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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding voor het onderzoek 

De Europese Unie kent een systeem van indirecte implementatie. Dit wil zeggen dat de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en handhaving 1  van in Brussel vastgestelde Europese 

regelgeving, als ware het nationaal beleid. Omdat de EU op de meeste beleidsterreinen niet beschikt 

over een eigen uitvoeringsorganisatie, is Europees beleid feitelijk gelijkgeschakeld aan nationaal beleid; 

de uitvoering, toepassing en handhaving liggen bij de centrale en/of decentrale overheid. Wanneer de 

Europese Unie er bijvoorbeeld toe besluit om de marktwerking in het openbaar vervoer te vergroten en 

de nationale wetgever besluit om het regionale vervoer te laten aanbesteden door de provincies, dan 

zijn de aanbestedende provincies in feite de directe uitvoerders van het Europese beleid. Dit systeem 

heeft gevolgen voor de rol van provincies: een groot en toenemend gedeelte van de beleidsopgave 

wordt mede bepaald door Europese regelgeving. 

De verwachting is dat de Europese invloed op het provinciale beleid de komende jaren zal 

toenemen. Het vorige kabinet Rutte-Verhagen (2010-2012) heeft sterk ingezet op een verdere 

inkrimping van de Haagse bemoeienis en een uitbreiding van de provinciale regievoering op een aantal 

belangrijke terreinen. Van groot belang in dit verband is de grotere verantwoordelijkheid die de 

provincies hebben gekregen over het EHS-beleid. De EHS bestaat voor een aanzienlijk deel uit Natura 

2000-gebieden die zijn aangewezen op grond van de Europese vogel- en habitat-richtlijnen. Dit leidt 

ertoe dat de verantwoordelijkheden als het gaat om uitvoering van Europese regelgeving in 

toenemende mate bij de provincies komen te liggen. Dit biedt provincies kansen, maar creëert ook 

risico’s, zoals toegenomen kansen op boetes, vernietiging van besluiten en imagoschade ten gevolge van 

implementatieproblematiek. Tegelijkertijd spelen de voorbereiding, onderhandeling en besluitvorming 

over deze Europese regelgeving zich af op Europees niveau, in ingewikkelde procedures met hoofdrollen 

voor de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van Ministers van de Europese Unie en, 

tot slot, de nationale overheden.  

Deze scheiding tussen voorbereiding en uitvoering van Europees beleid is om een aantal 

redenen mogelijk problematisch voor de provincies. Ten eerste is een belangrijk inzicht uit de 

wetgevingsleer dat de organisaties die bepaalde wet- of regelgeving uitvoeren, moeten kunnen 

                                                 
1 De Commissie heeft, in haar capaciteit van ‘hoeder van de verdragen, ook een eigen 
handhavingsverantwoordelijkheid, maar dan richting de lidstaten en niet richting andere normadressaten, zoals 
burgers en bedrijven. Naleving door die groepen moet worden verzekerd door de lidstaten. 
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beoordelen of het nieuwe wetsontwerp wel uitvoerbaar en handhaafbaar is. Een tweede probleem is 

dat regelgeving vanuit het perspectief van de uitvoerders inhoudelijk ongewenst kan zijn, of kan botsen 

met eigen beleidsdoeleinden. Ten derde leidt een scheiding tussen voorbereiding en uitvoering van 

beleid tot geringe legitimiteit. De kans bestaat dat actoren die geen rol spelen in beleidsvorming zich 

geen mede-eigenaar van dit beleid voelen, waardoor het uitvoeren van Europese regelgeving 

beschouwd wordt als ‘corvee’ en niet als een taak die ook mogelijkheden met zich meebrengt. 

De aanleiding voor dit onderzoek is dan ook de volgende. Indien door processen van 

decentralisatie de verantwoordelijkheid voor de implementatie en handhaving van Europese 

regelgeving voor een steeds groter gedeelte bij provincies komt te liggen, doet de vraag zich voor hoe de 

balans tussen deze nieuwe verantwoordelijkheden en de positie van provincies in de Brusselse 

beleidsvorming en de nationale voorbereiding daarvan, georganiseerd en mogelijk verbeterd kan 

worden. Het IPO heeft de Radboud Universiteit Nijmegen dan ook gevraagd onderzoek uit te voeren 

naar deze thematiek. 

 

1.2. Probleemstelling 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is de positie van provincies in de Europese 

beleidsvorming en op welke manieren kan de positie mogelijk verbeterd worden, gezien de uit het 

recente decentralisatieproces voortvloeiende wijzigingen in provinciale beleidsverantwoordelijkheden? 

Het doel dat van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen om tot een verbetering van de balans 

tussen de nieuwe verantwoordelijkheden van de provincies en hun positie in de Europese 

beleidsvorming te komen. 

 

1.3. Afbakening 

Bij het beantwoorden van de centrale vraag is de volgende afbakening gekozen: 

• Onder de positie van de provincies verstaan we de mate waarin en wijze waarop deze betrokken 

zijn bij de Europese beleidsvorming. In het analytisch kader zullen wij dit begrip nader afbakenen 

naar de kanalen, focal points (d.w.z. formele bevoegdheden of informele mogelijkheden) en 

hulpbronnen voor toegang tot het beleidsvormingsproces. 

• In het onderzoek gaan wij in op de terreinen regionale economie, natuur, lucht/milieu, water en 

ruimtelijke ordening.  

• Onder het Europese beleidsvormingsproces scharen wij de stappen die worden genomen vanaf het 

voornemen tot beleid tot en met de besluitvorming over dat beleid. Wij onderscheiden de volgende 
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fasen: agendavorming (Commissiefase 1), beleidsvoorbereiding (Commissiefase 2) en 

besluitvorming (Raad/EP fase). 

• Met provincie, tot slot, bedoelen wij niet alleen de provincie als unitaire actor, maar ook individuele 

dossierhouders, IPO, het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en de landsdelen die daarbinnen 

actief zijn. In het onderzoek zullen de posities van deze verschillende actoren worden 

onderscheiden. 

 

1.4. Analysekader  

Dit onderzoek vereist een combinatie van drie typen theorie. In de eerste plaats is bestuurskundige 

theorie nodig die ingaat op de functies van het verbinden van beleidsuitvoering en beleidsvorming. In de 

tweede plaats is theorie nodig over het verloop van de Europese beleidsvorming en Europese public 

affairs om een analysekader te creëren voor bepaling van de wenselijke en feitelijke positie van 

provincies in de Europese beleidsvorming. De positie zal in eerste instantie worden uitgedrukt in termen 

van kanalen en focal points. Daarnaast zijn voor effectieve deelname aan het Europese 

beleidsvormingsproces bepaalde hulpbronnen nodig. Deze vormen het onderwerp van het derde type 

theorie.  

 In het onderzoek zullen wij deze drie kaders met elkaar verbinden tot een geïntegreerde 

contingentiebenadering, zoals afgebeeld in figuur 1.1. De contingentie bestaat hieruit, dat afhankelijk 

van de functie die nagestreefd wordt met betrokkenheid bij het beleidsvormingsproces, een andere 

positie in het beleidsvormingsproces gewenst is. Om bijvoorbeeld beleid te kunnen beïnvloeden moeten 

andere kanalen en focal points worden bewerkt en andere hulpbronnen worden ingezet dan wanneer 

het primair gaat om het verkrijgen van informatie.  
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Figuur 1.1: Analysekader: de positie van de provincie dient afgestemd te zijn op de beoogde functie.  

 

Functies 

Het eerste analysekader gaat in op de gewenste verbinding tussen uitvoering en beleidsvorming. Op 

basis van bestuurskundige (implementatie)literatuur en verscheidene interviews zullen de argumenten 

voor het verbinden van uitvoering en beleidsvorming in kaart worden gebracht. Hierbij zal in ieder geval 

worden ingegaan op de informatiefunctie, de beïnvloedingsfunctie en de netwerkfunctie van een positie 

tijdens het beleidsvormingsproces.  

 

Focal points en kanalen: het palet aan mogelijkheden 

Het tweede analysekader dat voor deze studie gebruikt zal worden betreft de positie van de provincies 

in het Europese proces van beleidsvorming. Hiervoor zullen wij vooral putten uit inzichten uit de 

Europese public affairs literatuur. Wij zullen dit doen door ons te richten op twee elementen: kanalen en 

focal points. Deze bepalen het speelveld waarop de provincies een positie kunnen innemen.  

De kanalen, om te beginnen, zijn de routes via welke provincies toegang kunnen krijgen tot het 

Europese beleidsvormingsproces. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen indirecte en 

directe kanalen (zie Nugent, 2010, 245-254; Van Schendelen, 2004, 94-8). De directe kanalen zijn gericht 

op de hoofdspelers op het Europese toneel: Europese Commissie, Europees Parlement (EP) en Raad van 
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Ministers. Indirecte kanalen zijn die kanalen waarbij voornoemde actoren via een tussenweg worden 

benaderd. 

 De focal points betreffen de concrete aangrijpingspunten in het beleidsvormingsproces, ofwel 

de momenten waarop een belanghebbende actor kan deelnemen aan het Europese 

beleidsvormingsproces (vgl. Beyers, 2004; Bouwen, 2004). Deze aangrijpingspunten kunnen 

samenhangen met formele bevoegdheden, zoals inspraak bij de zogenaamde BNC-fiche. Zij kunnen ook 

het karakter hebben van een informele mogelijkheid waar naar keuze gebruik van kan worden gemaakt.  

 

Hulpbronnen 

Ten derde bestaat een goed positiespel bij de gratie van hulpbronnen. Dit zijn de middelen die nodig zijn 

om toegang te verwerven tot het beleidsvormingsproces en daarin, naar gelang de functie van 

participatie hierin, informatie op te doen, netwerken te bouwen of invloed uit te oefenen. Uit de 

(Europese) public affairs literatuur komen verschillende organisatorische hulpbronnen naar voren om 

dit positiespel te kunnen spelen (Jeffery, 2000, 12-18; Van Keulen, 2006, 84-86; Nugent, 2010, 252-3; 

Van Schendelen, 2004, 98-110; Rowe, 2011, 126-128; Haverland en Liefferink, 2012).  

 Het eerste type hulpbron omvat de formele bevoegdheden voor deelname aan het Europese 

beleidsvormingsproces en de nationale voorbereiding daarvan. Een tweede hulpbron betreft de kennis 

en expertise die benodigd zijn om actief deel te nemen aan beleidsvorming, variërend van kennis over 

het de regels en kneepjes van het ‘spel’ tot inhoudelijke dossierkennis. Een derde hulpbron betreft 

leiderschap en politieke prioriteit voor EU beleidsvorming op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Een 

vierde hulpbron is organisatorische capaciteit: een effectieve positie in Brussel veronderstelt voldoende 

personeel en financiën, maar ook goed gestroomlijnde organisatie en goede communicatie. Ten vijfde 

zijn goede netwerken en contacten cruciaal, bijvoorbeeld met andere regio’s, koepelorganisaties, 

actoren binnen Nederland en medewerkers van Europese instellingen. Een laatste hulpbron is 

legitimiteit, d.w.z. de steun die overheden hebben onder hun eigen bevolking, zowel in zijn 

algemeenheid als met betrekking tot specifieke onderwerpen.  
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1.5. Werkwijze 

Het onderzoek is gebaseerd op de volgende methoden en bijbehorende bronnen: 

- Literatuuronderzoek: bestuderen van relevante (wetenschappelijke) studies ten behoeve van het 

analytisch kader en best practices in andere lidstaten, alsmede beleidsstukken over de 

daadwerkelijke rol van provincies in het Europese beleidsvormingsproces. 

- Zeventien interviews met sleutelrespondenten over de feitelijke en wenselijke positie van provincies 

in het Europese beleidsvormingsproces (zie bijlage 1 voor het overzicht).  

- Een gastcollege aan de Radboud Universiteit Nijmegen door medewerkers van het HNP. 

- Een interactieve groepssessie (focus group) van een dagdeel met sleutelrespondenten vanuit de 

provincies en het HNP om de feitelijke positie van de Nederlandse provincies in het Europese 

beleidsvormingsproces in kaart te brengen.  

 

1.6. Opbouw verslag 

Het verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee worden de functies van het hebben van een 

positie in het Europese beleidsvormingsproces op een rij gezet, tegen de achtergrond van de ingezette 

decentralisatie. Dit hoofdstuk vormt de basis vormt voor de analyse van de huidige en de wenselijke 

positie van de provincies. Hoofdstuk drie behandelt de kanalen en bijbehorende focal points voor 

deelname aan Europese beleidsvorming. Stap voor stap worden de belangrijkste mogelijkheden om een 

positie in het Europese beleidsvormingsproces in te nemen in kaart gebracht, waarna wordt nagegaan in 

hoeverre de provincies deze mogelijkheden momenteel benutten. In hoofdstuk vier wordt de positie 

van de Nederlandse provincies op een aantal belangrijke aspecten vergeleken met de positie van regio’s 

in enkele andere lidstaten. Hoofdstuk vijf geeft de integrale analyse: hier worden de inzichten uit de 

andere hoofdstukken met elkaar verbonden tot een oordeel over de huidige balans en mogelijkheden 

om deze te verbeteren, in het licht van decentralisatie. Dit hoofdstuk zal ook kort stilstaan bij 

randvoorwaarden in de sfeer van hulpbronnen, voor het versterken van de positie van de provincies in 

‘Brussel’. Hoofdstuk 6 geeft een samenvattende conclusie. 
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2. Functies van een positie in het Europese beleidsvormingsproces 

 

2.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de functies van betrokkenheid bij het Europese beleidsvormingsproces door 

Nederlandse provincies. Op basis van wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en interviews 

wordt in kaart gebracht welke redenen er voor provincies zijn om een positie in het Europese 

beleidsvormingsproces te willen innemen. Daarbij staat de rol van provincies in de uitvoering en 

handhaving van Europese wetgeving centraal; implementatie van regels verloopt beter indien provincies 

al in een vroeg stadium bij het beleidsvormingsproces betrokken worden. Achtereenvolgens komen de 

informatie-, beïnvloedings- en netwerkfunctie aan de orde. Alvorens deze functies door te spreken, 

wordt ingegaan op de beleidscontext van dit onderzoek, te weten de ingezette decentralisatie. 

Vervolgens gaan we in op de vraag, wat het decentralisatieproces betekent voor de functies van 

aanwezigheid in ‘Brussel’, zodat helder wordt op welke manier de positie versterkt kan worden. Ter 

afsluiting volgt een korte samenvatting. 

 

2.2. Decentralisatie 

Het merendeel van EU-regelgeving wordt ‘mede of geheel door lokale en regionale overheden 

uitgevoerd’ (Donner, 2011). Ten eerste worden regionale beleidsterreinen beïnvloed door het Europese 

recht (Hessel, 2003, 46). Hierbij gaat het enerzijds om verdragsbepalingen, anderzijds om een veelheid 

van secundaire regelgeving, variërend van verordeningen en beschikkingen tot richtlijnen die door de 

nationale wetgever moeten worden omgezet in nationale wet- en regelgeving. Ten tweede is er sprake 

van horizontaal werkende regelgeving, zoals het mededingingsrecht, dat van toepassing is op diverse 

regionale beleidsterreinen (ibid.).  

 Het Europese recht brengt verschillende taken met zich mee voor decentrale overheden. Zij 

dienen rechtstreeks werkende verordeningen en in nationaal recht omgezette richtlijnen toe te passen 

op concrete gevallen en te zorgen voor handhaving van de regels (Hessel, 2010). Deze activiteiten 

kunnen diverse gedaanten aannemen, variërend van het verlenen of intrekken van vergunningen tot het 

aanwijzen van natuurgebieden en het openbaar aanbesteden van infrastructurele projecten. Wanneer 

deze verplichtingen voortvloeien uit een EU-richtlijn die niet of incorrect is omgezet, zijn decentrale 

overheden verplicht de rechten of plichten die uit die richtlijn voortvloeien, zelfstandig te realiseren. De 
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uitvoering van Europese verplichtingen heeft dus soms het karakter van medebewind, maar begrenst in 

andere gevallen de autonome activiteiten van decentrale overheden (vgl. Zwaan, 2012).  

De omvang van de Europeesrechtelijke verplichtingen van de Nederlandse provincies is in de 

afgelopen jaren toegenomen door het proces van decentralisatie: de tendens waarbij 

beleidsverantwoordelijkheid van de centrale, nationale overheid wordt overgedragen aan lagere 

overheden. Op gedecentraliseerde beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening 2 , natuur, milieu en 

regionaal economisch beleid - taken die tegenwoordig ook bij uitstek worden gezien als provinciale 

kerntaken (Lodders-Elfferich et al., 2008) - is de invloed van Europese regelgeving groot; juist op het 

gebied van het regionale omgevingsbeleid wordt de provincie meer en meer uitvoerder van EU-beleid. 

Voor decentralisatie zijn in de literatuur over de loop van tijd verschillende motieven genoemd 

(Derksen en Schaap, 2010). Een eerste motief is het vergroten van de invloed van de kiezer op beleid. 

