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Onderwerp: Europawerkwijze provincie Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Het belang van 'Europa'voor regio's in het algemeen en decentrale overheden in het
bijzonder is duidelijk: niet alleen inspireert en versterkt grensoverschrijdende samen-
werking Drents en noordelijk beleid, Drentse burgers, bedrijven, kennisinstellingen en

overheden profiteren direct of índirect van Europese subsidies. Daarnaast heeft ge-
middeld 60% tot 80% van de Europese regelgeving gevolgen voor decentrale over-
heden.

De komende jaren zullen zowel de regelgeving als de mogelijkheden die vanuit
Brussel op Drenthe en al haar beleidsterreinen afkomen toenemen. De macht in

Europa verschuift: van Rijk naar Regio en van Lidstaat naar Europees Parlement.

Uitgangspunt is een 'Europa van de regio's', niet een 'Europa van Lidstaten'. Dit biedt
ons grote kansen om meer invloed uit te oefenen. Wij moeten meer dan voorheen

daar waar kansen liggen 'diep' gaan om deze beweging naar onze provincie te ver-
talen; de kunst daarbij is onderwerp en moment vroegtijdig te herkennen en inzet te
doseren.

Daarnaast is de rol van de provincie aan verandering onderhevig, met decentralisatie,
grotere gemeentes en de realiteit van een netwerksamenleving. Met deze werkwijze
willen wij hierop inspelen. Wij geven onszelf en onze stakeholders handvatten om ook
in deze nieuwe realiteit beleid te maken en resultaten te behalen.

Europawerkwijze
Met deze brief bieden wij u de Drentse Europawerkwijze aan. De Europawerkwijze
gaat in op de vraag hoe de provincie en haar stakeholders optimaal gebruik kunnen
maken van Europees beleid, kennis, regelgeving en fondsen. De werkwijze is in co-
creatie tot stand gekomen; dat betekent dat stakeholders van de provincie nauw be-
trokken zijn geweest bij de totstandkoming.
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Er is vanuit verschillende invalshoeken en behoeftes gewerkt en er is actief meege-

schreven. Deze brief is een toelichting op de context en urgentie van deze werkwijze

Geld
De EU heeft flink gesnoeid in de budgetten van de regionale fondsen voor de komen-
de begrotingsperiode 2014-2020. Alhoewel op dit moment nog niet alle precieze be-

dragen bekend zijn, zal er tevens een korting op economische structuurversterking en

steun voor landbouwers via het GLB worden doorgevoerd. Het ligt in de lijn der ver-
wachting dat deze trend doorzet na 2020 en dat deze vormen van steun nog verder
afnemen.

Aan de andere kant worden de middelen voor grensoverschrijdende samenwerking en

voor thematische fondsen verhoogd. Hiermee krijgen regionale stakeholders van

Drenthe meer kansen om middelen direct uit Brussel te halen uit fondsen als LIFE en

Horizon2}2O.

De Europese Commissie neemt deze maatregelen in lijn met de eerder vastgestelde
Europa2}2}-doelstellingen om te komen tot slimme, groene en inclusieve groei. Hier-

mee wil de Commissie dat de concurrentiekracht van Europa in de wereldeconomie
toeneemt. Regio's worden uitgedaagd om met hun beste ideeën en unieke kwaliteiten

aan deze Europese doelen bijte dragen. Een duidelijk verschil met de boodschap van
Brussel in de voorgaande periode2007-2013: 'hier is 169 miljoen Noord-Nederland,
graag ruwweg besteden binnen deze doelen'.

Boodschap vanuit Brussel
Brussel vraagt ons om vanuit onze lokale beleidsagenda met goede ideeën te komen

en zo de uitdagingen en problemen van Europa aan te pakken. Dus regionale kwalitei-

ten en maatschappelijke uitdagingen verbinden met Europese partners en zo met
stakeholders en experts tot beleid en projecten komen. Omdat hiermee Europese

doelen worden bereikt, is daar ook Europese ondersteuning geld, netwerk en kennis

voor. Er zijn nog steeds Europese fondsen aan te boren; daar wordt echter steeds

meer voor gevraagd.

