Deze

dagen worden ook wel de 'Open Days' genoemd. Het bezoek van de werkgroep dient een aantal

doelen:
r zichtbaar maken van de invloed van de EU op Drentse vraagstukken;
r het Drents belang in Europa positioneren.

Door het bezoeken van diverse bijeenkomsten en workshops is kennis opgedaan over het

functioneren van het Comité van de Regio's, de fondsenstructuur achter Europees beleid en de

speerpunten van het EU-beleid van de komende jaren.

Voor de commissies is van belang te weten dat het beleid van de EU de komende jaren zich zal
richten op:

r (Duurzame) Mobiliteitsprojecten op lokaalen regionaal niveau;
o Sociale cohesie;
o Klimaatadaptatieenenergietransitie.

Het ontwikkelen van projecten binnen deze aandachtsgebieden biedt grotere kans op Europese

bijdrages. De commissies zouden dit kunnen meenemen bij het opstellen van initiatiefvoorstellen en

bij de beoordeling van voorstellen van Gedeputeerde Staten.

De werkgroep heeft eveneens mogelijkheden in Brussel verkend voor een bezoek van de vier

noordelijke Staten (Drenthe, Fryslán, Groningen en Overijssel) met Niedersachsen. Tijdens de

bijeenkomst te Hannover op 22 november 2018 hebben de vier Staten dit gezamenlijk aangeboden en

Niedersachsen heeft positief gereageerd op het voorstel.

Het voorjaar van 2O2O biedt mogelijkheden voor een dergelijk treffen. De werkgroep DrEUn

ondersteunt dit initiatief van harte en neemt graag het initiatief dit voor de Staten te coórdineren.

DrEUn zaleen agendavoorstelaan het presidium doen.

Verdere toelichting en een gedetailleerd overzicht van het bezoek kunt u vinden in het verslag

Namens de werkgroep DrEUn

nd,

Veldsema,
voorzitter



VERSLAG BEZOEK EUROPESE WEEK VAN REGIO’S EN STEDEN 
 
7 – 9 oktober 2019, 17th European week of Regions and Cities 
 
 
Deelnemers namens DrEUn: 
 
Statenleden: Harm Henk Veldsema (vz, CU), Jos Schomaker (PvdA), Harry Omlo (FvD), Henk 
Nijmeijer (GL), Laurent Dwarshuis (Statenonderzoeker) 
 
ALGEMEEN 
 
Het programma van de European Week of Regions and Cities (EWRC) besloeg 4 dagen, van 
maandag 7 oktober tot donderdag 10 oktober. Het evenement wordt 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 70 procent van de wetgeving van de Europese Unie; het beleid 
van de EU wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd op decentraal niveau. 
 
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 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. We hebben kennis opgedaan over 
de organisatie van de EU en de invloed van de regio’s op supranationaal beleid. Daarnaast hebben 
we ons netwerk kunnen versterken. We hebben 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.’ 
 
MAANDAG: AANKOMST EN OPENINGSCEREMONIE  
 
De DrEUn delegatie is maandagochtend 7 oktober per auto 
naar Brussel gereisd. De terugreis was op woensdagochtend 
om op tijd te zijn voor de geplande Statenvergadering. 
 
Rond de middag kwamen we in Brussel aan. Na het parkeren 
van de auto en het inchecken bij het hotel, was het tijd voor 
de lunch. Aansluitend vertrokken we naar het Europees 
Parlement. Met de Brusselse metro en een kleine wandeling 
kwamen we bij het gebouw van het CvdR waar we onze 
toegangspassen konden ophalen. De toegangscontrole in de 
Europese gebouwen is streng en toch redelijk vlot door te 
komen. Zodoende kwamen we bij de openingsceremonie.  
 
De ceremonie bestond voor een groot gedeelte uit een 
discussie tussen Karl-Heinz Lambertz, president van het 
CvdR, Klára Dobrev, vicepresident Europees Parlement, EU 
Commissaris Elzbieta Bienkowska en vijf jonge gekozen 
vertegenwoordigers uit verschillende Europese regio’s en 
steden (burgemeesters c.q. raadsleden). Zij pleitten voor: 

o meer (economische en sociale) gelijkheid in Europa; 
o meer Europese investeringen op regionaal en lokaal niveau; 



Daarbij zijn regionale overheden als provincies en stadsbesturen van groot belang: zij kunnen effectief 
en doeltreffend vormgeven aan de klimaat- en energietransitie, doordat zij dichter bij burgers staan, 
meer zicht hebben op concrete, lokale oplossingen en wettelijke taken hebben op het gebied van 
ruimtelijke ordening.   
Een leuke toevoeging aan het debat was de mogelijkheid om met mobiele telefoon live te kunnen 
stemmen op stellingen. De antwoorden werden ook live op grote schermen getoond. 
Klimaat/energietransitie was voor de meeste aanwezigen de topprioriteit van de EU.    
 
Na de openingsceremonie bezochten de ‘nieuwe Brusselgangers’, Jos, Harry en Laurent een 
informatiesessie over de werking van het Comité van de Regio’s. In een uur werden zij bijgepraat over 
het belang van het CvdR: het vertegenwoordigen van de decentrale overheden in Europees beleid. 
De leden zijn allemaal bestuurders uit regionale en lokale politiek en adviseren vanuit de CvdR over 
de wetsvoorstellen van de Europese Commissie en het Parlement. 
 
Het avondprogramma op maandag was door de organisatie vrij gepland van inhoudelijke activiteiten. 
De ‘regional tasting’, een soort borrel waar bepaalde regio’s hun keuken kunnen presenteren aan de 
bezoeker, was geschikt om sfeer te proeven, maar ontzettend druk en vol en daarom niet geschikt 
voor netwerkactiviteiten. Gerichte netwerkactiviteiten plannen kan dit verhelpen.  
 