Over de Ecologische Hoofdstructuur, om een voorbeeld te nemen, wordt tegenwoordig meer dan in het 

verleden beslist door het provinciebestuur. De kiezer heeft zo bij de Statenverkiezing een kortere lijn tot 

de EHS-beslissers dan bij deelname in het verleden aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een tweede 

argument is vermindering van bureaucratie. Decentralisatie brengt namelijk met zich mee dat er op het 

niveau van de rijksoverheid ambtelijke capaciteit kan worden afgebouwd. Een derde argument is het 

verkorten van de politieke agenda. Bij incidenten wordt niet meer in eerste aanleg de Minister met 

Kamervragen overladen maar moet de gedeputeerde zich verantwoorden. Het vierde argument is dat er 

door deze debureaucratisering en dit meer rechtstreekse contact met de burger stevig kan worden 

bezuinigd. Ten tijde van de kabinetten-Lubbers (jaren tachtig) bedroeg de zogeheten 

decentralisatiekorting nog maximaal 10% van het uitvoeringsbudget. Maar tegenwoordig wordt deze 

procentuele norm niet meer in acht genomen. Soms zien we dat provincies de door het rijk opgelegde 

kortingen op het budget voor de jeugdzorg of het budget voor de regionale omroep vanuit de eigen 

algemene middelen aanvullen, zoals in sommige provincies nu ook het geval is voor de EHS. Maar niet 

alle provincies staan er nog zo rooskleurig voor dat ze deze lijn in de toekomst kunnen voortzetten. In 

deze eeuw is er nog een vijfde argument aan toegevoegd: het streven de bestuurlijke drukte te 

verkleinen. De gedachte is om per beleidsveld maximaal twee nationale overheden in positie te brengen 

onder het uitgangspunt: decentraal wat kan, centraal wat moet (Bestuursakkoord 2011-2015).  

Decentralisatie an sich hoeft niet tot problemen voor provincies te leiden. Een vergroting van de 

beleidsautonomie schept kansen voor het stellen van eigen prioriteiten en het creëren van maatwerk, 

                                                 
2 Hoewel er geen geïnstitutionaliseerde Europese ruimtelijke ordeningspraktijk bestaat, wordt ruimtelijke ordening 
in Nederland wel degelijk (in)direct beïnvloed door Europese regelgeving en beleid; zie Van Ravesteyn en Evers, 
2008.. 
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mits daarvoor voldoende bestuurskracht (uitvoerings-, beslis- en verantwoordingscapaciteit) aanwezig 

zijn (Boogers et al., 2008, 19-20). Echter, als het gaat om Europeesrechtelijke rechten en plichten, dan 

drukt decentralisatie relatief zwaar op de capaciteiten van de provincies omdat met name de 

uitvoerings- en besliscapaciteit kwetsbaar zijn. Veel Europese regelgeving heeft vergaande 

consequenties, hetgeen de besliscapaciteit van provincies vermindert. De uitvoeringscapaciteit is ook 

kwetsbaar, gezien de combinatie van decentralisatie en bezuiniging.  

 Gezien de grote complexiteit van Europese regelgeving, in combinatie met een vaak 

onvoldragen Europees bewustzijn en een beperkte informatiepositie, lopen decentrale overheden een 

risico op incorrecte toepassing en handhaving van het Europese recht, met name in de context van 

bezuinigingen en een afname van inhoudelijke expertise op Rijksniveau. Europees recht vormt dan een 

afbreukrisico voor provincies en hun bestuurders, mede omdat de decentralisatie van beleid gepaard 

gaat met decentralisatie van politieke verantwoordelijkheid. Bij de recente decentralisatie van taken op 

het gebied van natuur en ruimtelijke ordening zijn de ministeries die voor deze taken zorg droegen 

(deels) opgeheven. Sinds de vorming van het kabinet Rutte-Verhagen in 2010 is er geen minister meer 

voor de EHS en ook geen minister voor de Ruimtelijke Ordening. De rol van het Rijk beperkt zich hier tot 

het stellen van kaders op grond van internationale en Europese verplichtingen (Bestuursakkoord 2011-

2015). 

De Wet NErpe (zie onder) heeft deze verhoudingen nog verder verscherpt, door de kosten voor 

decentrale inbreuken op het Europees recht bij de decentrale overheid te leggen. Ook het democratisch 

argument voor decentralisatie noopt tot een betere positie van provincies in ‘Brussel’: aanwezigheid in 

Brussel is belangrijk om er voor te zorgen dat het te implementeren Europese beleid aansluit bij de 

wensen van de provinciale kiezer. 

Dit alles vereist een goede betrokkenheid van provincies bij de totstandkoming van Europese 

regelgeving. Het is tijd om de functies van provincies in het Europese beleidsvormingsproces nader 

tegen het licht te houden. Wat zijn, op gedecentraliseerde beleidsterreinen, de functies van een positie 

in het proces van Europese beleidsvorming? 
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2.3. De informatiefunctie 

De informatiefunctie houdt in dat het voor provincies wenselijk is zoveel mogelijk kennis over Europese 

beleidsvorming te vergaren. Zowel in de literatuur als in de interviews komt de informatiefunctie 

regelmatig naar voren. In de overgrote meerderheid van de gesprekken die zijn gehouden, werd de 

informatiefunctie genoemd: het is belangrijk om ‘op de hoogte te zijn van wat er speelt’, om te 

‘voorkomen dat je wordt verrast door Brussel’ en om de ‘context waarin je werkt’ te kennen. Immers, er 

‘komt veel regelgeving op provincies af’. Wie daarvan op de hoogte is, kan anticiperen op deze regels en 

en passant meer Europees bewustzijn creëren. Meer specifiek leidt een analyse van beschikbare 

literatuur en de gehouden interviews tot de volgende informatiegerelateerde motieven. 

In de eerste plaats is het van belang kennis van nieuwe regels op te doen omdat het negatieve 

consequenties kan hebben als deze in een later stadium onvoldoende worden nageleefd. Sinds juni 

2012 is de Wet NErpe (Wet Naleving Europese Regelgeving Publieke Entiteiten) van kracht. Hoewel 

boetes voor gebrekkige naleving van Europese regels in beginsel voor het Rijk zijn, zijn in deze wet 

diverse instrumenten opgenomen die ministeries kunnen gebruiken om lagere overheden op dit gebied 

bij te sturen en te sanctioneren. Tot de mogelijkheden behoren onder andere een bijzonder aanwijzing 

van de minister, het recht direct in te grijpen bij lagere overheden om te zorgen dat er aan de 

rechtsplicht wordt voldaan en een verhaalrecht om boetes die de Nederlandse staat betaalt voor 

gebrekkige naleving door lagere overheden op hen af te wentelen (Knook, 2010, 876). Dergelijke 

bemoeienis vanuit het Rijk kan schadelijk zijn voor zowel de provinciale begroting als het provinciale 

imago, bijvoorbeeld als maatregelen die al zijn genomen moeten worden teruggedraaid omdat ze 

Europese regels schenden. Het is dan ook wenselijk nalevingsproblemen te voorkomen door te 

anticiperen op nieuwe regelgeving en deze tijdig in provinciaal beleid te verwerken. 

Ten tweede is informatie over de voorfase cruciaal om te komen tot een juist begrip en kennis 

van de regelgeving. Als gevolg van het compromiskarakter van veel Europese regelgeving is de juridische 

kwaliteit vaak suboptimaal en is regelgeving ambigu van aard. Het kan dan lastig zijn de 

implementatieverplichtingen te vertalen naar de provinciale context. Hierbij komt dat informatie over 

het Europese beleidsvormingsproces belangrijk om de omzetting van Europese regelgeving in nationale 

wet- en regelgeving kritisch te kunnen volgen en bijsturen, zoals enkele respondenten aangeven. 

Ongewenste consequenties van Europese regelgeving zijn in sommige gevallen namelijk niet zozeer 

gelieerd aan de inhoud van de richtlijn zelf, als wel aan de nationaal-juridische vertaalslag- een fase die 

een logisch sluitstuk vormt van het proces van Europese beleidsvorming. Uit eerder onderzoek blijkt dat 

omzetting vaak geen puur technisch-juridisch aangelegenheid is (Mastenbroek, 2007), maar een proces 
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waarin de nationale wetgever richtlijnen vertaalt in nationale regelgeving, gebruikmakend van i) de 

beleidsvrijheid die door richtlijnen wordt geboden; ii) de interpretatie van ambigue richtlijnbepalingen; 

of iii) zelfs zogenaamde nationale koppen (d.w.z. eisen stellen die verder gaan dan het Europese 

beleid)). Uitvoeringsinformatie en belangen van decentrale overheden worden niet automatisch 

meegenomen in deze processen. Onder deze omstandigheden is het cruciaal voor provincies om zelf 

informatie over het beleidsvormingsproces te vergaren, om zo de verplichtingen die uit Europese 

richtlijnen voortvloeien en de interpretaties die daaraan op nationaal worden gegeven, beter op hun 

waarde te kunnen schatten.  

  Ten derde is deelname aan het Europese beleidsvormingsproces functioneel om Europese 

subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Het verkrijgen van subsidies is te zien als een van de 

hoofddoelen van betrokkenheid van regionale overheden bij het Europese beleidsvormingsproces. Dit 

blijkt uit bestuurskundige literatuur (Marks et. al., 2002, 4), uit werkplannen en strategieën die 

provincies zelf hebben opgesteld (Provincie Groningen, 2007, 1; Provincie Utrecht, 2012, 2; Provincie 

Zuid-Holland, 2011, 2; Randstad Provincies, 2011) en uit verschillende interviews. Het gaat hierbij 

enerzijds om het inventariseren van de subsidiemogelijkheden; anderzijds om het vergroten van de 

kansen op het daadwerkelijk verwerven van subsidies. Uit de in het kader van dit onderzoek gevoerde 

interviews blijkt dat er binnen verschillende provincies belangrijke kansen op subsidies zijn blijven liggen 

door onbekendheid met de Europese programma’s. Een van de respondenten gaf aan, dat het raadzaam 

is niet alleen de blik te richten op de structuurfondsen, maar ook op investeringsfondsen op terreinen 

zoals R&D of natuurontwikkeling, bijvoorbeeld LIFE+. Gezien de grote complexiteit van de Europese 

onderzoeksprogramma’s strekt participatie in Brusselse kringen tot aanbeveling om de context, inhoud 

en mogelijkheden van dergelijke programma’s te verhelderen. 

Ten vierde is goede informatievergaring een belangrijke voorwaarde voor effectieve 

beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces (zie onder). Het beleidsvormingsproces van de 

Europese Unie staat bekend als relatief onoverzichtelijk (Marks et. al., 2002, 4). Doordat de Commissie 

beschikt over een relatief klein ambtenarenapparaat, staat zij open voor ideeën van diverse actoren en 

kunnen nieuwe voorstellen dus overal vandaan komen. In het Europees Parlement is het lang niet altijd 

duidelijk of parlementariërs zullen stemmen op basis van hun partijkleur of op basis van de belangen 

van hun lidstaat. Doordat lidstaten in de Raad goede relaties met elkaar willen behouden is niet altijd 

makkelijk te voorspellen welke punten zij wel en welke punten zij niet zullen opgeven tijdens 

onderhandelingen. In dit complexe proces is het lastig op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt. 

Zes respondenten leggen een verband tussen de informatie- en de beïnvloedingsfunctie. Zij geven aan 



 

15 
 

dat het belangrijk is, eerst kansen en bedreigingen die uitgaan van voorgenomen Europese regelgeving 

in kaart te brengen, om vervolgens te voorkomen dat ‘er regels op je af komen die je niet kunt 

implementeren’. Goede informatie over zowel de inhoud als het proces van totstandkoming van het 

dossier is hiervoor cruciaal. Verschillende respondenten zien op dit vlak een belangrijke rol voor het HNP 

weggelegd. Eén van de respondenten geeft bovendien aan dat provincies dit ook op nationaal niveau 

zouden moeten volhouden, omdat voorstellen zich na het vaststellen van een BNC-fiche blijven 

ontwikkelen. Het werk voor provincies is dan nog allerminst gedaan 

In het verlengde hiervan is informatievoorziening van belang om prioriteiten te stellen. Zoals 

een respondent tijdens een interview aangaf is het niet mogelijk op alle terreinen evenzeer bij Brussel 

betrokken te zijn, maar is het beter om enkele dossiers te selecteren en daar voluit op in te zetten. Om 

dit te doen is het nodig te weten welke in Brussel spelende onderwerpen de belangen of bevoegdheden 

van de provincies het meest direct en het meest ingrijpend kunnen raken. Ook is het nodig te kunnen 

inschatten in hoeverre pogingen tot beleidsbeïnvloeding überhaupt kans van slagen hebben, gezien het 

verloop van het beleidsvormingsproces en de beschikbare middelen. In sommige gevallen kan het beter 

zijn de zaken op hun beloop te laten en de beschikbare tijd en energie te steken in de voorbereiding van 

beleidsuitvoering. 

 

2.4. De beïnvloedingsfunctie 

De tweede functie van aanwezigheid in het Europese is het beïnvloeden van Europese regelgeving. De 

provincie Zuid-Holland (2011, 2), bijvoorbeeld, wil zorgen dat Europese beleidskaders en regelgeving zo 

veel mogelijk bij de eigen belangen aansluiten. Dit is veruit de belangrijkste functie van deelname aan 

het Europese beleidsvormingsproces, genoemd door op één na alle respondenten. Beïnvloeding van 

Europees beleid kan twee verschillende vormen aannemen: het voorkomen van knellende regelgeving 

en het grijpen van kansen (interview 7).  

Om te beginnen met het voorkomen van knellende regelgeving: volgens Moore (2008, 518) is 

over de gehele EU bezien zestig tot tachtig procent van alle lokale en regionale regelgeving geworteld in 

Europees beleid. Hoewel de precieze invloed lastig meetbaar is, is duidelijk dat wetgeving uit Brussel in 

grote mate de kaders bepaalt waarbinnen een regionale overheid kan opereren. Deze regelgeving pakt 

niet altijd gunstig uit voor decentrale overheden. Er kan sprake zijn van nadelige financiële of 

administratieve consequenties (interview 10, 12). Volgens een grote meerderheid van de respondenten 

is het dan ook cruciaal om te voorkomen dat Europese regelgeving ongewenste gevolgen heeft voor de 

provincies. Bij de respondenten is de belangrijkste insteek het voorkomen van uitvoeringsproblemen, 
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zoals deze zich hebben geopenbaard bij de richtlijnen rond luchtkwaliteit en Natura 2000 (zie kaders 2.1 

en 2.2). Uitvoeringsproblemen zijn onwenselijk, al is het maar omdat deze tot boetes en 

reputatieschade kunnen leiden (interviews 5, 8). Een belangrijke reden om deel te nemen aan Europese 

beleidsvormingsprocessen is dan ook, ervoor te zorgen dat de regels uitvoerbaar zijn (interview 3).  