Drents beleid in een Europese context
Drenthe is uniek, toch is er bijna geen enkele uitdaging in Drenthe die niet elders in
Europa speelt. ln Zweden is er ook krimp, in Duitsland is er ook zorg en in Schotland
ook duurzame mobiliteit.

Bijna al het Drents beleid maak je zodoende door allereerst om je heen te kijken naar

regio's die dezelfde uitdagingen hebben. De EU ziet het belang hiervan en stimuleert
daarom internationale samenwerking, door platforms aan te bieden, kosten van ken-

nisuitwisseling te vergoeden en soms ook financieel aan projecten bij te dragen.

Daarnaast wil de EU echte innovaties stimuleren, die bij kunnen dragen aan de (slim-
me, groene en sociale) concurrentiekracht van Europa. Hiervoor stelt de EU middelen

beschikbaar.

De belangrijkste rol van de provinciale organisatie en haar medewerkers zou moeten

zijn: door actief te participeren in internationale netwerken kwalitatief beleid maken,

eigen doelen bereiken en stakeholders helpen.
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Dit is een algemene aanbeveling voor de organisatie, maar om in aanmerking te ko-

men voor EU-fondsen gewoonweg een voorwaarde. Twee jaar schrijven aan een be-

leidsvisie terwijl de Europese trein voorbijrijdt is er niet meer bij.

Hoe pakt Drenthe dit aan?
De provincie Drenthe biedt zeven 'handvatten voor Europa'aan voor al haar stake-
holders die willen werken aan het realiseren van Drentse beleidsdoelstellingen en

maatschappelijke uitdagingen. ln de bijlage treft u een beschrijving van deze zeven

handvatten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis van de processen en subsidieprogramma's,

maar ook de kansen van een specifiek beleidsterrein in Europese context. Algemene
netwerken als het Comité van de Regio's of de Noordzeecommissie of juist themati-
sche netwerken als ENCORE stellen wij actief open. Wij willen vanuit onze positie

onze stakeholders helpen bij het bereiken van gezamenlijke doelen.

Wij zetten in op onze vertegenwoordiging in bestuurlijke netwerken en ambtelijke
expertise. Willen wij onze verantwoordelijkheid nemen tegenover onze stakeholders,

dan betekent dat een forse inzet op bestuurlijke netwerken waarin alleen wij als be-

stuurlijke entiteit kunnen bewegen: als Drentse boeren last hebben van nitraatwet-
geving, als een hogeschool zich wil profileren als kenniscentrum in de chemie of als er

een cluster van bedrijven rondom sensor Europese financiering wilverkrijgen, dan is
het elementair dat wij zelf in positie zijn om hun belang te dienen. Vooraf investeren in
strategische netwerken, zelfs als op dat moment de toegevoegde waarde nog niet
precies bekend is.

ln de huidige context van bezuinigingen en een andere rol van de overheid past con-

crete 'hulp' aan onze stakeholders bij onze rol. ln de Directiebrief 2013 leest u hier

meer over; de zeven 'handvatten voor Europa'zijn hiervan een interpretatie.

Samenwerking
ln deze brief en de onderliggende werkwijze valt vaak het woord 'stakeholder' of be-

langhebbende. lnsteek daarbij is: als onze stakeholders excelleren, dan excelleert de
provincie Drenthe. Dit geldt natuurlijk in een breder verband, aangezien een belangrijk

deel van onze lobby, monitoring, beleids- en projectontwikkeling in SNN-verband
plaatsvindt.

Zowel in de branding richting Brussel, als in de monitoring en beinvloeding van EU-

beleid of in de lobby is Noord-Nederland ons belangrijkste referentiekader. Het be-
drijfsleven, de kennisinstellingen en onze medeoverheden zijn daarin elementaire
partners. ln SNN-verband wordt een EU-werkwijze op dit moment overwogen. Wij
streven ernaar om waar mogelijk de gepresenteerde handvatten van deze Drentse

werkwijze in noordelijk verband in te vullen.