Na een gezellig diner in de binnenstad van Brussel, sloot de groep de avond vroeg af om 
dinsdagochtend van 9:00 uur de inhoudelijke sessies te bezoeken. 
 
 
DINSDAG: INHOUDELIJKE SESSIES  
 
Na een ontbijt in een nabijgelegen gezellige koffie-en-broodjes-zaak, reisde de groep per metro 
richting het SQUARE conferentiecentrum waar de meeste inhoudelijke sessies werden georganiseerd. 
De groep splitste zich gedeeltelijk en bezocht een aantal workshops: 
 
Fuel Cell Buses: Clearing the Way for Zero Emission Transport 
In deze sessie werden vijf projecten met waterstofbussen toegelicht, waaronder het project van de 
provincies Groningen-Drenthe (OV-bureau). De sprekers zagen waterstof als een aanvulling op 
elektrisch vervoer en niet als concurrentie. Opvallend was dat in de vijf projecten gebruik gemaakt 
wordt van waterstof dat als (bij)product geproduceerd wordt (bijvoorbeeld chloorbedrijf Nouryon 
Delfzijl). De sessie bood een breder perspectief op de waterstof ontwikkeling in onze provincie. [De 
regio Groningen-Drenthe heeft recent 20 miljoen EU-subsidie binnengehaald voor de ontwikkeling van 
waterstoftoepassingen.] 
 
No country is an island: cross-border strategies for a clean energy transition 
In deze sessie brachten vijf sprekers grensoverschrijdende energieprojecten onder de aandacht. Ze 
bespraken de uitdagingen die ze ondervonden en hoe lokale oplossingen waren toegepast. Het 
project om te komen tot hernieuwbare energie als vervanging van de kerncentrale Fessenheim aan de 
Frans-Duitse grens (regio Colmar/Mulhouse). Dit betekent een grote opgave want het maximaal 
vermogen van de centrale is circa 1800MW, de taakstelling van de provincie Drenthe is 285,5MW aan 
hernieuwbare energie. De oplossingen bestaan uit het ontwikkelen van zonne- en windparken in 
samenspraak met de lokale bevolking. Regelgeving en aansturing van de transitie gaat in Frankrijk en 
Duitsland echter op verschillende manieren en op verschillende bestuurlijke niveaus. Het 
toegankelijker maken van complexe nationale en internationale energiewetgeving is daarom van 
belang om kleinere initiatieven van MKB/coöperaties te laten slagen. De Europese commissie wil zich 
hier ook op toeleggen. 
 
UDN - How will the EU support Sustainable Urban Development in 2021-2027 Cohesion Policy? 
De sessie bestond uit in het in algemene bewoordingen uiteenzetten van de speerpunten van het 
cohesiebeleid van de EU in de periode 2021-2027. Tijdens de sessie werd regelmatig gevraagd om 
de mening van de toehoorders. Het panel presenteerde een groot aantal initiatieven en tools die 
steden kunnen gebruiken in de planvormende en uitvoerende fase van integrale opgaven, zoals 
energie en mobiliteit. De sessie kende weinig verdieping; die kwam in vervolgsessies op woensdag. 
Voor de provincie leek deze sessie minder relevant dan gedacht. Steden als Emmen, Assen, 
Hoogeveen en Meppel kunnen mogelijk wel kunnen profiteren van de grote hoeveelheid beschikbare 
informatie en tools uit Europa.  



 
Later op de middag bezocht de groep de Agora, een beursvloer met vele standjes, om te netwerken. 
Vanuit Nederland waren de regio Noord-Nederland, de regio Utrecht aanwezig. De middag werd 
aangewend ook aangewend om kennis te nemen van de online open data-mogelijkheden die de EU 
biedt. 
 
NETWERKEVENEMENT NOORD-NEDERLAND 
 
’s Avonds bezocht de DrEUn delegatie het Netwerkevenement van de drie noordelijke provincies, 
georganiseerd door SNN. Een goede gelegenheid om te netwerken met bestuurders uit de 
grensregio’s, collega-Statenleden en organisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende 
arbeid, mobiliteit en onderwijs. Voor de gezamenlijke lobby-presentatie van Noord-Nederland en 
Nedersaksen, in 2020 in Brussel, is het van belang gericht het internationale netwerk uit te nodigen 
om te voorkomen dat het een ‘eigen feestje’ wordt. 
 
De volgende ochtend zijn we rond 8:00 vertrokken om op tijd voor de Statenvergadering in Assen te 
komen. Een geslaagde reis met dank aan de gids en chauffeur Harm Henk, werd dit keurig gehaald. 
 
VERVOLGVRAGEN / AANBEVELINGEN 
 

1. Klimaat en energietransitie, mobiliteitsprojecten op lokaal en regionaal niveau en sociale 
cohesie zijn speerpunten voor de Europese fondsen. Kansen voor Drenthe kunnen verzilverd 
worden, hoe kan Drenthe meer kansen realiseren? Een mogelijk startpunt is een 
sparringgesprek met gedeputeerde Stelpstra.  
 

2. Het bezoek liet zien dat de manier waarop evenementen georganiseerd zijn en op welke 
locatie, een grote factor is om het succes te bepalen. Hoe willen de Staten de evenementen in 
Brussel in 2020 met de Duitse buren vormgeven? Welke rol ziet DrEUn voor zich, mogelijk in 
samenwerking met het Statenberaad om inhoud te geven aan het programma 2020? 
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