Kader 2.1: Provincies en Europees natuurbeleid 

Provincies en Europees natuurbeleid 
 
De Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992 vormen de kern van het Europese natuurbeleid. Beide 
zijn gericht op de bescherming van de leefgebieden van bedreigde diersoorten. Samen leggen ze de basis onder 
Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden.  
 Laten we vooropstellen dat de implementatie van Natura 2000 in vrijwel alle lidstaten van de EU 
problemen heeft opgeleverd (vgl. Jordan en Liefferink, 2004). Het is dus niet verwonderlijk dat dit ook in 
Nederland het geval was. Of misschien was het dat juist wel: Nederland stond namelijk aan de wieg van 
Habitatrichtlijn en het Natura 2000 programma. Grote implementatieproblemen werden hier aanvankelijk niet 
verwacht. Nederland had immers met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) al een eigen netwerk van 
natuurgebieden. Opname daarin van de eisen van Natura 2000 leek dan ook een kleinigheid (Van den Top en Van 
der Zouwen, 2000; SER, 2006). 
 Mede om die reden werden provincies en gemeenten nauwelijks betrokken bij de totstandkoming en de 
voorbereiding van de implementatie van de Habitatrichtlijn (Van Rheenen et al., 2005). Verantwoordelijk voor de 
aanwjzing van gebieden op grond van de richtlijn was het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV). Als gevolg van een onverwacht groot aantal bezwaren tegen aanwijzing en de angst dat gebieden 
daardoor ‘op slot’ zouden gaan, was dit een moeizaam proces, dat pas ver na de in de richtlijn gestelde deadline 
werd voltooid. Al in 1998 dreigde de Europese Commissie met juridische stappen tegen Nederland, hetgeen in 
2005 leidde tot een veroordeling door het Europese Hof van Justitie.  
 Tegelijkertijd kwam de praktische uitvoering van de EHS en Natura 2000 steeds meer in handen van de 
provincies. Hiermee werd al een begin gemaakt in de Decentralisatie-Impuls van 1994, gevolgd door een 
convenant tussen LNV en IPO in 1997 (Van den Top en Van der Zouwen, 2000). In een wijziging van de 
Natuurbeschermingswet, in werking sinds 2005, werden de provincies formeel aangewezen als 
verantwoordelijke voor de opstelling van beheersplannen en als vergunningverlener (zie ook Smits et al., 2009).   
 De Habitatrichtlijn leidde herhaaldelijk tot stillegging van bouwprojecten. De korenwolf en de 
zeggekorfslak zijn wat dit betreft in Nederland bijna spreekwoordelijk geworden. In 2006 constateerde de SER: 
“…de onduidelijkheid van en de onbekendheid met de Habitatrichtlijn brengen al te vaak met zich dat 
bestuursorganen bij de vergunningverlening geen rekening houden met het afwegingskader van de richtlijn. De 
noodzakelijke afweging wordt dan niet of onzorgvuldig gemaakt, waardoor beroep mogelijk is en het project 
wordt stilgelegd” (SER, 2006, 50). Overigens stelde de Rekenkamer reeds in 1999 vast dat de provincies slecht op 
de hoogte waren van de inhoud van internationale verplichtingen op het gebied van  natuurbescherming 
(Algemene Rekenkamer, 1999). Ook de SER wijt de problemen deels aan deze onbekendheid en aan het feit dat 
“de lagere overheden (provincies en gemeenten) die vooral verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
richtlijn niet of nauwelijks bij de totstandkoming van de richtlijn zijn betrokken” (SER, 2006, 51). 
 Volgens het Bestuursakkoord tussen het Rijk, IPO, VNG en UvW van 2011 verschuift de uitvoering van de 
EHS en Natura 2000 nog verder naar het provinciale niveau. Hiermee zijn hoge kosten gemoeid en, zoals één van 
onze respondenten benadrukt, soms grote maatschappelijke weerstand. Het zal duidelijk zijn dat de kennis van 
het Europese natuurbeleid dankzij deze problemen inmiddels groter is dan een aantal jaren geleden. Als echter 
de provincies vanaf het eerste stadium bij de totstandkoming van het beleid betrokken waren geweest, had 
althans een deel van de problemen wellicht  voorkomen kunnen worden.  
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Hier is nog een wereld te winnen, aangezien volgens een van de respondenten tot op heden 

tijdens beleidsvorming voornamelijk naar de juridische aspecten van een richtlijn wordt gekeken, terwijl 

de uitvoeringsconsequenties onduidelijk zijn (interview 3). Op zich is dit begrijpelijk: 

uitvoeringsproblemen zijn niet altijd goed te voorspellen, aangezien deze zich vaak pas tijdens de 

implementatiefase openbaren (interview 8). Echter, als een decentrale overheid tijdens de 

implementatiefase met ongewenste of onuitvoerbare regels wordt geconfronteerd, is het zeer lastig om 

deze nog te veranderen. Zelfs kleine wijzigingen vereisen immers in principe de goedkeuring van 27 

lidstaten. Het is dan ook belangrijk alles in het werk te stellen om te voorkomen dat Europese wetgeving 

zeer ongunstig uitpakt (interview 3) en de kans te verkleinen dat men in een later stadium moet 

trachten om ‘van een onhaalbare situatie tijdens de implementatie af te komen’ (interview 7). Ander 

onderzoek laat zien dat de mogelijkheden om ‘beleidsruimte’ te creëren binnen bestaande wetgeving 

zeer beperkt zijn (Kersten en Veeneklaas, 2010). Hiervoor is het cruciaal, zo stelt een van de 

respondenten, om kennis over de feitelijke uitvoering van regels naar het Europese niveau te brengen. 

Dergelijke kennis kan voor beleidsmakers in Brussel, die zich immers ver van de praktijk bevinden, zeer 

waardevol zijn. Dit kan vertegenwoordigers van lagere overheden helpen een luisterend oor in Brussel 

te vinden. 

Vanuit deze optiek is het al met al wenselijk om Europees beleid tijdig bij te sturen (zie ook 

Stowa 2007, 24-29; VNG, 2006, 94-96). Daarbij geldt in principe hoe eerder je erbij bent, hoe beter: als 

er al concrete voorstellen op tafel liggen hebben betrokkenen daar tijd en moeite in geïnvesteerd en 

beginnen compromissen zich al af te tekenen. In de fase van ideeën echter kan het Europese 

beleidsvormingsproces juist zeer beïnvloedbaar zijn (Goedings, 2010, 44). Beleid beïnvloeden hoeft niet 

te betekenen dat ongewenste voorstellen geheel van tafel verdwijnen, maar bijvoorbeeld ook dat er 

kleine wijzigingen plaatsvinden, dat er uitzonderingen worden gecreëerd (bijvoorbeeld omdat de kosten 

voor bepaalde regio’s onevenredig hoog zijn) of dat de uitvoering van regels wordt uitgesteld om 

provincies meer tijd te geven dit voor te bereiden. 

Naast het minimaliseren van juridische barrières kan beleidsbeïnvloeding ook nuttig zijn om 

kansen te creëren. Hierbij kan het gaan om het agenderen van thema’s die voor de provincies van 

belang zijn. Zes respondenten geven aan dat het cruciaal is om op prioritaire dossiers proactief te 

handelen en zo gewenste regelgeving te helpen realiseren. Een specifiek voorbeeld van het creëren van 

dergelijke kansen betreft het beïnvloeden van de regelgeving omtrent subsidieprogramma’s (doelen, 

criteria, randvoorwaarden), om zo de kans tot het verwerven van subsidies in de toekomst te 

maximaliseren- vijf respondenten stipten deze modaliteit expliciet aan. In 2010 gaf de Europese Unie 
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circa 35% van haar budget uit aan de structuurfondsen (Nugent, 2010, 405). Hoewel dit geld primair 

bedoeld is voor de zwakste regio’s in Europa, kunnen ook Nederlandse provincies van deze fondsen 

profiteren. De provincies hebben als gezamenlijk belang dat er überhaupt geld uit de structuurfondsen 

blijft komen. Verschillende respondenten benadrukten dat het Rijk de nettobijdrage van Nederland aan 

de EU wil verminderen en in ruil daarvoor geen geld meer voor regionaal beleid zou willen ontvangen, 

wat zou neerkomen op verdere bezuinigingen voor de provincies. Ook om deze reden is het voor de 

provincies van groot belang bij Europees beleid rond de structuurfondsen betrokken te blijven.  

 

2.5. De netwerkfunctie 

De netwerkfunctie, tot slot, omvat het opdoen en onderhouden van connecties die dienstbaar kunnen 

zijn aan de belangen van de provincies. Dat kunnen contacten zijn met andere regio’s binnen of buiten 

Nederland, maar ook contacten met Brusselse ambtenaren, politici of belangengroepen. Het hebben 

van een goed netwerk is om verschillende redenen nuttig voor een regionale overheid. In de eerste 

plaats helpt het om de vorige twee functies beter te vervullen: contacten kunnen helpen om in een 

vroeg stadium informatie te verkrijgen en om beleid op het juiste moment en op de juiste plaats te 

beïnvloeden (Huggins z.d., 8-9). Voordat een eerste formele oproep tot consultatie (zoals een 

groenboek) is gepubliceerd heeft er immers vaak al informeel overleg plaatsgevonden, waartoe alleen 

toegang te verkrijgen is door de juiste mensen te kennen.  

 In de tweede plaats kan het hebben van een goed netwerk met andere decentrale overheden 

helpen om Europese regels beter en in sommige gevallen wellicht gezamenlijk uit te voeren (Marks et. 

al., 2002, 4-5). Regio’s over landsgrenzen heen zijn immers gebonden aan dezelfde vereisten uit Brussel. 

Hoewel omstandigheden natuurlijk zelden precies gelijk zijn, kunnen regio’s over de grenzen van elkaar 

leren door het uitwisselen van ervaringen en best practices. Daarnaast kunnen contacten die zijn 

opgedaan in een eerdere fase van pas komen bij het opzetten van concrete grensoverschrijdende 

samenwerking in de implementatiefase.  

 In de interviews werd de netwerkfunctie aanzienlijk minder vaak genoemd dan de andere 

functies; ongeveer de helft van de respondenten gingen hierop in. Daarbij kwam dat zij netwerken 

nauwelijks als een zelfstandige functie beschouwden. Informatiegerelateerde doeleinden van 

netwerken zijn het vergaren van informatie over het Europese beleidsvormingsproces (interview 5) en 

het opdoen van best practices voor de uitvoering (interview 9). Netwerken kunnen ook functioneel zijn 

voor het vormen van allianties, gericht op beleidsbeïnvloeding of het verkrijgen van subsidies 
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(interviews 7, 11). Overigens hoeft het vormen van netwerken niet noodzakelijkerwijze in Brussel te 

gebeuren; contacten kunnen ook binnen de eigen (Europese) regio worden gelegd (interview 8). 

 

Kader 2.2: Provincies en Europees luchtkwaliteitbeleid 
 

Provincies en Europees luchtkwaliteitsbeleid  
 
Sinds begin jaren ‘80 kent de Europese Unie een luchtkwaliteitsbeleid. Na verschillende richtlijnen voor 
specifieke stoffen, is in 1996 de kaderrichtlijn luchtkwaliteit aangenomen. In deze kaderrichtlijn zijn algemene 
regels opgesteld voor het monitoren van de luchtkwaliteit en het verbeteren daarvan. Op basis van de 
kaderrichtlijn zijn verschillende dochterrichtlijnen opgesteld, waaronder de eerste dochterrichtlijn die eisen stelt 
aan de concentraties voor o.a. fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Door in te stemmen met de richtlijnen 
heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om de luchtvervuiling terug te dringen (Zwaan, 2006, 29).  
 De positie van de Nederlandse overheid t.o.v. van de kaderrichtlijn en de verschillende 
dochterrichtlijnen was over het algemeen positief. Voor wat betreft de normstelling voor fijn stof en stikstof 
dioxide liet de Nederlandse regering echter weten dat - hoewel een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit ontbrak 
- het zeer waarschijnlijk lastig zou worden om te kunnen voldoen aan de voorgestelde normen binnen de 
gestelde termijn. Tijdens de onderhandelingen drong Nederland dan ook aan op Europees bronbeleid en op 
tussentijdse evaluatie van de gestelde normen. Dit laatste punt werd opgenomen in de eerste dochterrichtlijn 
(Zwaan, 2006, 30).  
 Volgens onderzoek van Instituut Clingendael (aangehaald in SER, 2006, 55) naar de totstandkoming van 
de richtlijn is er van interne of externe belangenafweging of van enige consultatie, bijvoorbeeld van provincies, 
geen sprake geweest. De VROM-directie Lucht en Energie, verantwoordelijke voor het dossier, betrok andere 
partijen - inclusief andere departementen of afdelingen - nauwelijks bij de onderhandelingen van deze richtlijn. 
Als gevolg hiervan ontbrak een integraal beleid op het gebied van luchtkwaliteit.  
 De uitvoering en toepassing van deze Europese regels liggen evenwel voor een deel op provinciaal en 
lokaal niveau. Tijdens de voorbereiding van de implementatie van de richtlijn werd voorzien dat vergunningen 
die door provincies worden verleend voor grote bedrijven zouden moeten worden aangepast aan de Europese 
luchtkwaliteitsnormen (SER, 2006, 55). Een andere uitvoerende taak voor de provincies ligt er op het gebied van 
de ruimtelijke ordening. Nederland kent een koppeling tussen ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit - een 
koppeling die overigens niet in alle EU-lidstaten is gemaakt. De koppeling betekent dat beleidsplannen moeten 
worden getoetst aan de grenswaarden die te vinden zijn in de richtlijnen. Provincies dienen hiermee rekening te 
houden in de eigen planvorming (structuurplannen), maar ook bij de beoordeling van bijvoorbeeld tracébesluiten 
of MER-procedures. Tot slot spelen de provincies een rol bij de toetsing van bestemmingsplannen die worden 
opgesteld door gemeenten.  
 Overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit kunnen grote gevolgen hebben voor de 
volksgezondheid. De (mogelijke) overschrijding van de normen kan echter ook belemmeringen met zich 
meebrengen voor economische, infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen. In het verleden zijn diverse 
projecten en plannen tegengehouden door de Raad van State omdat deze de grenswaarden dreigden te 
overschrijden, dan wel omdat met deze mogelijkgheid geen rekening werd gehouden bij de vergunningverlening 
(SER, 2006, 57).  
 De mogelijkheden voor provincies om op dit terrein effectief beleid te voeren en te voldoen aan de 
regelgeving zijn beperkt en veelal kostbaar. De achtergrondconcentraties zijn vaak dusdanig hoog dat de 
luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau slecht te beïnvloeden is. Betrokkenheid van de provincies bij de 
onderhandelingen had het Rijk, meer dan nu het geval was, kunnen voorzien van informatie over concrete 
uitvoeringsproblematiek en deze mogelijk meer kracht kunnen bijzetten. De contacten van de provincies op het 
Europese niveau hadden daarnaast mogelijk beter benut kunnen worden om deze problemen ook op dat niveau 
onder de aandacht te brengen.  
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2.6. Gevolgen van decentralisatie voor de positie in ‘Brussel’ 

Wat zijn de gevolgen van het voortschrijdende van decentralisatie voor de positie in Brussel? 

Decentralisatie noopt bovenal tot een versterking van de beïnvloedingsfunctie. Ten eerste zijn er 

diverse gevallen waarin de provincies met moeilijk uitvoerbare en deels ongewenste (consequenties 

van) Europese regelgeving worden geconfronteerd. Wanneer provincies meer verantwoordelijk worden 

gesteld voor de uitvoering van Europees beleid als gevolg van de decentralisatie - zeker als dit gepaard 

gaat met gelijkblijvende of zelfs minder middelen - neemt het risico op uitvoeringsproblemen en 

ongewenste administratieve en financiële consequenties voor provincies alleen maar toe. Het is dan ook 

gewenst dat de provincies invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat zij uiteindelijk moeten 

toepassen en uitvoeren. Ten tweede biedt de EU provincies een additionele gelegenheid om gewenst 

beleid te agenderen en te realiseren. Wel dient te worden opgemerkt dat deze mogelijkheid hoge eisen 

stelt aan de provincies: om op Europees niveau beleidswensen te realiseren dient strategisch, bewust en 

standvastig te worden gewerkt op prioritaire dossiers, waarbij succes mede een kwestie van een lange 

adem is. In beide gevallen - zowel ter vermindering van EU-gerelateerde afbreukrisico’s als om kansen te 

grijpen - is het van cruciaal belang om erbij te zijn als het Europese beleid gemaakt wordt en hierop 

invloed te kunnen uitoefenen. 

 Decentralisatie dwingt daarnaast tot een versterking van de informatiefunctie. Zoals gesteld is 

veel Europese regelgeving het resultaat van langdurige onderhandelingen en complexe compromissen. 

Onder die omstandigheden is het cruciaal voor provincies om zelf een vinger aan de pols te houden. Zo 

kunnen zij allereerst de verplichtingen die uit Europese richtlijnen voortvloeien beter op hun waarde 

schatten. Dit is onder meer van belang met het oog op het principe van Gemeenschapstrouw, dat 

decentrale overheden ertoe verplicht zelfstandig het Europese recht, waaronder richtlijnen, toe te 

passen, zelfs wanneer de nationale wetgever problemen heeft met tijdige of correcte juridische 

omzetting hiervan. De dubbelzinnigheid en complexiteit van Europese regelgeving biedt nationale 

wetgevers ruimte om Europese regelgeving te interpreteren tijdens omzettingsprocessen. Zeker 

wanneer belangen van decentrale overheden en Rijk niet parallel lopen, is het cruciaal om zelf 

informatie te vergaren over de achtergrond, bedoelingen en betekenis van Europese regelgeving. Zo 

kunnen de provincies zelfstandig de omzetting door de wetgever op waarde schatten en beoordelen 

welke beleidsruimte bestaat bij het omzetten, toepassen en handhaven van Europese regelgeving. 

 

  



 

21 
 

2.7. Samenvattend 

Uit voorgaande analyse blijkt dat de provincies momenteel met name aandacht hebben voor 

beleidsbeïnvloeding. Hierin trekken zij deels gezamenlijk, deels afzonderlijk op - en deels via de Haagse, 

deels via de Brusselse band. Hierbij wordt door een groot aantal respondenten opgemerkt dat 

beïnvloeding cruciaal, maar erg lastig is, met name omdat bijsturen na de BNC-fase moeilijk is. In het 

volgende hoofdstuk gaan we hier meer specifiek op in.  

 De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het voorkomen en bijsturen van knellende regelgeving 

en het voorkomen van uitvoeringsproblemen. Europees beleid wordt nog altijd voor een groot deel als 

verplicht nummer gezien en minder als een mogelijkheid om eigen beleidsagenda’s te realiseren met 

ondersteuning van Europese regelgeving. De uitzondering hierop wordt gevormd door de 

lobbypogingen inzake financiële programma’s. Ook opmerkelijk is dat er relatief weinig aandacht is voor 

de fase van juridische omzetting van richtlijnen, terwijl de keuzes die in dit proces worden gemaakt 

verstrekkende gevolgen hebben. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven de op welke specifieke 

wijze provincies, met deze functies in het achterhoofd, hun positie in het Europese 

beleidsvormingsproces vormgeven. 