Naast de samenwerking in SNN-verband trekken wij op met andere provincies,

meestal gezamenlijk (lPO), soms in wisselende coalities. ln het Huis van de

Nederlandse Provincies (HNP) zijn wij ambtelijk gezamenlijk (Noord-Nederland) en

bestuurlijk als provincie vertegenwoordigd, in het Comité van de Regio's hebben wij

als provincie een (plaatsvervangend) lid.
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2013
Vanaf 2013zijn veelvan onze Europese activiteiten al in de vorm van'hulp'gegoten.
Te denken valt aan onze actieve lobby voor een TenT-aanvraag waar Zuid-Drenthe
van kan profiteren. Ook onze bestuurlijke acties bij de Europese samenstelling van het

Europees lnnovatie Programma Landbouw in samenwerking met onze boeren met de

WUR passen in deze lijn. Een goed voorbeeld is ook onze ondersteuning aan

Stenden bij het streven een belangrijke speler te worden op chemie.

Voorwaarde
Wij stellen slechts één voorwaarde: wij verwachten dat onze stakeholders participe-

ren, niet slechts consumeren. Wij zetten in op partijen die wil en energie tonen. Wij
gaan niets voorkauwen, maar samen aan de slag.

Hoogachtend,

Gede van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlase(



 

BIJLAGE 1 
 
DE DRENTSE EUROPAWERKWIJZE  
 
Onze werkwijze is in cocreatie met vele Drentse en niet-Drentse actoren tot stand 
gekomen. De behoeftes van de betrokkken organisatie en haar stakeholders zijn 
daarbij leidend geweest. Door dit proces beseffen wij dat er geen blauwdruk kan zijn 
voor acties op het Europese domein, maar dat wij slechts handvatten kunnen bieden 
om samen met onze stakeholders goede resultaten te behalen. Voor iedereen die aan 
maatschappelijke uitdagingen werkt moet met dit document duidelijk worden wat voor 
de provincie haar rol op het Europese speelveld is en wat van de provincie is te 
verwachten. Daarbij geldt het adagium: als onze stakeholders excelleren, 
excelleren wij!  
 
Context 
We willen met deze werkwijze een meer dan bestendige en adaptieve strategie 
vaststellen, die als handvat voor een dynamische beleidsomgeving als ‘Europa’ kan 
dienen. Door deze methodiek te hanteren, kunnen we waar nodig meer risico nemen 
en meer van onze fouten leren. De kerngedachte hierbij is dat ‘Europa’ als invloed op 
beleidsthema’s zeer dynamisch is. Invloed is belangrijker dan macht. Officiële lijnen, 
statische netwerken en details zijn dus minder relevant.  
 
Doel 
Integraal beleid maken in een netwerksamenleving zonder (inter)nationaal netwerk is 
onmogelijk. Het belangrijkste doel van onze Europawerkwijze is dan ook de activering 
van de provincie Drenthe: wij gaan zelf in strategische netwerken participeren of een 
stakeholder daartoe in positie brengen. Van passieve consumptie naar actieve 
participatie, dus van af en toe een bijeenkomst bijwonen en daarna over gaan tot de 
orde van de dag naar structurele en gerichte beleidsbeïnvloeding, projectontwikkeling 
en verspreiding van ideeën en informatie.  
 
Daarbij is het natuurlijk van belang dat we de huidige, formele netwerken niet 
veronachtzamen: Zo wordt in IPO-verband bijvoorbeeld binnenkort een voorstel bij het 
Rijk gedaan om een deel van de Europese lobby op decentrale dossiers bij de 
provincies neer te leggen. De huidige bestuurlijke SNN-structuur zal ook in de periode 
2014-20 onze aandacht hebben. 
 
Realiteit 
‘Europa’ roept veel vragen op binnen en buiten de provinciale organisatie. Vooral de 
‘hoe’ vraag wordt vaak gesteld. Die vraag moet echter beantwoord worden in de 
context van de netwerksamenleving waarin wij nu leven..  
 