 

22 
 

3. Het Europese speelveld: kanalen en focal points in Brussel en Den Haag 

 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de huidige positie van Nederlandse provincies in het Europese 

beleidsvormingsproces centraal. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de kanalen waar 

provincies gebruik van maken en de zogenaamde focal points waar zij zich op richten. Het begrip 

kanalen verwijst naar de wegen die toegang bieden tot het Europese beleidsvormingsproces. Binnen elk 

kanaal worden diverse focal points onderscheiden: concrete aangrijpingspunten in het 

beleidsvormingsproces (Beyers, 2004; Bouwen, 2004). Een focal point kan bestaan uit een bepaald 

tussenproduct in het beleidsvormingsproces, maar kan ook een specifiek platform/gremium zijn dat een 

rol speelt in het besluitvormingsproces. Soms vallen deze samen.  

 Om de positie van de provincie in kaart te kunnen brengen zal allereerst een zo volledig mogelijk 

overzicht gegeven worden van het speelveld waarop de provincies zich kunnen opstellen. Dit speelveld 

is in kaart gebracht op basis van literatuur, verschillende websites3 en EU-‘handleidingen’ die zijn 

opgesteld door verscheidene ministeries. Vervolgens wordt aangeven waar de provincies zich 

positioneren op het speelveld. Deze positie is in kaart gebracht aan de hand van de interviews en de 

focus group bijeenkomst. 

 

3.2. De Europese Commissie 

 

Het speelveld 

Een eerste belangrijk kanaal om toegang te krijgen tot het Europese beleidsvormingsproces betreft de 

Europese Commissie. Behoudens enkele uitzonderingen (zoals buitenlands beleid) is de Commissie de 

enige Europese instelling met het recht van initiatief voor nieuwe wetgeving, wat het tot een cruciaal 

kanaal maakt. 

 De Commissie is opgedeeld in Directoraten-Generaal (DGs). Binnen de Commissie is sprake van 

een vrij sterke verkokering. De DGs zijn dan ook het meest logische aanspreekpunt als het gaat om een 

specifiek beleidsterrein. De DGs zijn weer nader onderverdeeld in directies en eenheden. Het werk van 

de DGs wordt gecoördineerd door een Secretariaat-Generaal. De Eurocommissaris die aan het hoofd 

staat van een DG wordt persoonlijk ondersteund door een kabinet, dat de grote hoeveelheid informatie 

                                                 
3  http://www.europadecentraal.nl/menu/393/Belangenbehartiging.html; www.europa-nu.nl; www.europa.eu. 

http://www.europadecentraal.nl/menu/393/Belangenbehartiging.html
http://www.europa-nu.nl/
http://www.europa.eu/
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die op de Commissaris af komt moet filteren en verwerken. Binnen dit kanaal bestaan diverse focal 

points. 

 

Werkprogramma 

Bij het aantreden van een nieuwe Commissie worden zogenaamde strategische doelstellingen 

vastgesteld. Daarmee maakt de Commissie kenbaar wat zij tijdens haar aanstelling wil bereiken. Deze 

doelstellingen vormen de basis voor meer gedetailleerde strategische plannen die de Commissie jaarlijks 

uitwerkt, zoals het werkprogramma. In het werkprogramma staat hoe de Commissie de 

beleidsprioriteiten gaat uitvoeren in het komende jaar: het bevat de initiatieven die de Commissie wil 

nemen, andere ideeën die zij overweegt, maar ook een lijst met voorstellen voor de intrekking van al 

lopende initiatieven.  

Bij concrete initiatieven voor beleid dient de Commissie belanghebbenden en andere 

instellingen om advies te vragen en de mening te peilen van nationale parlementen en regeringen. Dat 

doet zij op een aantal manieren, die specifieke focal points vormen: groenboeken, witboeken, impact 

assessments en expertgroepen. 

 

Groenboeken 

Met een zogenaamd groenboek roept de Commissie diverse actoren op om deel te nemen aan een 

consultatieproces over een bepaald beleidsonderwerp. Het komt regelmatig voor dat er al 

bijeenkomsten van experts over een bepaald thema plaatsvinden voordat een dergelijk 

consultatiedocument wordt gepubliceerd (Ministerie VenW, 2006, 27). Dergelijke bijeenkomsten zijn 

vaak een eerste en belangrijke kans om de Europese beleidsvorming te beïnvloeden.  

Als een groenboek eenmaal gepubliceerd is, kunnen belanghebbenden hierop reageren met 

zogenaamde position papers. Deze kunnen worden geschreven door individuele regio’s, maar vaak is 

hier een rol weggelegd voor koepelorganisaties zoals de CEMR (die hieronder nog nader wordt 

toegelicht) (Goedings, 2010, 48). 

 

Witboeken 

Op basis van groenboeken, position papers en andere consultatierondes (veelal via internet) kan de 

Commissie komen met een zogenaamd witboek, dat een eerste aanzet vormt tot een concreet 

beleidsvoorstel. Vergleken met een groenboek is een witboek al veel meer toegespitst in een bepaalde 

richting. Onderdelen raken geleidelijk ‘dichtgetimmerd’ en zijn steeds moeilijker te beïnvloeden.  
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Impact assessment / effectbeoordeling 

 Ook een witboek is slechts een discussiedocument, waarop nog door actoren kan worden gereageerd 

voordat de Commissie komt met een concreet voorstel voor wetgeving of een beleidsprogramma. Een 

ander belangrijk focal point in de consultatiefase ligt dan ook bij de voorbereiding van een definitief 

eerste voorstel.  

 In deze fase wordt vaak eerst een impact assessment uitgevoerd door het verantwoordelijke DG 

om in kaart te brengen welke gevolgen de voorstellen uit het witboek in de praktijk kan hebben. Het kan 

hierbij gaan om economische, sociale en milieu-effecten van een nieuw initiatief. Bij het opstellen van 

een effectbeoordeling maakt de Commissie gebruik van haar eigen expertise. Daarnaast worden 

lidstaten en belanghebbende partijen actief benaderd om informatie te leveren4 De uitkomsten van een 

effectbeoordeling worden gepresenteerd op de website van de Europese Commissie om regeringen, het 

Europees Parlement en belangengroepen te informeren. In toenemende mate worden deze uitkomsten 

besproken in parlementaire comités en in de Raadswerkgroepen (zie onder) (Radaelli en Meuwese, 

2010, 144) 

 

Expertgroepen en comitologie-comités 

Omdat de Commissie over een relatief klein ambtenarenapparaat beschikt, rekent zij voor haar 

werkzaamheden sterk op formeel onafhankelijke experts uit de lidstaten. Dat kunnen nationale 

ambtenaren zijn, maar ook wetenschappers of experts van belangengroepen. Deze leveren via diverse 

expertgroepen een onafhankelijke bijdrage aan de Europese beleidsvorming. Deze experts worden 

rechtstreeks benaderd door de Europese Commissie of via de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van 

een lidstaat (ROB, 2004, 18). Deze expertgroepen spelen vaak een rol in de beleidsvorming maar er zijn 

ook meer permanente expertgroepen die toezicht houden op de uitvoering van de wetgeving op 

nationaal niveau of die bestaande wetgeving evalueren.5 

 Naast deze expertgroepen probeert de Commissie ook andere belanghebbenden te betrekken 

bij de voorbereiding van nieuw beleid. In het kader van het vergroten van de transparantie van het 

beleidsvormingsproces is er op veel gebieden sprake van online consultaties en wordt inzicht gegeven in 

de betrokken partijen bij het besluitvormingsproces.6  

                                                 
4 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 
5 http://www.europa-nu.nl/id/vh8brxo7rktm/expertgroep_eu  
6 http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.europa-nu.nl/id/vh8brxo7rktm/expertgroep_eu
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm


 

25 
 

Naast bovengenoemde expertgroepen zijn er binnen de Commissie ook zogenaamde comitologie-

comités7 die gemaakte regelgeving nader uitwerken (Nugent, 2010, 124-29). Het werk van deze comités 

vindt plaatst aan het eind van het beleidsvormingsproces en valt te vergelijken met het opstellen van 

gedelegeerde wetgeving op nationaal niveau. In comitologie-comités zitten nationale ambtenaren die 

de Commissie adviseren over de (vaak technische) uitwerking van Europese wetgeving. 

 

Positie van de provincies 

Uit de interviews en de focus groep bijeenkomst blijkt dat provincies de eerste (initiatief)fase van 

regelgeving goed volgen. Provincies weten goed wat er speelt binnen de Commissie. Een belangrijke 

bron van informatie voor provincies vormen daarbij de werkprogramma’s van de Commissie. Op basis 

daarvan wordt bekeken welke dossiers relevant zijn voor de provincies.  

 De provincies hebben ook direct contact met de Commissie. Vooral met DG Regio is er sprake 

van wat meer gestructureerd overleg, waarin ook van de zijde van DG Regio wordt geïnvesteerd 

(interview 11). Contact met andere DGs, bijv. DG Milieu, is veelal lastiger, meer ad hoc en gebaseerd op 

persoonlijke contacten. Voor de contacten met de Commissie richten de provincies zich voornamelijk op 

de individuele penvoerders van een bepaald dossier en op medewerkers van het kabinet van de 

Commissaris van een DG (interview 17).  

 In de voorbereidingsfase richten de provincies zich voornamelijk op de groen- en witboeken van 

de Commissie. Dit doen zij vaak via position papers, of door deel te nemen aan consultaties via internet.  

De experts in de expertgroepen daarentegen worden tot op heden nauwelijks benaderd; hier 

wordt zelden input geleverd door de provincies. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde comitologie-

comités. Het is de meeste provincieambtenaren vooralsnog niet duidelijk wat zij precies doen, hoe zij 

werken en wat de consequenties van hun werkzaamheden zijn voor provinciale overheden. De 

respondenten verschillen hierover sterk van mening. Ook is er nog weinig aandacht voor de 

zogenaamde impact assessments. Deze bieden informatie over het voorgesteld beleid en ook 

mogelijkheden voor beïnvloeding (Minsterie van I&M 2011). Slechts een klein deel van de respondenten 

geeft aan daar naar te kijken.  

 

                                                 
7 Hoewel de term comitologie sinds het Verdrag van Lissabon is vervangen door ‘delegated and implemented acts’, 
wordt de term comitologie in de praktijk nog steeds gehanteerd. Voor de nieuwe procedure van ‘delegated acts’ 
bestaat geen formele verplichting tot het instellen van een comitologie-comité, maar in de praktijk wordt hier 
gebruik gemaakt van iets vergelijkbaars: expertcomités. Zie Hardacre and Kaeding, 2011. 
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3.3. Het Europees Parlement (EP) 

 

Het speelveld 

Het Europees Parlement (EP) is de laatste decennia stapsgewijs steeds belangrijker geworden, door de 

gestage uitbreiding van de codecisieprocedure en heeft nu op veel beleidsterreinen een vetorecht. 

Hierdoor is het tevens een voor de hand liggend kanaal geworden om toegang te krijgen tot het 

Europese besluitvormingsproces. 

 

Parlementaire comités 

Het meeste werk van het EP gebeurt in permanente parlementaire comités. Deze hebben veertig tot 

zestig leden en vervullen verschillende taken: ze bediscussiëren nieuwe ideeën van de Commissie (in de 

vorm van groen- en witboeken), doen eigen suggesties voor initiatieven (al hebben zij formeel geen 

recht tot initiatief) en beoordelen wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie.  

 

Het rapport van de rapporteur 

Voor de beoordeling van wetgevingsvoorstellen wordt er in de comités een rapporteur aangesteld. Deze 

stelt een rapport op met de bevindingen van het comité over een bepaald dossier en doet suggesties 

voor amendementen. De functie van rapporteur is zeer invloedrijk. Vooral in technische dossiers heeft 

de rapporteur vaak een grote kennisvoorsprong andere eparlementariërs. Tijdens de bijeenkomsten van 

de comités kunnen verschillende partijen gehoord worden, waaronder decentrale overheden. 

 

De plenaire zitting / advies over Commissievoorstel 

Het EP kan voorstellen van de Commissie alleen definitief goedkeuren, afkeuren of amenderen in een 

plenaire zitting. Hierbij verdedigt de rapporteur zijn rapport tegenover al zijn collega’s. Doorgaans wordt 

de visie die hij presenteert door de rest van de volksvertegenwoordigers overgenomen zonder veel 

discussie, omdat ze vertrouwen op het werk dat hun fractiespecialist al in het comité heeft verricht.  

 

Conciliatiecomité 

Wanneer de gewone wetgevingsprocedure (codecisie) wordt gevolgd en het Europees Parlement en de 

Raad van Ministers het niet eens kunnen worden over een wetsvoorstel, kan een zogenaamd 

conciliation committee (bemiddelingscomité) bijeengeroepen worden om een compromis te vinden 

tussen het EP en de Raad. Dit gebeurt aan het einde van de gewone wetgevingsprocedure, wanneer het 
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Europees Parlement en de Raad van Ministers elkaars amendementen op een wetsvoorstel hebben 

afgekeurd. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad (veelal Coreper, zie onder) en van 

het EP (vaak de rapporteur en leden van alle fracties). De Europese Commissie ondersteunt de 

onderhandelingen. Wanneer een bemiddelingscomité een compromis bereikt, dan wordt dat 

voorgelegd aan het EP en de Raad. Een compromis is pas definitief aangenomen als zowel het EP als de 

Raad ermee instemmen (Nugent, 2010).  

 

Positie van de provincies 

Het EP wordt over het algemeen gezien als een nuttig en relatief toegankelijk kanaal; vooral 

Europarlementariërs uit Nederland en hun assistenten worden direct benaderd door de provincie. 

Europarlementariërs uit andere lidstaten worden minder vaak en dan vooral indirect benaderd door de 

provincie, veelal via de CEMR [zie 3.5] of via een Nederlandse parlementariër die in dezelfde politieke 

fractie zit. De meest effectieve wijze om het beleidsvormingsproces via het EP te beïnvloeden is door het 

aandragen van concrete amendementen op voorstellen van de Commissie (interview 18). 

Daarnaast richten de provincies zich voornamelijk op de rapporteurs en schaduwrapporteurs 

binnen de comités. Wanneer belangrijke voorstellen van de Commissie worden behandeld stellen de 

verschillende fracties van het EP schaduwrapporteurs aan. De rapporteur en de schaduwrapporteurs 

spelen een belangrijke rol in de standpuntbepaling van het EP. Zij bereiden amendementen voor, 

bespreken deze in het desbetreffende comité en sluiten waar mogelijk compromissen, doorgaans in de 

vorm van opnieuw geformuleerde of nieuwe amendementen. Zeker wanneer een parlementariër 

afkomstig is uit Nederland en de functie vervult van (schaduw)rapporteur wordt deze persoon gezien als 

een belangrijk focal point in het beleidsvormingsproces. Een enkele respondent geeft overigens aan ook 

invloed uit te oefenen op het rapporteurschap zelf, door parlementariërs aan te moedigen zich in zetten 

voor een rapporteurschap bij een toekomstig voorstel van de Commissie.  

 De provincies hebben weinig aandacht voor de zogenaamde bemiddelingscomités. Slechts een 

enkele respondent geeft aan weleens leden van zo’n comité benaderd te hebben, ofwel door contact te 

zoeken met de vertegenwoordigers van het Europees Parlement of door contact te zoeken met het 

Voorzitterschap van de Raad [zie 3.4] (interview 16). Dit wordt gezien als een kansrijk moment om het 

beleidsvormingsproces te beïnvloeden. Weliswaar treedt een bemiddelingscomité pas helemaal aan het 

einde van de rit op, maar partijen verschillen nog van mening over belangrijke onderdelen van het 

voorstel. Juist dan kan een advies dat de positie van een van de partijen ondersteunt of juist een 

compromis biedt van invloed zijn.  
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3.4. De nationale overheid, in het bijzonder de voorbereiding van het Raadstraject  

 

Het speelveld 

Een derde belangrijk kanaal is de nationale overheid van een EU lidstaat. Lidstaten zijn immers 

vertegenwoordigd in de Raad van Ministers en hebben daarmee de mogelijkheid voorstellen van de 

Commissie te beïnvloeden. Het contact tussen regering en provincies kan zowel verlopen via individuele 

ministeries als via interbestuurlijke overlegvormen.  

De Raad van Ministers bestaat uit de bewindspersonen uit verschillende lidstaten. Hoewel er 

formeel gezien slechts één Raad is komt hij, afhankelijk van het beleidsterrein, bijeen in negen 

verschillende samenstellingen. Het voorzitterschap van de Raad wordt elk half jaar door een andere 

lidstaat vervuld. Ter ondersteuning van de Raadsvoorzitter is er een Raadssecretariaat. De maandelijkse 

bijeenkomsten van de Raad worden altijd voorbereid door een reeks ambtelijke overleggen.  

 Alle lidstaten worden vertegenwoordigd door hun permanente vertegenwoordigers (PV) in het 

wekelijkse overleg van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper). In het Coreper wordt 

de besluitvorming in de Raad voorbereid. Het Coreper tracht over zoveel mogelijk agendapunten van de 

Raad overeenstemming te bereiken. Als het Coreper daarin slaagt, kan de Raad zonder inhoudelijke 

bespreking van het voorstel akkoord gaan. Onder het Coreper functioneert een groot aantal 

Raadswerkgroepen, die het alledaagse werk van de Raad uitvoeren en een platform zijn voor ambtelijke 

onderhandelingen tussen landen. Zoals hieronder beschreven, worden deze ambtenaren op 

verschillende manieren geïnstrueerd. In de Nederlandse situatie bestaan met betrekking tot de 

Raadsfase de volgende specifieke focal points. 

 

Behandeling van de commissiewerkplannen door de Tweede Kamer 

De werkplannen van de Europese Commissie worden jaarlijks in de Tweede Kamer besproken. Daarbij 

kunnen Kamerleden bepaalde voornemens prioritair verklaren, waarmee wordt aangegeven dat ze in 

latere fasen van het beleidsvormingsproces onder de aandacht moeten blijven. Zij kunnen daarbij ook 

aangegeven bij welke onderwerpen zij overwegen een subsidiariteitstoets uit te voeren of een 

parlementair voorbehoud te maken. Zaken die prioritair zijn verklaard kunnen bijvoorbeeld aan de orde 

komen in het Algemeen Overleg [zie 3.4] dat plaatsvindt voorafgaand aan de Raadsvergaderingen.  
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Werkgroep BNC / BNC-fiche 

Na de publicatie van een Commissievoorstel wordt in Den Haag een standpunt vastgesteld in de 

werkgroep BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen). Deze ambtelijke commissie stelt een 

zogenaamde BNC-fiche op, waarin wordt toegelicht welke gevolgen het voorstel voor Nederland kan 

hebben en wat de Nederlandse regering er op hoofdlijnen van vindt. Het BNC-fiche vormt een eerste 

standpuntbepaling. De werkgroep BNC wijst één departement aan dat voor de inhoudelijke coördinatie 

van het BNC-fiche verantwoordelijk is. Sinds 2001 heeft het IPO zitting in de werkgroep BNC.  

 Het BNC-fiche wordt ook naar de Tweede Kamer en naar het Europees Parlement verstuurd (zie 

hieronder). Een BNC-fiche moet in principe binnen zes weken worden gepubliceerd, maar bij belangrijke 

dossiers wordt dit door de Tweede Kamer steeds vaker verkort naar een termijn van drie weken.  

 Overigens reageert het kabinet vaak al in een eerder stadium op groen- en witboeken van de 

Europese Commissie via een zogenaamd kabinetsstandpunt (Ministerie van I&M, 2011, 45). Dit 

standpunt wordt doorgaans voorbereid in de werkgroep BNC en daarna afgestemd in de zogenaamde 

Coördinatie Commissie (‘CoCo’): een belangrijk ambtelijk voorportaal van de Ministerraad dat wekelijks 

bijeenkomst [zie onder]. De kabinetsstandpunten dienen ertoe, het parlement te informeren over de 

plannen van de Europese Commissie en het Nederlandse standpunt daarover. Het parlement heeft 30 

dagen om hierop te reageren. 

 

Europees Overleg Binnenlands Bestuur (EOBB) 

Naast de werkgroep BNC vindt er ambtelijke overleg over Europese aangelegenheden plaats tussen de 

departementen van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken en VNG, IPO en UvW. Dit overleg is 

geïnstitutionaliseerd in het Europa Overleg Binnenlands Bestuur (EOBB). Europese dossier die van 

belang zijn voor de verschillende overheden worden hier periodiek geagendeerd.  

 

Interbestuurlijke dossierteams 

Het Ministerie van I&M is een koploper op het terrein van werken met interbestuurlijke dossierteams 

(IBDT’s). Binnen deze IBDT’s werken IPO en VNG samen met I&M en andere departementen aan 

belangrijke dossiers, om zo het Europees beleidsvormingsproces te kunnen beïnvloeden. Ook binnen 

verschillende ander departementen vinden we tegenwoordig IBDT’s. Een van de functies van een IBDT is 

het aanleveren van informatie voor een impact assessment door de Europese Commissie. De IBDT’s 

kunnen ook reageren op consultaties door de Europese Commissie of zelf een position paper schrijven 

(Ministerie van I&M, 2011).  
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Een zogenaamd basisdocument dat wordt opgesteld door een IBDT en dossier-specifieke informatie 

bevat, dient daarnaast als input voor latere tussenproducten op nationaal niveau, zoals het hierboven 

genoemde BNC-fiche en het kabinetsstandpunt. Dit basisdocument kan ook input leveren voor latere 

momenten in de voorbereiding van de Raadsfase (zie onder). 

 

De kaderinstructie 

De zogenaamde kaderinstructie geeft op hoofdlijnen de Nederlandse onderhandelingsinzet gedurende 

de behandeling door de Raad weer. Het document, dat wordt afgeleid van het BNC-fiche, dient als basis 

voor de gedetailleerdere instructies voor de Raadswerkgroepen en het Coreper [zie hieronder] 

(Ministerie van I&M, 2011, 48). Bij minder belangrijke onderwerpen wordt de kaderinstructie opgesteld 

binnen een ministerie, maar bij belangrijkere onderwerpen gebeurt dit via de CoCo en de ministerraad. 

  

De Raadswerkgroepinstructie 

De Nederlandse delegatie in een Raadswerkgroep krijgt van tevoren een Raadswerkgroepinstructie mee. 

Deze is afgeleid van de kaderinstructie en bevat aanwijzingen over de beschikbare 

onderhandelingsruimte. Daarnaast wordt veelal ingegaan op het krachtenveld binnen de Raad 

(Ministerie van I&M, 2011, 48).  

 

Het PV-instructieoverleg / Contacten met de PV 

Binnen het Coreper werken de Nederlandse vertegenwoordigers op basis van de zogenaamde PV-

instructie. Deze wordt opgesteld op basis van een wekelijks PV-instructieoverleg. Aangezien het Coreper 

over zoveel mogelijk agendapunten van de Raad overeenstemming probeert te bereiken, speelt dit 

wekelijks instructieoverleg een belangrijke rol in het Haagse coördinatieproces. Het PV-instructieoverleg 

wordt voorgezeten door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het behandelend ministerie stelt de 

ontwerpinstructies op, die aan het instructieoverleg worden voorgelegd en daar worden vastgesteld 

(Ministerie BuZa, geen datum). Deze ontwerpinstructie is, net als de Raadswerkgroep instructie, afgeleid 

van de kaderinstructie. Het doel hiervan is om richting te geven aan de Nederlandse input in 

onderhandelingen binnen Coreper. 
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CoCo / CoCo-conclusie 

De eerder genoemde CoCo speelt een belangrijke (voorbereidende) rol bij de Nederlandse inzet in de 

Raad van Ministers. De zogenaamde CoCo-conclusies bevatten korte beschrijvingen van de voorliggende 

dossiers en de Nederlandse onderhandelingsinzet en -strategie. Deze conclusies vormen de basis voor 

de Nederlandse inbreng bij de behandeling van de Commissievoorstellen in de uiteindelijke 

Raadsonderhandelingen. 

 

Algemeen Overleg Tweede Kamer 

Voorafgaand aan elke vergadering van de Raad van Ministers overlegt de Tweede Kamer met de 

betrokken minister over de Nederlandse inzet; dit is het zogenaamde Algemeen Overleg (AO). Dit 

overleg vindt veelal plaats in commissieverband, waarbij de commissie Europese Zaken en verschillende 

inhoudelijke commissies aanwezig zijn. 

 
Raad van Ministers 

In de Raad van Ministers wordt het standpunt van de Raad over een voorstel van de Commissie bepaald. 

De delegaties naar de Raad bestaan uit de verantwoordelijke bewindsperso(o)n(en), de permanente 

vertegenwoordiger, hun ambtelijke adviseurs, een vertegenwoordiger van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en eventueel vertegenwoordigers van andere betrokken departementen. Alle leden 

van de delegatie nemen deel aan het delegatieoverleg en worden in staat gesteld de Raad te volgen in 

de vergaderzaal dan wel in de zogenaamde luisterzaal (BuZa zd).  

Zoals hierboven vermeld functioneert onder de Raad van Ministers als zodanig een heel stelsel 

van comités, van Coreper tot allerhande Raadswerkgroepen. Terwijl de lidstaten in het Comité van 

Permanent Vertegenwoordigers (Coreper), zoals de naam al zegt, vertegenwoordigd worden door hun 

permanente vertegenwoordigers, kennen de  ambtelijke, dossierspecifieke Raadswerkgroepen een veel 

flexibeler samenstelling. Op dit moment hebben de provincies formeel geen toegang tot deze 

werkgroepen. Wel kunnen ze proberen informatie te verkrijgen of invloed uit te oefenen via de 

ambtenaren die hierin namens Nederland zitting nemen. Voor de meeste werkgroepen is dit een PV-

medewerker en/of een dossierhouder afkomstig van een nationaal ministerie.  
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Positie van de provincies 

Een belangrijk focal point voor de provincies is de werkgroep BNC. Doordat de provincies via het IPO 

zitting hebben in de BNC, hebben zij een formele inbreng in de voorbereiding van de Raadsfase. Uit de 

interviews met verschillende respondenten blijkt dat de opvattingen uiteenlopen over de vraag in 

hoeverre het IPO hiervan voldoende gebruik maakt om haar belangen kenbaar te maken.  

 Een ander geïnstitutionaliseerd overlegforum is het EOBB, waarin contact is met BZK en BuZa. 

Volgens enkele respondenten neemt het belang van EOBB enigszins af doordat er vanuit de provincies 

steeds meer bilaterale contacten zijn met de afzonderlijke ministeries, bijvoorbeeld met die van EZ en 

I&M. Met het Ministerie van BZK, dat de belangen van regionale en lokale overheden binnen de 

ministerraad naar voren brengt, bestaat over het algemeen goed contact.  

 Dit bilaterale overleg krijgt volgens de respondenten vooral bij het Ministerie van I&M meer 

gestructureerd vorm. In de interbestuurlijke dossierteams (IBDT’s) kunnen de provincies hun belangen 

goed kwijt. Hier wordt intensief samengewerkt tussen het Rijk en het IPO. IBDT’s bieden een belangrijke 

gelegenheid om mogelijke problemen in de uitvoering en handhaving te signaleren en deze mee te 

nemen in de standpuntbepaling van de Nederlandse regering.  

 Nu het parlement zich meer bezig gaat houden met Europa en het sinds het verdrag van 

Lissabon een aantal nieuwe bevoegdheden heeft, zijn er een aantal belangrijke focal points op nationaal 

niveau bijgekomen. De Tweede Kamer wordt vooralsnog echter in zeer beperkte mate benaderd door 

de provincie, zo blijkt uit de interviews.  

Overleg in de werkgroep BNC en het BNC-fiche vormen veelal de basis voor latere instructies in 

de Raadsfase. Afgezien van deze enigszins indirecte route zijn de Nederlandse provincies niet regelmatig 

direct bij de (voorbereiding van de) Raadsfase betrokken, hoewel zij soms goede connecties hebben met 

de PV of betrokken worden door individuele ministeries. Omdat alle departementen uit Den Haag aan 

het instructieoverleg deelnemen is er een mogelijkheid de instructies en instructie-overleggen te 

beïnvloeden via nationale ministeries. Of hier toe mogelijkheden zijn hangt sterk af van bereidwilligheid 

van de verschillende departementen om de provincie hierbij te betrekken, hetgeen volgens 

respondenten een functie is van de mate van convergentie in belangen. 
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3.5. Overige kanalen 

 

Het speelveld 

De bovengenoemde kanalen kunnen stuk voor stuk worden gebruikt door individuele provincies. Het is 

vaak echter effectiever om gezamenlijk op te trekken met andere provincies, buitenlandse regio’s of 

gemeenten. Hieronder worden de verschillende opties beschreven die er zijn om met hulp van andere 

decentrale overheden8 Brussel te benaderen.  

 Een belangrijk formeel kanaal vormt het Comité van de Regio’s (CvdR). Dit is een adviesorgaan 

binnen de EU waarin decentrale overheden hun stem kunnen laten horen. Het orgaan telt 344 leden, 

waarvan 12 uit Nederland (zes uit de Nederlandse gemeenten en zes uit de Nederlandse provincies). 

Daarnaast is er een gelijk aantal plaatsvervangende leden, waardoor de Nederlandse provincies altijd 

een lid dan wel een plaatsvervangend lid in het CvdR hebben zitten. De CvdR-leden zijn lokale en 

regionale (politieke) bestuurders die via hun eigen organisaties benaderd kunnen worden. Het 

secretariaat van de provinciale vertegenwoordigers bij het CvdR wordt echter gevoerd door het IPO. 

Voor de Randstadprovincies geldt dat HNP-medewerkers een ondersteunende rol hebben bij het CvdR, 

dus ook via dit kanaal is het orgaan te benaderen.  

Het CvdR kent verschillende werkgroepen, ingedeeld aan de hand van beleidsterreinen. Het 

CvdR werkt, net als het Europees Parlement, met rapporteurs die als aanspreekpunt fungeren voor een 

bepaald dossier. Hoewel de verwachtingen rond het CvdR hoog gespannen waren toen het in 1992 werd 

gecreëerd, is zijn invloed in de praktijk beperkt gebleken. De redenen hiervoor zijn dat het orgaan geen 

formele bevoegdheden heeft om zijn aanbevelingen kracht bij te zetten (het CvdR kan alleen adviseren) 

en dat het soms sterke interne tegenstellingen kent. Desalniettemin is het een kanaal dat decentrale 

overheden kunnen gebruiken om hun stem te laten horen en dat zeker van invloed kan zijn als de 

Europese Commissie relatief weinig kennis heeft van een bepaald onderwerp (Rowe, 2011, 51). 

 Naast het CvdR zijn er diverse organisaties van belang waarin regionale en lokale overheden 

samenwerken. Dit betreft bijvoorbeeld de Council for European Municipalities and Regions (CEMR), de 

koepelorganisatie  van alle gemeentes en regio’s in Europa, maar ook diverse functionele netwerken, 

bijvoorbeeld op het vlak van peri-urbane regio’s (PURPLE) en kustregio’s (CPMR).  

                                                 
8 Wij gaan niet in op IPO en HNP, aangezien deze kanalen door de provincies zelf worden gevormd. vormen 

onderdeel van de provinciale organisatie, waardoor zij niet worden behandeld.  



 

34 
 

Deze kanalen moeten niet los worden gezien van de bovenstaande punten, maar vormen eerder een 

tussenstap: via de samenwerkingsverbanden moet uiteindelijk alsnog de Commissie, het Europees 

Parlement of de Raad worden benaderd om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op besluitvorming.  

 

Initiatiefrapporten CvdR 

Hoewel het CvdR primair bedoeld is om definitieve Commissievoorstellen van advies te voorzien (zie 

hieronder), kan het orgaan ook in eerdere fasen al een actieve rol aannemen door een initiatiefrapport 

op te stellen. Zoals eerder al werd aangegeven is de Commissie in eerdere fasen van een 

beleidsvormingsproces nog relatief beïnvloedbaar. 

 

Het definitieve CvdR advies 

Als een voorstel van de Europese Commissie van belang kan zijn voor lokale en regionale overheden, 

moet het eerst van advies worden voorzien door het CvdR voordat het voor een eerste lezing wordt 

doorgestuurd naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Ook dit advies is een focal point 

voor decentrale overheden die willen inspelen op het Europese beleidsvormingsproces.  

 

Regionale netwerken 

Op het Europees niveau zijn verschillende netwerken actief die de belangen van regionale overheden 

behartigen. Het reeds genoemde CEMR (Council for European Municipalities and Regions), de 

koepelorganisatie van alle gemeenten en regio’s in Europa, wordt door veel respondenten gezien als 

één van de belangrijkere kanalen in deze categorie (zie ook Goedings, 2010, 47-49). Voor Nederland zijn 

het IPO en de VNG lid van de CEMR.  Daarnaast zijn er allerlei functionele netwerken, zoals het CPMR 

(maritieme regio’s), PURPLE (peri-urbane regio’s) en AIR (luchtkwaliteit).  

In tegenstelling tot het Comité van de Regio’s hebben deze netwerken geen formele rol in het 

wetgevingsproces, maar kunnen zij wel helpen met beleidsbeïnvloeding door als platform te dienen 

waarbinnen decentrale overheden gezamenlijk hun standpunten bepalen en naar voren kunnen 

brengen. Deze koepelorganisaties zijn daarbij een belangrijk kanaal gedurende het gehele 

beleidsvormingsproces, terwijl de invloed van het Comité van de Regio’s vooral aan het begin van een 

wetgevingstraject ligt.  
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Positie van de provincies  

De CEMR wordt door verschillende respondenten van groot belang geacht voor een effectieve 

beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. 9  Door gezamenlijk op te trekken is het 

gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de belangrijkste kanalen en focal points. Zowel de Commissie als 

het EP zien de CEMR als een belangrijke partij (interview 8 en 16). Op specifieke dossiers kunnen de 

functionele netwerken daarnaast van groot belang zijn. 

 De respondenten verschillen sterk in hun opvatting over het belang van het CvdR. 

Verschillenden geïnterviewden geven aan dat het CvdR vooral interessant kan zijn voor bestuurders die 

zich met een rapporteurschap kunnen onderscheiden. Om daadwerkelijk invloed uit te oefenen als CvdR 

is het van cruciaal belang dat de adviezen actief en op het juiste moment onder de aandacht van het EP 

of de Commissie worden gebracht. Diverse respondenten geven aan dat een rapporteurschap een 

belangrijke netwerkfunctie heeft, aangezien het mogelijkheden biedt om contacten aan te gaan met de 

Commissie of het EP. Andere respondenten twijfelen echter aan de invloed die het CvdR heeft op het 

Europese beleidsvormingsproces. 