In deze netwerksamenleving worden mensen en ideeën steeds sneller aan elkaar 
verbonden. Dit leidt tot een andere rol in de samenleving voor overheden: cocreatief 
beleid wordt gemeengoed. Geredeneerd vanuit maatschappelijke uitdagingen en met 
expertise uit allerlei hoeken van die samenleving. Daarbij kiest de overheid haar rol 
zorgvuldig.  Als andere partijen in de regio beleid beter kunnen bedenken, financieren 
en/of uitvoeren, waarom zou de overheid dan geen stap opzij of zelfs terug zetten? 
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Europa loopt hierin voorop in vorm (cocreatie) en inhoud (maatschappelijke 
uitdagingen als uitgangspunt). Internetconsultaties en strategische netwerken van 
maatschappelijk betrokkenen voorzien ieder Europees beleidsvoornemen van vitale 
input. Op adaptieve wijze beleid maken is niet nieuw, het is in Europees opzicht al 
enige jaren de realiteit.  
 
Kortom, de urgentie: 
1. De rol van de overheid verandert. 
In een netwerksamenleving is cocreatie de manier om gedragen beleid te ontwikkelen. 
2. Europa eist een integrale aanpak. 
Zowel voor de ontwikkeling van beleid als de ontwikkeling van projecten is dit een 
vereiste. Zonder deze aanpak is er de kans om mee te praten of middelen te 
verwerven nihil. 
3. Er is minder geld beschikbaar.. 
Dit geldt voor de relatie van Drenthe met Brussel en Den Haag. Er komen minder 
directe middelen en subsidies naar de regio: we moeten het gaan halen. Dit werkt ook 
andersom: een nieuwe Europese richtlijn met strenge eisen kan Drenthe veel geld 
kosten. Een adequate lobby kan dan een relatief kleine investering zijn ter voorkoming 
van een grote kostenpost voor het bedrijfsleven. 
 
Wat is onze (unieke) rol in het geheel? 
1. Wij dienen het maatschappelijk belang. 
2. Wij hebben het vermogen om op langere termijn te werken. Zaaien en oogsten via 
clusters, netwerken en lobby. 
3. Wij hebben toegang tot bestuurlijke en ambtelijke netwerken. 
4. Wij hebben (beperkte) middelen tot cofinanciering van projecten of beleid van 
anderen. 
5. Wij dienen een regionaal belang. Dit is aanvullend op bijvoorbeeld gemeenten en 
het Rijk, belangenorganisaties en kennisinstellingen. 
 
In iedere Europese activiteit gaan wij onze rol toetsen aan bovenstaande vijf punten. 
Misschien is onze rol wel veel groter dan hij zou moeten zijn, of doen we dingen die 
anderen veel beter kunnen. Misschien moeten we helemaal niet aan het project 
deelnemen. Misschien past de cofinanciering van een project niet bij onze rol en is dit 
aan een andere financier, zoals een bank, een belangenorganisatie of een gemeente. 
De provincie staat niet in het midden, de uitdaging of ontwikkeling staat centraal en de 
provincie kan daar misschien aan bijdragen in samenspraak met de andere 
stakeholders. 
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In andere regio’s zijn er andere sterktes en zwaktes. Inzet in Europa betekent niet dat 
Drenthe in Brussel geld gaat halen. Het betekent dat Drenthe kijkt waar een match is 
met een andere regio om samen te werken en te leren, zodat er beter beleid kan 
worden gemaakt. 
 
Europese samenwerking is zou eigenlijk niet iets bijzonders moeten zijn, het is een 
voorwaarde en daarmee heel normaal om tot succesvol beleid te komen. De 
Europese thema’s slim, groen en sociaal sluiten naadloos aan op de prioriteiten in ons 
collegeakkoord en de voorjaarsnota, en sluiten ook naadloos aan op de uitdagingen 
die Drenthe heeft. 
 