 Het CvdR en de CEMR vertegenwoordigen alle decentrale overheden in Europa. Standpunten 

zijn daardoor noodzakelijkerwijze compromissen: het potentiële gewicht is groot, maar de inhoud niet 

zelden verwaterd. Als alternatief is het mogelijk met specifieke buitenlandse regio’s samen te werken bij 

het benaderen van de EU. De Nederlandse provincie Limburg is bijvoorbeeld betrokken bij de 

Nederlands-Vlaamse samenwerking, de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de Rijn-Maas-Noordregio. Vaak 

gaat dit om samenwerking rond concrete grensoverschrijdende projecten, in de meeste gevallen 

opgebouwd rond Europese subsidies, maar deze verbanden kunnen ook een aanknopingspunt vormen 

om Brussel gezamenlijk te benaderen, zeker als het gaat om onderwerpen die ook grensoverschrijdende 

consequenties hebben.  

 

3.6. Samenvattend 

Uit de analyse blijkt dat de provincies redelijk tot goed gepositioneerd zijn op het Europese speelveld 

(zie Tabel 3.1). De betrokkenheid bij de verschillende kanalen en focal points staat volgens de meeste 

respondenten in dienst van de informatie- en beïnvloedingsfuncties. De ‘gaten’ in de provinciale positie 

zitten vooral in de Raadsfase en de voorbereiding daarvan op nationaal niveau. De betrokkenheid bij de 

Raadsfase is niet structureel en ontbreekt borging. Het weinige contact dat er is in deze fase, met 

bijvoorbeeld de PV, staat vooral in het teken van de informatiefunctie. Wel moet worden opgemerkt dat 

                                                 
9 De overige functionele netwerken zijn niet genoemd door respondenten.  
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de provincies op sommige dossiers actief worden betrokken binnen Interbestuurlijke Dossierteams, of 

andere informele verbanden. In hoofdstuk vijf gaan wij o.a. in op de vraag of deze positie versterkt moet 

worden in het licht van de ingezette decentralisatie en op welke wijze deze positie versterkt kan 

worden. Ter inspiratie zal in het volgende hoofdstuk echter eerst in kaart worden gebracht hoe de 

positie van Nederlandse provincies zich op hoofdlijnen verhoudt tot die van regio’s in andere lidstaten 

van de EU.  

 
 
 

Kanaal Focal point Positie 

Europese  Commissie Werkprogramma  

Groenboeken  

Witboeken  

Impact assessment   

Expertgroepen / comitologie-comités  

Europees Parlement Parlementaire comités  

Het rapport van de rapporteur  

De plenaire zitting / advies over Commissievoorstel  

Conciliatiecomité   

Nationale overheid, i.h.b. 
de voorbereiding van het 
Raadstraject 

Behandeling EC- werkplan Tweede Kamer  

Werkgroep BNC / BNC- fiche  

Europees Overleg Binnenlands Bestuur (EOBB)  

Interbestuurlijke dossierteams (IBDT’s)  

De kaderinstructie  

De Raadswerkgroepinstructie  

Het PV-instructieoverleg /  contacten met de PV  

CoCo / CoCo-conclusie  

Algemeen Overleg Tweede Kamer  

Raad van Ministers (incl. Coreper en Raadswerkgroepen)  

Overige kanalen Initiatiefrapporten Comité van de Regio (CvdR)  

Het definitieve CvdR advies  

Regionale netwerken  

Tabel 3.1: De huidige positie van provincies bij het Europese beleidsvormingsproces. De gearceerde vakjes 
duiden op een goede positie bij dit focal point. 
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4. Intermezzo: landenvergelijking 
 

4.1. Inleiding 

In het voorgaande is behandeld om welke redenen een positie in Brussel functioneel is voor de 

provincies en hoe deze positie zich verhoudt tot de mogelijkheden (het speelveld). Om nader inspiratie 

op te doen voor de mogelijkheden voor de provincies, wordt de Europese betrokkenheid van de 

Nederlandse provincies in dit hoofdstuk vergeleken met die van regionale overheden in andere EU-

lidstaten. In het ideale geval geeft dit zicht op zogenaamde best practices. Vooraf is echter een 

disclaimer op zijn plaats: best practices zijn zelden één-op-één overdraagbaar. Wat op de ene plek 

werkt, werkt niet altijd op een andere plek. Dit hangt af van de context. Het is dan ook niet zinvol 

afzonderlijke rechten en plichten op het terrein van de Europese samenwerking van decentrale 

eenheden in andere landen naast die in Nederland te leggen en op grond daarvan aanbevelingen te 

doen voor aanpassing van het Nederlandse stelsel. In deze paragraaf vergelijken we de rechten en 

plichten van regionale overheden in verschillende Europese landen dan ook in hun onderlinge 

samenhang. Dit doen we, met het oog op de haalbaarheid, niet voor alle focal points die in het vorige 

hoofdstuk besproken zijn, maar voor een vijftal cruciale indicatoren voor Europese betrokkenheid, zoals 

voorgesteld door Tatham (2011). Voordat we dit doen, bekijken we welke landen voor dit doel het 

meest relevant zijn.  

 

4.2. Waarmee vergelijken? De relatieve bestuurskracht van de Nederlandse provincies 

In 2008 publiceerden Liesbet Hooghe, Arjan Schakel en Gary Marks een geavanceerde ‘meetlat’ om de 

bestuurskracht van regionale overheden met elkaar te vergelijken (Marks et al., 2008; Hooghe et al., 

2008a; 2008b). Ze maakten hiertoe een onderscheid tussen de mate van zelfbestuur die een regionale 

overheid kan hebben en de mate waarin deze deelt in het bestuur van het land als geheel. Elk van beide 

wordt gekarakteriseerd met behulp van vier dimensies. Deze worden in onderstaande tabel 4.1 

samengevat. 
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Dimensie Betekenis 

Mate van zelfbestuur 

1. Institutionele diepte De mate waarin de regionale overheid autonoom is (c.q. de mate van 
controle op besluiten door hogere overheden) 

2. Beleidsbreedte  De hoeveelheid beleidsterreinen waarvoor een regionale overheid 
verantwoordelijk is 

3. Fiscale autonomie De mate waarin een regionale overheid zelfstandig belasting kan 
heffen  

4. Representatie De mate waarin de regionale overheid een onafhankelijke, al dan 
niet direct gekozen wetgevende en uitvoerende macht heeft 

Mate van gedeeld nationaal bestuur 

5. Wetgeving De mate waarin de regionale overheid meebeslist over nationale 
wetgeving  

6. Uitvoerende macht De mate waarin de regionale overheid meebeslist over nationaal 
beleid (d.m.v. al dan niet geformaliseerde overlegorganen tussen de 
overheidslagen) 

7. Fiscale controle De mate waarin de regionale overheid meebeslist over de besteding 
van nationale belastingopbrengsten 

8. Grondwetsherziening De mate waarin de regionale overheid meebeslist over een wijziging 
van de grondwet. 

Tabel 4.1: Een ‘meetlat’ voor de bestuurskracht van regionale overheden (naar Hooghe et al., 2008a; 2008b) 

 

De scores van landen op de verschillende dimensies kunnen worden gecombineerd tot een regional 

authority index (RAI). Hooghe et al. (2008b) hebben dit gedaan voor 47 landen.  Eenheidsstaten waarin 

een aantal taken is gedecentraliseerd naar lagere bestuursniveaus (zoals Nederland, Frankrijk, 

Denemarken of Zweden) komen vanzelfsprekend uit op een lagere RAI dan bondsstaten waarin deels 

autonome deelstaten een aantal taken delen op federaal niveau (zoals Duitsland, Oostenrijk, België of 

de Verenigde Staten). 

Nederland neemt in deze exercitie een bijzondere plaats in. Hoewel in de handboeken 

gekarakteriseerd als een gedecentraliseerde eenheidsstaat eindigt ons land in een tussenpositie tussen 

‘echte’ eenheidsstaten en federaal georganiseerde landen. Dat zit hem niet zozeer in de mate van 

zelfbestuur. Op de eerste vier dimensies van tabel 4.1 scoren de Nederlandse provincies veel lager dan 

de landsdelen in federale staten als Duitsland en België, een stukje lager dan de Oostenrijkse deelstaten 

en ongeveer even hoog als de départements en de régions in Frankrijk, de regio’s in Denemarken of de 

län in Zweden.  Ook die gedecentraliseerde regionale overheden beschikken – soms zelfs meer dan de 
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Nederlandse provincies – over bevoegdheden op een breed scala een beleidsterreinen, een zekere mate 

van bestuurlijke en/of fiscale autonomie en direct verkozen organen.  

 Het verschil zit in de mate van gedeeld nationaal bestuur (d.w.z. het tweede viertal dimensies 

van de ‘meetlat’) en dan vooral in het gegeven dat de Nederlandse Eerste Kamer door de leden van 

Provinciale Staten wordt gekozen. Hiermee hebben de provincies, althans op papier, een directe stem in 

het landsbestuur. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat de Eerste Kamer vanouds een functie 

heeft als chambre de réflection en zich als zodanig meer spiegelt aan de landelijke politiek dan 

daadwerkelijk optreedt als vertegenwoordiging van de provincies. Op dit punt vertoont de Nederlandse 

Eerste Kamer een zekere gelijkenis met de Bundesrat in bondsstaat Oostenrijk. In de Duitse Bundesrat 

en bijvoorbeeld de Amerikaanse Senaat zijn de regionale (d.w.z. deelstatelijke) wortels veel sterker. 

Niettemin heeft Nederland in de RAI-dimensies van gedeeld nationaal bestuur enigszins federale trekjes.  

 Eén van de uitgangspunten van dit onderzoek luidt dat Nederland op dit moment verder 

decentraliseert: een toenemend aantal taken en bevoegdheden verschuift van ‘Den Haag’ naar de 

gemeenten en de provincies. In het kader van het vermijden van ‘bestuurlijke drukte’ treden de 

provincies bovendien steeds vaker op als hoogste bestuursautoriteit, zonder inhoudelijke bemoeienis 

van het Rijk. Dit betreft onder meer aspecten van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid. Onder 

die omstandigheden zou logischerwijze de mate van zelfbestuur (d.w.z. de eerste vier dimensies van de 

‘meetlat’) van de Nederlandse provincies groeien door een grotere mate van autonomie of een 

uitbreiding van het aantal beleidsterreinen waarvoor de provincies verantwoordelijk zijn. De 

Nederlandse provincies zouden dan niet alleen in de mate van gedeeld nationaal bestuur maar ook in de 

mate van zelfbestuur geleidelijk iets meer op de Duitse en vooral de Oostenrijkse deelstaten gaan lijken.  

Tegen deze achtergrond is het interessant de bemoeienis van de Nederlandse provincies met 

het Europese beleid niet in eerste instantie te vergelijken met die van decentrale overheden in andere 

eenheidsstaten, maar juist de blik te richten op enkele federale staten. De voor de hand liggende ‘peers’ 

in dit verband zijn Duitsland, Oostenrijk en België. Hierbij moet worden opgemerkt dat vooral het 

verschil tussen de Nederlandse provincies en de Duitse Länder erg groot is, zowel qua omvang als qua 

mate van zelfbestuur én gedeeld nationaal bestuur (Hooghe et al., 2008b). België heeft door de 

verstrengeling van gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en taalgemeenschappen 

(Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig) in het federale systeem een aantal eigenaardigheden die in 
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Nederland niet aan de orde zijn.10 Qua omvang lijken de negen Oostenrijkse deelstaten (variërend van 

rond 285.000 tot bijna 2 miljoen inwoners) nog het meeste op de Nederlandse provincies. Op het vlak 

van gedeeld nationaal bestuur scoren de Oostenrijkse Länder zelfs iets lager dan onze provincies – de 

Bundesrat waarin de Länder zijn verenigd heeft minder invloed dan de Nederlandse Eerste Kamer – 

maar de Oostenrijkse mate van regionaal zelfbestuur ligt aanzienlijk hoger dan die in Nederland (Hooghe 

et al., 2008b).   

 We kunnen de omliggende federale staten dan ook zeker niet als letterlijk voorbeeld nemen, 

maar een vergelijking kan wel dienen als potentieel inspirerend gedachte-experiment. Om met beide 

voeten op de grond te blijven zal in het navolgende ook nu en dan gekeken worden naar parallellen met 

de vijf vrij sterke regio’s in de gedecentraliseerde eenheidsstaat Denemarken. Het zwaartepunt van de 

bevoegdheden van de Deense regio’s ligt weliswaar op andere terreinen dan dat van de Nederlandse 

provincies (o.m. gezondheidszorg), maar dat hoeft een vergelijking van de manier waarop beide 

regionale overheden bij de EU betrokken zijn niet in de weg te staan.11 

 

4.3. De Europese betrokkenheid van de provincies in vergelijkend perspectief 

De betrokkenheid van regionale overheden bij de totstandkoming van EU-beleid valt op vele manieren 

te meten. Een nuttig startpunt is de lijst van acht indicatoren die in 2011 door Michael Tatham werd 

voorgesteld. De eerste vijf hiervan hebben betrekking op de beleidsvorming in de EU, zoals de toegang 

van regionale overheden tot de nationale voorbereiding van EU-standpunten en de mogelijkheid direct 

deel te nemen aan overleg of onderhandelingen in Brussel. De laatste drie betreffen de 

implementatiefase, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor regionale overheden om een zaak bij het 

Europese Hof aan te laten spannen door de nationale overheid of de mogelijkheid kosten die 

voortkomen uit onvolledige of onjuiste implementatie te verhalen op regionale overheden.12  

 Tatham’s lijst kan gezien worden als een specifieke, concrete uitwerking van de eerder 

besproken kanalen en focal points waardoor provincies (of andere decentrale eenheden) toegang 

kunnen krijgen tot het Europese beleidsvormingsproces. Aan de hand van de door Tatham (2011) 

                                                 
10 Behalve gewesten en taalgemeenschappen heeft België ook provincies. Deze hebben echter voor wat betreft 
Europese zaken een vrij marginale rol en worden daarom in deze studie niet meegenomen (vgl. CoR 2005, 2008; 
ook VVP 2009)   
11 Deze paragraaf is, afgezien van Tatham (2011), voor een belangrijk deel gebaseerd op CoR (2005) en CoR (2008), 
aangevuld en geactualiseerd met informatie van diverse officiële websites uit de onderzochte landen. Overige 
bronnen zijn in de tekst aangegeven. 
12 Hoewel implementatie strikt genomen buiten het kader van dit onderzoek valt, nemen we de drie 
desbetreffende indicatoren toch in kort bestek mee om het beeld compleet te maken.  
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ontwikkelde indicatoren zullen we hieronder in kaart brengen hoe en in welke mate de Nederlandse 

provincies betrokken zijn bij het Europese beleidsvormingsproces in vergelijking tot hun Oostenrijkse, 

Duitse, Belgische en Deense evenknieën. Informatie hiervoor is onder meer afkomstig uit publicaties van 

het Comité van de Regio’s (CoR 2005, 2008) en uit Tatham (2011). Wat ontbreekt in Tatham’s lijst is de 

organisatie van de regionale belangenbehartiging in Brussel, bijvoorbeeld door middel van ter plekke 

gevestigde individuele of gemeenschappelijke vertegenwoordigingen. Hiervoor biedt onder meer een 

recente studie van Donas en Beijers (2012) een goed aanknopingspunt. In tabel 4.2 zijn de negen in dit 

hoofdstuk gehanteerde indicatoren kort op een rij gezet. Deze zijn vervolgens uitgewerkt. 

 
Dimensie Indicator 

Beleidsvoorbereiding 1. Recht tot deelname van regionale overheden in de nationale voorbereiding van 
EU-standpunten 

2. Bindendheid van standpunten van regionale overheden in de nationale EU-
voorbereiding 

3. Vertegenwoordiging van regionale overheden in de Raad van Ministers van de EU 

4. Vertegenwoordiging van regionale overheden in Commissie- en 
Raadswerkgroepen van de EU  

5. Diplomatieke accreditatie van in Brussel gestationeerde vertegenwoordigers van 
regionale overheden bij EU 

Implementatie13 6. Recht van regionale overheden om de lidstaat te verzoeken een zaak tegen een 
EU-beslissing bij het Europese Hof aan te spannen 

7. Deelname van regionale overheden in het nationale proces van EU-implementatie 

8. Mogelijkheid om regionale overheden financieel aansprakelijk te stellen bij 
ingebrekestelling voor de implementatie van EU-wetgeving 

Organisatie 
belangenbehartiging 

9. Organisatie van de belangenbehartiging door regionale overheden in Brussel 

Tabel 4.2 Indicatoren voor de Europese betrokkenheid van regionale overheden (grotendeels gebaseerd op 

Tatham, 2011) 

 

  

                                                 
13 Hoewel implementatie, in de zin van transpositie, strikt genomen buiten het analysekader valt, hebben wij dit 
toch opgenomen in dit hoofdstuk, aangezien het een integraal onderdeel van de vergelijking van Tatham (2011) 
uitmaakt. 
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1) Recht tot deelname van regionale overheden in de nationale voorbereiding van EU-standpunten.  