In Noordelijk verband zijn deze thema’s en deze werkwijze vastgesteld in de Research 
and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3). Maatschappelijke 
uitdagingen staan centraal in de match met de Europese doelen, stakeholders zijn in 
een cocreatief proces betrokken of beter, zitten aan het stuur. 
 
Handvatten 
Wij hebben zeven handvatten ontwikkeld waar al onze stakeholders gebruik van 
kunnen maken. Focus in activiteit zijn natuurlijk altijd de Drentse maatschappelijke 
opgaven, onze rol wordt daarbij ingegeven door de voorjaarsnota en in samenspraak 
met de stakeholders. Wij trachten een match te maken tussen Drentse en Europese 
doelstellingen, en daar op in te zetten. Enkele best practises van huidige acties 
worden ter ondersteuning daarna genoemd. 
 
Wij werken op cocreatieve wijze. Dit betekent dat dit statische document morgen al 
niet meer het precieze uitgangspunt is voor onze werkwijze. Via deze link 
(http://tinyurl.com/EUDrenthe) vindt u de Prezi, die voor iedereen toegankelijk is, 
waarin wij onze werkwijze constant aanscherpen. Wij stonden en staan open voor 

Drenthe in Europa  
Het gebiedsdeel ‘provincie Drenthe’ bestaat in het kader van Europa niet. Er is 
voor de Europese bureaucratie hoogstens een officiële regio (SNN / Noord-
Nederland) die gezamenlijk laat zien wat het aan het Europese project te bieden 
heeft en die eens in de zeven jaar (begrotingsperiode van Europa) in 
onderhandeling is met Rijk en EU over de te besteden landsdelige Europese 
subsidies, die iedere begrotingsperiode weer fors afnemen. 
 
Belangrijker zijn Drenthe en Noord-Nederland in zijn initiatieven en 
maatschappelijke uitdagingen. Op het gebied van (om er maar een paar te 
noemen) biobased economy, bodem, demografische verandering (krimp), energie, 
land- en tuinbouw, natuur, milieu, sensortechnologie, transport, toerisme en water 
heeft Drenthe wat te halen en te bieden uit Europa. Want is er geen Schotse regio 
die ook last heeft van inklinkend veen, is er geen Zweedse regio waar de krimp al 

veel eerder en veel harder aankomt, is er geen Nederlandse regio die zeer succesvol een 

Europese strategie voor biobased economy uitrolt, is er geen Duitse regio die zeer 

geïnteresseerd is in de Drentse sensortoepassingen in de zorg, is er geen Deense regio die samen aan 

schone energie met beperking van horizonvervuiling wil werken, is er geen Duitse en geen Nederlandse regio die het 

goederenvervoer aan Drenthe wil koppelen etcetera etcetera etcetera… 
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nieuwe ideeën en trachten onze werkwijze daarmee dynamisch te houden. Heeft u 
ideeën, wij horen ze graag! 
 
De handvatten, introductie en overzicht 
 
Het product van onze Europawerkwijze is een set handvatten waarmee iedereen die 
wil werken aan Drentse uidagingen aan de slag kan. De rol van de provincie kan 
groot, klein, ondersteunend, leidend en/of faciliterend zijn, afhankelijk van de opgave 
en de energie, tijd en capaciteit bij onze stakeholders. 
 

1. Beleidsanalyses op ieder beleidsterrein (Eigen beleid - EU-beleid - Kansen in 
beeld voor kennis, netwerk, geld). Waar zit de match? 

2. Jaaragenda Europa en Drenthe  
3. Samenwerking met stakeholders voor werkverdeling, netwerken en kennis. 
4. Lobby 
5. Informatie- rapportage- en monitoringssysteem  
6. EU-opleidingstraject voor in- en externe inhoudelijke beleidsmedewerkers. 
7. Nieuwe voorwaarden stellen aan confinanciering van ‘Europese’ projecten 

door Drenthe. 
 

   
 
1. Beleidsanalyses op ieder beleidsterrein, waar zi t de match?  
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2. Jaaragenda en verder voor Europa en Drenthe  

 

 
‘Europa’ is een continu proces in Drenthe, met daarin vaste Drentse, Noordelijke, 
nationale en internationale ijkpunten. We kunnen lobby clusteren en cross-overs 
maken door alle in- en externe actoren bij deze kalender van lobbymomenten, 
netwerkbijeenkomsten, bestuurlijke vergaderingen te betrekken. Om onze 
beleidsagenda in te pluggen moeten we vooraan werken: in SNN-verband zijn we nu 
dus al bezig met het NL voorzitterschap van 2016. 
  
Concreet 
De Open Days wordt een vast moment waarop we geheel Drenthe letterlijk en 
figuurlijk mee zullen nemen naar Brussel. Wij zijn echter geen reisbureau: ook hier 
werken we vanuit inhoudelijk voorbereiding in lobbydossiers. Het werkprogramma van 
de Europese Commissie is een belangrijk inhoudelijk ijkpunt, waarop we mede 
beleidsanalyses zullen baseren. 
 
2014-20, belangrijke data in kader lobby 
2014  EU verkiezingen 
2016 NL Voorzitter EU 
2017 Mid-term review subsidieprogramma’s, belangrijke input voor nieuwe periode 
2018 Leeuwarden culturele hoofdstad 
2020 Nieuwe begrotingsperiode
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3. Samenwerking met stakeholders voor werkverdeling , uitwisseling van 
netwerken en kennis  

 
Als onze stakeholders excelleren, excelleren wij. 
 
Wij gaan na welke stakeholders Drents en Noordelijk beleid en de lobby richting 
Brussel mede kunnen vormgeven en hebben de ambitie om aanvullend aan elkaar 
gaan werken. Wij steken hiervoor onze hand uit richting onze stakeholders en doen de 
eerste stap, door onze stakeholders uit te nodigen van onze netwerken en kennis 
gebruik te maken. 
 
Ook op het gebied van technische kennis steken we onze hand uit: waarom zou een 
gemeente niet van onze kennis over projectadministratie gebruik kunnen maken of 
zouden we niet van de expertise van een andere provincie of het Europaservicepunt 
kunnen profiteren? 
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4. Lobby 

 
Als het over lobby gaat hebben we het vaak over anderen, zoals IPO of de SNN-
lobbyisten. Dit handvat behandelt wat we zelf kunnen doen. Daarbij richten we ons 
vanuit de provinciale organisatie vooral op (strategische) netwerken en de overlap van 
daaruit. Vanuit SNN is de branding en de lobby geregeld. 
 

IPO en SNN zorgen 
voor kennis en 
procesinterventies in 
trajecten die tot beleid 
leiden. Via het IPO 
hebben wij een stem in 
de beoordeling door de 
lidstaat Nederland van 
nieuwe 
Commissievoorstellen. 
SNN-
vertegenwoordigers in 
het Huis van de 
Nederlandse Provincies 
(HNP) houden Drenthe 
op de hoogte van 

nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in Brussel. 
 
Hier zit nu niet de rol van de provincie Drenthe. De provincie Drenthe kan slechts twee 
rollen hebben: 
1. Experts van onszelf of onze stakeholders in positie brengen. 

2. Onze positie in netwerken versterken. 
 
Een voorbeeld: een Europarlementariër die een goed rapport schrijft, komt in een 
leidende positie in een commissie die nieuwe beleidsvoorstellen maakt. Als wij deze 
Europarlementariër van nuttige input (expertise) voorzien voor zijn rapport, is het 
waarschijnlijk dat onze belangen in het nieuwe beleid worden meegewogen en de 
Drentse deskundige ook in het vervolg wordt geraadpleegd.  
 
Een meer concreet voorbeeld: een Drentse gedeputeerde heeft de HNP-portefeuille 
Transport en Ten-T (Trans-Europees-Netwerk-Transport) gekregen. Wij gebruiken 
deze titel op dit moment om bij DG Move binnen te komen en om onze zuider- en 
oosterburen te verbinden. Zuid-Oost Drenthe profiteert na deze acties mogelijk van 
een succesvolle Ten-T aanvraag (geld) en heeft een nog sterker verbonden 
transportnetwerk. Onze toegevoegde waarde tegenover onze partners in deze is dus 
niet geld, ideeën of macht, maar positie en dus invloed. 
 