In alle hier beschouwde landen bestaan formele procedures voor de participatie van regionale 

overheden in het voorbereidend beleidsvormingsproces dat leidt tot een nationale 

onderhandelingspositie in de Raad van Ministers.  

 In Nederland is dat in de eerste plaats de zogenaamde BNC-procedure: IPO (evenals overigens 

VNG) wordt in een vroeg stadium door het relevante Haagse departement geïnformeerd over nieuwe 

voorstellen van de Europese Commissie en praat vervolgens mee in de werkgroep Beoordeling Nieuwe 

Commissievoorstellen (werkgroep BNC). Daarnaast bestaan er periodieke overleggen met Binnenlandse 

Zaken en de staatssecretaris (resp. minister) voor Europese Zaken alsmede verschillende 

interbestuurlijke dossierteams en meer informele contacten met verantwoordelijke departementen. 

Deze overleggen hebben echter geen formele status; hoe ze verlopen kan sterk verschillen per 

ministerie.  

 In Oostenrijk is in de Grondwet vastgelegd dat de federale regering regionale en lokale 

overheden moet informeren over relevante EU-voorstellen.14 De deelstaten kunnen een gezamenlijk 

standpunt formuleren in de Integrationskonferenz der Länder (IKL). In de praktijk gebeurt dit vaak in het 

meer informele kader van de bijeenkomsten van de gouverneurs van de deelstaten 

(Landeshauptmännerkonferenz, LHK). Op gebieden waar de Länder wetgevende bevoegdheden hebben, 

is deze einheitliche Stellungnahme in principe bindend voor de federale regering (zie ook punt 2, 

hieronder). Deze situatie doet zich enkele keren per jaar voor (Steiermark, 2011). In andere gevallen 

heeft het standpunt van de Länder de status van advies. Overleg tussen deelstaten en federale regering 

vindt regelmatig plaats, onder meer in de Rat für Fragen der Europäischen Integrationspolitik. 

Interessant genoeg is er in Oostenrijk geen met IPO vergelijkbare koepelorganisatie van de Länder. 

Andere formele samenwerkingverbanden dan de grondwettelijk verankerde IKL zijn niet toegestaan. Er 

bestaat alleen een informele Verbindungsstelle der Bundesländer die is ondergebracht bij de 

deelstaatregering van Niederösterreich en vooral een functie heeft op het gebied van informatie-

uitwisseling en secretariële ondersteuning van de IKL.  

 Ook in de Duitse grondwet is vastgelegd dat de federale overheid moet samenwerken met de 

Länder op het gebied van Europa.  In tegenstelling tot Oostenrijk speelt de Bundesrat – de Duitse ‘Eerste 

Kamer’ met afgevaardigden van de Länder – hierin een belangrijke rol. De Bundesrat moet in een vroeg 

stadium geïnformeerd worden over alle relevante EU-dossiers. Op onderwerpen waar de Länder 

                                                 
14 Merk op dat de Grondwet in Oostenrijk uitzonderlijk uitvoerig is en met grote regelmaat op details wordt 
herzien of aangevuld. 



 

43 
 

exclusieve of overheersende wetgevende bevoegdheden hebben, is het standpunt van de Bundesrat (of 

de speciale Europakammer uit de Bundesrat) bindend voor de federale overheid (zie ook punt 2, 

hieronder). In vrijwel alle andere gevallen, gezien de grote uitvoerende bevoegdheden van de Länder in 

het Duitse federale systeem, is er een aantoonbaar belang van de Länder en moet de federale regering 

rekening houden met de opinie van de Bundesrat. Overleg hierover vindt plaats in een uitgebreid stelsel 

van overlegorganen en commissies tussen Länder en Bund tot op ministerieel niveau. Overigens bestaat 

ook in Duitsland geen equivalent van IPO (Pehle, 1997; 1998).  

 In België vereisen vrijwel alle EU dossiers intensieve coördinatie. De ver voortgeschreden 

federalisering heeft ertoe geleid, dat nog maar weinig onderwerpen onder de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de federale regering vallen. Dit betreft onder meer financieel-economische 

dossiers en justitie. De meeste andere onderwerpen, waaronder het merendeel van de milieudossiers, 

energie, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het industriebeleid, komen onder gedeelde 

verantwoordelijkheid van de federale overheid en de gewesten en/of taalgemeenschappen. Tenslotte 

zijn er onderwerpen die onder exclusieve bevoegdheid van de gewesten en/of taalgemeenschappen 

vallen. De sterk verdeelde bevoegdheden worden enerzijds weerspiegeld in het grote aantal gemengde 

delegaties dat deelneemt aan bijeenkomsten van de Raad van Ministers van de EU (zie ook punt 2, 

hieronder), anderzijds in de voortdurende noodzaak tot coördinatie en consensus. Formeel vindt 

afstemming over gemeenschappelijke Belgische standpunten plaats in een wekelijks bijeenkomend 

coördinatiecomité onder de verantwoordelijkheid van de Directie-Generaal Europese Zaken en 

Coördinatie van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Afgevaardigden van de federale 

overheid, de gewesten en de taalgemeenschappen besluiten hier bij unanimiteit. Daarnaast is informeel 

overleg tussen de bestuurslagen zeer belangrijk. De tien Belgische provincies vervullen een 

verwaarloosbare rol in dit spel. Bijvoorbeeld de Vlaamse provincies worden geïnformeerd (onder meer 

via het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, VLEVA) en geconsulteerd door de Vlaamse 

deelregering, maar hebben geen formele positie in de beleidsvoorbereiding (vgl. VVP, 2009).  

 De staatsinrichting van Denemarken werd in 2007 ingrijpend hervormd. Het aantal gemeenten 

werd teruggebracht van 271 tot 98 en de voormalige veertien ‘provincies’ werden vervangen door vijf 

regio’s. Deze vervullen substantiële taken met betrekking tot de gezondheidszorg, maar hebben ook 

bepaalde bevoegdheden op de gebieden natuur, milieu, ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling. 

De regio’s werken samen in een koepelorganisatie genaamd Danske Regioner (DR) die qua taken en 

omvang vergelijkbaar is met IPO. Er is geen (grond)wettelijke plicht om lagere overheden te informeren 

over of te betrekken bij EU-beleid, maar in het kader van de Deense traditie van samenwerking en 
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consensus is dit wel gebruikelijk. Formele voorbereiding van Deense EU-standpunten vindt plaats in 33 

EU Special Committees. DR is vertegenwoordigd in de relevante Special Committees, waaronder die voor 

milieu en regionaal & industriebeleid. Voor de Deense regio’s is dit de belangrijkste binnenlandse route 

om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van EU-beleid (CEMR, 2007). Verdere afstemming van 

de Deense EU-positie vindt plaats tussen de departementen zonder directe inbreng van regionale of 

lokale overheden. Een bijzonder kenmerk van het Deense EU-proces is de grote rol van het parlement. 

Geen minister kan naar een Raadsbijeenkomst van de EU zonder een mandaat van het Comité voor 

Europese Zaken van het Deense Folketing. Dit maakt Europese dossiers, meer dan in andere landen, 

politiek zichtbaar (vgl. Møller Sousa, 2008). Hoewel geen formeel kanaal voor het behartigen van 

regionale belangen biedt deze gang van zaken, zeker gezien de gevoeligheid van veel Europese dossiers 

in Denemarken, wel een aanknopingspunt om controversiële onderwerpen nog eens politiek en 

publiekelijk aan de orde te stellen.  

 

2) Bindendheid van standpunten van regionale overheden in de nationale EU-voorbereiding.  

Zoals eerder aangegeven zijn de standpunten van de Oostenrijkse Länder bindend voor de federale 

overheid wanneer de Länder een wetgevende bevoegdheid bezitten op het desbetreffende terrein. 

Afwijkingen van deze regel zijn alleen bij uitzondering mogelijk, als het buitenlandse of Europese beleid 

daartoe dwingt. Een en ander is in de Grondwet (Bundesverfassungsgesetz, Art. 23(d)2) vastgelegd. In 

Duitsland is de situatie min of meer vergelijkbaar: standpunten van de Länder zijn bindend wanneer 

deze op het terrein in kwestie een exclusieve of overheersende wetgevende bevoegdheid hebben. Ook 

hiervoor bestaat een grondwettelijk basis (Grundgesetz Art. 23 en 50). In geval van conflict is een 

speciale procedure voorhanden (Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in 

Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBLG), par. 5(2)). Gezien het uitgebreide takenpakket van 

de Duitse Länder komt exclusieve of overheersende Länder-bevoegdheid in Duitsland aanzienlijk vaker 

voor dan in Oostenrijk.  

 In België vindt besluitvorming over EU-standpunten plaats op basis van consensus tussen de 

federale overheid, de gewesten en de taalgemeenschappen. In het uitzonderlijke geval dat er ook na 

intensief overleg geen consensus bereikt kon worden, is er geen Belgisch standpunt en moet het land 

zich onthouden van stemming in de Raad van Ministers van de EU. In Denemarken en Nederland 

worden de standpunten van de regio’s resp. de provincies, zoals beschreven, meegenomen in de 

nationale EU-voorbereiding, maar hebben deze geen bindend karakter voor de centrale overheid. 
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3) Vertegenwoordiging van regionale overheden in de Raad van Ministers van de EU.  

Volgens Art. 203 van het Verdrag van Maastricht hebben regionale vertegenwoordigers toegang tot de 

beraadslagingen van de Raad van Ministers. Van de hier onderzochte landen maken Duitsland en België 

het meeste gebruik van deze mogelijkheid, vaak in de vorm van gemengde delegaties. Omdat er in de 

meerderheid van de beleidsdossiers op zijn minst sprake is van een gedeelde betrokkenheid van Bund 

en Länder, maakt een door de Bundesrat benoemde Länder-vertegenwoordiger meestal deel uit van de 

Duitse delegatie in de Raad  van Ministers.15 Bij exclusieve of overheersende wetgevende bevoegdheden 

treedt de vertegenwoordiger van de Länder zelfs op als leider van de Duitse delegatie in de Europese 

Raad van Ministers. Sinds de federale hervorming van 2006 is dit in principe alleen nog het geval op de 

terreinen onderwijs, cultuur en media. Ook in België zijn gemengde delegaties eerder regel dan 

uitzondering, zeker op terreinen als milieu, ruimtelijke ordening en regionale economie waar grote 

regionale bevoegdheden bestaan. Een halfjaarlijks rotatiesysteem, vergelijkbaar met het roterende 

voorzitterschap in de EU, bepaalt welke regio of gemeenschap wordt afgevaardigd naar de Raad.  

 Ook in Oostenrijk bestaat de grondwettelijk vastgelegde mogelijkheid, regionale 

vertegenwoordigers op te nemen in de delegatie naar de Raad in Brussel indien op het desbetreffende 

terrein wetgevende bevoegdheid bestaat. Van deze mogelijkheid wordt echter zo goed als nooit gebruik 

gemaakt (vgl. ook Steiermark, 2011, 13). Kennelijk biedt de binnenlandse procedure voor de 

totstandkoming van EU-standpunten, met name de bindende inachtneming van de einheitliche 

Stellungnahme van de Länder door de federale regering, vanuit regionaal perspectief voldoende 

waarborgen. Denemarken en Nederland worden in de Raad uitsluitend door de nationale regering 

vertegenwoordigd.  

 

4) Vertegenwoordiging van regionale overheden in Commissie- en Raadswerkgroepen van de EU 

Vertegenwoordiging van regionale overheden in werkgroepen van de Europese Commissie of ambtelijke 

voorbereidingsgroepen van de Raad van Ministers verloopt in beginsel langs dezelfde lijnen als 

vertegenwoordiging in de Raad van Ministers. Vertegenwoordigers  van de Belgische gewesten en 

taalgemeenschappen nemen veelvuldig deel aan ambtelijk overleg bij de EU. Vertegenwoordigers van 

de Duitse Länder doen dat ook, maar alleen als lid van een door de federale overheid geleide delegatie. 

Ook in Oostenrijk bestaat deze mogelijkheid, maar hier wordt minder gebruik van gemaakt dan in 

                                                 
15 Merk op dat vanuit Duitsland ook vaak verschillende federale ministeries meereizen naar Brussel. Hierdoor 
neemt de Duitse delegatie soms de omvang aan van ‘een voetbalteam’ (Pehle, 1997, 199). 
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Duitsland. In Denemarken en Nederland maken regionale overheden in principe geen deel uit van 

ambtelijke delegaties naar Brussel. 

 Duitse en Oostenrijkse regionale overheden zijn bovendien opgenomen in de diplomatieke 

vertegenwoordiging van hun land bij de EU. Al sinds de jaren ’50 zetelt in de Duitse Permanente 

Vertegenwoordiging (PV) een observator van de Länder (Landesbeobachter) die het recht heeft EU-

vergaderingen bij te wonen. Een ‘bijkantoor’ van de Oostenrijkse Verbindungsstelle der Bundesländer is 

opgenomen in de Oostenrijkse PV, mag als zodanig deelnemen aan EU-vergaderingen en vormt een 

belangrijke schakel tussen Brussel en de Länder.  

 

5) Diplomatieke accreditatie van in Brussel gestationeerde vertegenwoordigers van regionale 

overheden bij de EU 

Dit punt volgt uit het vorige. Vertegenwoordigers van de Belgische regionale overheden kunnen namens 

België spreken in bijeenkomsten met andere lidstaten en/of de Commissie en hebben daartoe (via de 

Belgische PV) volledige diplomatieke accreditatie. Dit geldt ook voor de Duitse Landesbeobachter en de 

Brusselse staf van de Oostenrijkse Verbindungsstelle der Bundesländer in de respectievelijke PV’s. Uit de 

lidstaten meereizende regionale ambtenaren hebben geen diplomatieke accreditatie; zij maken deel uit 

van een delegatie onder leiding van een vertegenwoordiger van de federale (Duitse, Oostenrijkse) dan 

wel centrale (Deense, Nederlandse) overheid. De staf van zelfstandige regiokantoren in Brussels, 

bijvoorbeeld van de afzonderlijke Duitse of Oostenrijkse Länder, de Deense regio’s of de Nederlandse 

provincies, heeft nooit diplomatieke accreditatie.  

 

6) Recht van regionale overheden om de lidstaat te verzoeken een zaak tegen een EU-beslissing bij 

het Europese Hof aan te spannen  

In Oostenrijk, Duitsland en België kunnen Länder, resp. gewesten en gemeenschappen, hun federale 

overheden een bindend verzoek doen om een zaak bij het Europese Hof van Justitie aan te spannen, 

bijvoorbeeld bij onrechtmatig handelen van één van de EU-instituties. In Denemarken en Nederland 

bestaat deze mogelijkheid niet.   

 

7) Deelname van regionale overheden in het nationale proces van EU-implementatie 

In praktische zin zijn uiteraard alle lagere overheden in alle lidstaten betrokken bij de implementatie van 

allerhande EU-wetgeving. Denk aan de Habitatrichtlijn, de Luchtkwaliteitsrichtlijn of de regels voor 

openbare aanbesteding. Tatham (2011, 60) richt zich hier echter op de vraag of er specifieke formele 



 

47 
 

voorzieningen getroffen zijn om deelname van regionale overheden in het proces van formele 

implementatie (transpositie) dan wel praktische implementatie (uitvoering) te waarborgen (ibid.). In de 

drie onderzochte federale staten is dit vanzelfsprekend het geval. Hier is de verdeling van wetgevende 

en uitvoerende bevoegdheden tussen de verschillende overheidslagen constitutioneel vastgelegd. Dit 

betekent concreet dat regionale overheden automatisch betrokken zijn bij de de transpositie en 

uitvoering van EU-wetgeving op terreinen waarop zij al een bevoegdheid bezaten. In niet-federale 

staten ligt dit minder duidelijk. Daar is de nationale overheid verantwoordelijk voor correcte 

implementatie van EU-wetgeving. In Denemarken is inbreng van de regio’s in dit proces gegarandeerd 

via (inter)departementale voorbereidingscomité’s en actieplannen. In Nederland bestaan hiervoor geen 

toegesneden procedures; inbreng van regionale en lokale overheden bij de formele en praktische 

implementatie van EU-regelgeving vindt plaats zoals bij de totstandkoming en uitvoering van andere 

(d.w.z. nationale) regelgeving.   

 

8) Mogelijkheid om regionale overheden financieel aansprakelijk te stellen bij ingebrekestelling voor 

de implementatie van EU-wetgeving  

Deze factor laat een keerzijde zien van betrokkenheid van regionale overheden bij het Europese 

beleidsvormingsproces. In alle onderzochte landen bestaan algemene of specifieke regels die bij 

onvolledige of incorrecte implementatie van EU-wetgeving door regionale overheden de mogelijkheid 

bieden van een aanwijzingsbevoegdheid of indeplaatsstelling door de nationale (federale of centrale) 

overheid. In Duitsland, België en Denemarken kunnen bovendien, onder strikte voorwaarden, boetes 

opgelegd door het Europese Hof van Justitie en eventuele andere kosten die samenhangen met het niet 

nakomen van EU-verplichtingen op regionale overheden verhaald worden. In Nederland is dit sinds de 

inwerkingtreding van de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (de zgn. Wet NErpe) in 

mei 2012 eveneens het geval. 