Kortom 
Onze kansen liggen bij voorkant, inhoud en positie. Een lobbyist kan ons belang op 
een niche of thema nooit beter verwoorden dan een expert. Een bestuurder kan op 
basis van zijn positie veel doen voor onze stakeholders.  
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Met dit handvat beogen wij dan ook samen met de SNN-lobbyisten inhoudelijke 
beleidsmedewerkers en experts van onszelf of onze stakeholders te ondersteunen, bij 
het verwerven van positie in Brussel en het strategisch inzetten van onze posities in 
netwerken.  
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5. Informatie- rapportage- en monitoringssysteem 

  
 

 
 
Wij ontwikkelen in samenwerking met onze Noordelijke partners een systeem dat alle 
informatie uit en over ‘Europa’ gemakkelijk inzichtelijk maakt voor de inhoudelijke 
beleidsthema’s. Ook onze stakeholders kunnen van dit systeem gebruikmaken. 
Daarnaast zullen we over onze inspanningen rapporteren, zodat de discussie over 
inzet op ‘Europa’ niet slechts op anekdotisch bewijs zal plaatsvinden. Als er ergens 
geen tijd of geld voor is dan moet dat duidelijk zijn zodat er keuzes gemaakt kunnen 
worden, waar zetten we op in en waar juist niet? 
 
Hierbij gelden drie uitgangspunten 
1. Alle beleidsthema’s moeten van relevante informatie worden voorzien over de 
ontwikkelingen en de impact voor hun beleidsterrein in Europa.  
2. Ons bestuur en ons management moeten kunnen sturen (kansen versus inzet). 
3. Waar energie en wil is worden inhoudelijke beleidsmedewerkers ondersteund. 
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6. EU-opleidingstraject voor in- en externe inhoudel ijke beleidsmedewerkers. 

 
Alleen als inhoudelijke beleidsexperts zich laten zien in Europa kan Drenthe zich 
profileren. Wij willen bovenop onze algemene acties en handvatten een tweejarig 
opleidingstraject starten met in- en externe beleidsmedewerkers. Deze zullen 
enerzijds een concreet projectidee uitwerken en anderzijds op regionale, Drentse en 
lokale schaal verantwoordelijk worden om ‘Europa’ in het beleidsthema te brengen 
waaraan ze werken. 
 
Ondersteuning komt van ervaren Europese procesmedewerkers, bijvoorbeeld 
aanbestedingsspecialisten, SNN-lobbyisten, experts op bepaalde Europese 
programma’s en bestuurders.  
 
We zijn in overleg met Noordelijke en andere partners voor het eventueel gezamenlijk 
opzetten van een dergelijk traject.  
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7. Nieuwe voorwaarden stellen aan confinanciering va n ‘Europese’ projecten 
door Drenthe. 

 
Alleen als projecten bottom-up en cocreatief tot stand komen ben je zeker van 
gedragen beleid. Europa eist voor Europese aanvragen een dergelijke aanpak. De 
Drentse cofinancieringspot van Europese projecten krijgt een slot, die alleen met deze 
sleutel open is te maken.  Projecten moeten wezenlijk bijdragen aan maatschappelijke 
uitdagingen die provincie heeft een rol die haar past, er is draagvlak bij lokale partners 
en het past in de Europese beleidsdoelstellingen. 
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Voorbeelden en vormgeving 
 
Wij beogen deze werkwijze en handvatten in een aantrekkelijke vorm uit te brengen, 
ter informatie en activatie voor onze stakeholders. Voorbeelden waarin netwerken en 
posities, gekoppeld aan beleid en projecten waarin wij reeds onze provinciale rol 
spelen of zouden kunnen spelen op de wijze zoals in de werkwijze is geschetst 
worden hierin opgenomen.  
 
 