 

9)  Organisatie van de belangenbehartiging door regionale overheden in Brussel 

Regio’s uit alle lidstaten van de EU zijn aanwezig in Brussel om informatie in te winnen, netwerken te 

vormen, het binnenhalen van Europese subsidies te ondersteunen en zo mogelijk nieuw en lopend 

beleid te beïnvloeden. Er zijn echter grote verschillen in de manier waarop deze belangenbehartiging is 

georganiseerd, onder meer in de omvang van de vertegenwoordiging in Brussel en in de mate waarin 

regio’s samenwerken met andere regio’s uit dezelfde lidstaat of ook met regio’s uit andere lidstaten. 
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 De Nederlandse provincies hebben in de vorm van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) 

een gezamenlijke vertegenwoordiging in Brussel. Omdat deze organisatie alle provincies omvat is sprake 

van een complete national association (Donas en Beyers, 2012). In de ‘preconcurrentiële fase’, zoals een 

recente IPO-notitie (IPO 2012) het uitdrukt, trekken de provincies samen op. Voor de behartiging van 

meer specifieke regionale belangen – te denken valt aan de strijd om Europese fondsen – bestaan 

binnen het HNP vier regionale, d.w.z. landsdelige, samenwerkingsverbanden voor Noord-, Oost- en Zuid-

Nederland en voor de Regio Randstad. Deze samenwerkingsverbanden zijn te benoemen als partial 

national associations.  

 Ook de vijf Deense regio’s hebben vanuit de regiokoepel Danske Regioner (DR) een complete 

national association in Brussel, gevestigd in het European House of Municipalities, Regions and Cities.16 

Maar anders dan de Nederlandse provincies hebben alle vijf Deense regio’s daarnaast eigen, op 

verschillende adressen gevestigde kantoren in Brussel. De aanwezigheid van dergelijke individual liaison 

offices is opmerkelijk, want met een bevolkingsaantal tussen 600.000 (Noord-Jutland) en 1,6 miljoen 

(Hoofdstadregio) zijn ze gemiddeld kleiner dan de Nederlandse provincies. 

 Evenals de Deense regio’s hebben de Oostenrijkse Länder ieder een eigen ‘liaison office’. De 

enige uitzondering vormt Vorarlberg, de kleinste deelstaat qua oppervlakte en met 370.000 inwoners de 

op-één-na-kleinste in termen van bevolkingsaantal. Burgenland (285.000 inwoners) woont in bij 

deelstaat Wenen, maar alle andere onderhouden zelfstandige vestigingen. Dit geldt ook voor 

bijvoorbeeld Karinthië en Salzburg, beide met een inwonertal tussen 500.000 en 600.000. De 

gezamenlijke vertegenwoordiging van de Oostenrijkse deelstaten is beperkt tot de diplomatieke afdeling 

van de Verbindungsstelle der Bundesländer die is opgenomen in de Oostenrijkse PV. Deze houdt 

uiteraard ook wel de belangen van de gezamenlijke deelstaten in de gaten, maar heeft toch meer een 

formele rol als verbinding tussen de diplomatieke dienst en de regeringen van de Länder.  

 Het spreekt welhaast vanzelf dat ook de Duitse Länder hun eigen vertegenwoordigingen in 

Brussel hebben. Die van deelstaten als Nordrhein-Westfalen, Bayern en Baden-Württemberg (elk meer 

dan 10 miljoen inwoners) hebben met tientallen medewerkers zelfs de omvang van de PV van een 

kleinere lidstaat.  Afgezien van de Landesbeobachter bij de Duitse PV (zie boven) is er geen sprake van 

                                                 
16 Het European House of Municipalities, Regions and Cities is sinds 2007 de Brusselse zetel van de Council of 
European Municipalities and Regions (CEMR). Naast de CEMR zelf en het kantoor van de Deense regio’s huisvest 
het een aantal andere regionale en lokale vertegenwoordigingen. Vanuit Nederland zijn dat de Brusselse 
vertegenwoordiging van de VNG en het samenwerkingsverband van de vier grootste Nederlandse steden (de G-4). 
Het HNP heeft een eigen vestiging in de Europawijk. 
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geïnstitutionaliseerde gemeenschappelijke belangenbehartiging door de Duitse deelstaten – hetgeen 

natuurlijk geenszins uitsluit dat op afzonderlijke dossiers wordt samengewerkt. 

 België tot slot, is met betrekking tot de regionale belangenbehartiging bij de EU een enigszins 

vreemde eend in de bijt. De gewesten en taalgemeenschappen onderhouden geen aparte EU-kantoren, 

wat niet verwonderlijk is omdat hun regeringen - met uitzondering van die van de kleine Duitstalige 

Gemeenschap (ca. 75.000 inwoners; zetel in Eupen) - sowieso al in Brussel gevestigd zijn. Hun deelname 

in formele besluitvormingsprocessen van de Raad van Ministers vindt plaats via de Belgische PV (zie 

boven).  

Donas en Beyers (2012) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar regionale 

vertegenwoordigingen in Brussel. Door vergelijking van gegevens uit alle lidstaten komen zij onder meer 

tot de conclusie dat grote, rijke regio’s doorgaans eigen kantoren (individual liaison offices) in Brussel 

onderhouden. Dit is duidelijk van toepassing op de meerderheid van de Duitse Länder – en men kan 

veronderstellen dat bij de grootscheepse aanwezigheid van de grootste en rijkste deelstaten in Brussel 

de minder rijke uit het oostelijke deel van de Bondsrepubliek eenvoudigweg niet konden achterblijven. 

Europa-breed gezien zijn partial national associations kenmerkend voor rijke regio’s met een beperkte 

mate van zelfbestuur, terwijl complete national associations vooral voorkomen bij minder rijke regio’s 

met een beperkte mate van zelfbestuur. 

 Op grond van de bevindingen van Donas en Beyers (en ‘vreemde eend’ België even buiten 

beschouwing latend) zou men zowel in Denemarken als in Oostenrijk als in Nederland partial national 

associations kunnen verwachten. Immers, in alle drie landen is sprake van relatief rijke regio’s van 

ruwweg vergelijkbare omvang en met een ruwweg vergelijkbare mate van zelfbestuur.  Toch komen 

partial national associations alleen in Nederland voor (de regionale samenwerkingsverbanden binnen 

het HNP) en dan nog naast – of liever gezegd binnnen het kader van – een complete national association 

(het HNP zelf). Ook in Denemarken bestaat weliswaar zo’n complete national association (het kantoor 

van Danske Regioner), maar deze wordt geflankeerd door afzonderlijke vertegenwoordigingen van alle 

vijf regio’s. In Oostenrijk zijn er alleen individuele regiokantoren en ontbreekt de complete national 

association volledig (de Verbindungsstelle bij de PV kan niet als zodanig worden aangemerkt).  

 Hoe is deze situatie te verklaren? Uit het onderzoek van Donas en Beyers (2012) over alle 27 

lidstaten valt af te leiden dat hier sprake is van twee tegengestelde trends. Enerzijds leidt een grotere 

mate van regionaal zelfbestuur logischerwijze tot meer en potentieel sterker uiteenlopende regionale 

deelbelangen en dus tot meer individuele vertegenwoordiging in Brussel. Anderzijds leidt een grotere 

mate van gedeeld nationaal bestuur tot meer gemeenschappelijke belangen met betrekking tot 



 

50 
 

‘Europa’, bijvoorbeeld gericht op het beïnvloeden of ondersteunen van de nationale 

onderhandelingspositie (Donas en Beyers, 2012, 8 en 15). Nu ligt de mate van regionaal zelfbestuur in 

de drie landen dicht bij elkaar, maar heeft Nederland een hogere mate van gedeeld nationaal bestuur 

dan Denemarken en zelfs Oostenrijk (Hooghe et al, 2008a). Het lijkt erop dat, als gevolg hiervan, de 

balans in Nederland tot nu toe overhelt naar meer gemeenschappelijke belangenbehartiging in Brussel 

(een combinatie van complete en partial national associations), terwijl in Denemarken en Oostenrijk de 

nadruk relatief meer ligt op het aspect van zelfbestuur en dus op individuele belangenbehartiging. Het is 

de vraag of dit zo zal blijven. Wanneer de trend naar meer decentralisatie en groeiend regionaal 

zelfbestuur zich inderdaad voortzet, zouden ook onder de Nederlandse provincies de deelbelangen 

kunnen gaan overheersen. In dat geval is het denkbaar dat de huidige constructie met HNP en vier 

landsdelige samenwerkingsverbanden geleidelijk plaats maakt voor meer individuele vormen van 

vertegenwoordiging in Brussel. 

 

4.4. Samenvattend 

Tabel 4.3 (bijlage 2) vat het voorgaande samen. De tabel maakt in een oogopslag duidelijk dat de 

Europese betrokkenheid van de Nederlandse provincies meer vergelijkbaar is met die van de Deense 

regio’s dan met die van de deelstaten (resp. gewesten en taalgemeenschappen) in Oostenrijk, Duitsland 

en België. Op zich is dat niet verwonderlijk. De zelfstandige bevoegdheden (de dimensies van zelfbestuur 

bij Hooghe et al., 2008a; 2008b) van de Nederlandse provincies zijn van dezelfde orde van grootte als die 

van de Deense regio’s en blijven aanzienlijk achter bij die van de landsdelen van Duitsland en België. 

Met de Oostenrijk Länder is het verschil overigens minder groot. In de mate van participatie in het 

nationale bestuur (de dimensies van gedeeld nationaal bestuur bij Hooghe et al., 2008a; 2008b) nemen 

de Nederlandse provincies weliswaar een tussenpositie in tussen klassieke eenheidstaten en federale 

staten, maar dit heeft vooral te maken met de getrapte verkiezing van de leden van de Eerste Kamer 

door Provinciale Staten. Het behoeft geen betoog dat de Eerste Kamer niet optreedt als een echte 

regionale vertegenwoordiging zoals met name de Duitse Bundesrat. In dit opzicht vertoont Nederland 

hooguit enkele ‘zwak federale’ trekken die in de verte aan de Oostenrijkse situatie doen denken. Bij 

voortgaande decentralisatie in Nederland zou in deze situatie echter verandering kunnen komen. Op 

den duur zou de mate van zelfbestuur van de Nederlandse provincies in de richting van de landsdelen 

van federale staten kunnen bewegen. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welke 

nieuwe bevoegdheden voor provincies gezien het voortschrijdende decentralisatieproces denkbaar zijn.  
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5. Naar een betere balans  

 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre het ingezette decentralisatieproces vraagt om een betere 

positie van provincies in het Europese beleidsvormingsproces en op welke wijze dit kan worden bereikt. 

We verbinden zo de inzichten uit de verschillende hoofdstukken met elkaar. We bespreken welke 

mogelijkheden er zijn om de positie van de provincies te versterken. De aanbevelingen zijn samengevat 

in Tabel 5.1, die voortbouwt op de aan het eind van hoofdstuk 3 gepresenteerde Tabel 3.1. In de tabel 

maken we een analytisch onderscheid tussen betere benutting van bestaande posities en het verkrijgen 

en versterken van nieuwe posities op het speelveld. In de praktijk lopen de twee categorieën echter 

enigszins door elkaar: betere benutting van bestaande mogelijkheden kan bijvoorbeeld geconsolideerd 

worden door deze vast te leggen in nieuwe afspraken, of nieuwe bevoegdheden kunnen weer leiden tot 

een versterking van de rol van provincies in focal points die als zodanig ook in de huidige situatie reeds 

benut werden. In paragraaf 5.2 is daarom gekozen voor een bespreking van de aanbevelingen aan de 

hand van de verschillende kanalen en focal points. Hierbij is wel, waar nodig, aangegeven of het om een 

versterking van bestaande mogelijkheden dan wel een institutionalisering van nieuwe mogelijkheden 

gaat. In een afsluitende paragraaf (5.3) bespreken wij een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de 

verwezenlijking van een versterkte positie. 

 

 

Kanaal Focal point Huidige 
situatie  

Betere benutting bestaande 
mogelijkheden 

Realisatie nieuwe mogelijkheid 
(o.a. geïnspireerd op situatie in 
andere lidstaten) 

EC Werkprogramma    

Groenboeken    

Witboeken    

Impact assessment   - Versterk contacten met de 
Commissie + Proactieve 
inbreng van 
(uitvoerings)expertise  
- Reactie op impact 
assessments via website 
Commissie 

 

Expertgroepen / 
Comitologie-comités 

 - Versterken contacten met 
de Commissie  
- Proactieve inbreng van 
(uitvoerings)kennis  
 

- Afspraak dat Rijk of PV experts 
vanuit de provincie aandraagt bij 
Commissie. 
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Kanaal Focal point Huidige 
situatie  

Betere benutting bestaande 
mogelijkheden 

Realisatie nieuwe mogelijkheid 
(o.a. geïnspireerd op situatie in 
andere lidstaten) 

EP Parlementaire 
comités 

 - Sterker richten op EP als 
geheel.  
- Samenwerking via 
netwerken voor regio’s zoals 
het CEMR.  

 

Het rapport van de 
rapporteur 

 - Idem  

De plenaire zitting / 
Advies over 
Commissievoorstel 

 - Idem   

Conciliatiecomité   - Gebruik maken van 
gelegenheid om eigen ideeën 
naar voren te schuiven. 

 

Rijk en 
TK 

Behandeling EC- 
werkplan Tweede 
Kamer 

 - Versterken contacten met 
Kamerleden 

 

Werkgroep BNC / 
BNC-fiche 

 - Inbreng van informatie in 
het BNC-traject versterken.  
- Verbinding tussen 
uitvoeringsexpertise en 
beleidsmatige expertise 
versterken.  

- Coördinatie van het BNC-fiche 
op gedecentraliseerde dossiers.  

Europees Overleg 
Binnenlands Bestuur 
(EOBB) 

 - Meer gebruiken voor 
algemeen overleg met Min 
BZK en BuZa om de gemaakte 
afspraken over samenwerking 
te bewaken en eventuele 
problemen op te lossen. 

 

Interbestuurlijke 
dossierteams (IBDT’s) 

  - Op voor provincies direct 
relevante dossiers zou het 
werken met interbestuurlijke 
dossierteams (IBDT’s) 
standaardpraktijk moeten 
worden. 

De kaderinstructie   - Coördinatie van instructie op 
gedecentraliseerde dossiers 
(binnen IBDT’s) 

De 
Raadswerkgroepinstr
uctie 

  - Coördinatie van instructie op 
gedecentraliseerde dossiers 
(binnen IBDT’s) 

Het PV-
instructieoverleg / 
contacten met de PV 

  - Coördinatie van instructie op 
gedecentraliseerde dossiers 
(binnen IBDT’s) 
- Het stationeren van een IPO- of 
HNP-medewerker bij de PV (vgl. 
Oostenrijk) 
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Kanaal Focal point Huidige 
situatie  

Betere benutting bestaande 
mogelijkheden 

Realisatie nieuwe mogelijkheid 
(o.a. geïnspireerd op situatie in 
andere lidstaten) 

CoCo / CoCo-
conclusie 

  - Coördinatie van instructie op 
gedecentraliseerde dossiers 
(binnen IBDT’s) 

Algemeen Overleg 
Tweede Kamer 

 - Versterken contacten met 
Kamerleden 

 

Raad van Ministers 
(incl. Coreper en 
Raadswerkgroepen) 

  - Deelname aan delegaties (vgl. 
Oostenrijk) 

net-
werken 

Initiatiefrapporten 
Comité van de Regio 
(CvdR) 

 - Vraagt om actieve houding 
om rapport voor voetlicht te 
brengen. 

 

Het definitieve CvdR 
advies 

 - Vraagt om actieve houding 
om rapport voor voetlicht te 
brengen. 

 

Regionale netwerken    
 
Tabel 5.1: De huidige en gewenste positie van provincies en daaruit voortkomende verbeterpunten. De gearceerde vakjes in 
de kolom ‘Huidige situatie’ duiden op een goede positie bij dit focal point. 
 
 

5.2. Verbeterpunten  

De analyse van de positie op het Europese en nationale speelveld in hoofdstuk 3 laat zien dat de 

provincies niet van alle focal points evenveel gebruik maken. Dat hoeft geen probleem te zijn: niet alle 

kanalen en focal point zijn van even groot belang en ook kunnen provincies niet overal in gelijke mate op 

inzetten. In het licht van het versterken van de informatie- en beïnvloedingsfunctie is het echter 

raadzaam om de mogelijkheden rondom een aantal bestaande focal points beter te benutten.  

Om deze mogelijkheden te consolideren of uit te breiden, valt ook te denken aan het creëren 

van nieuwe mogelijkheden voor provinciale betrokkenheid bij de Europese beleidsvorming. Deze liggen 

met name bij de nationale voorbereiding van onderhandelingen in Brussel tijdens de Raadsfase. In 

hoofdstuk 4 is aangegeven dat regio’s in federale lidstaten vaak een grotere formele bevoegdheid 

hebben bij de voorbereiding van de Raadsfase dan de provincies. Deze extra bevoegdheden vormen een 

interessante inspiratiebron voor de Nederlandse situatie, zeker nu de inrichting van het binnenlands 

bestuur door het voortschrijdende decentralisatieproces, in ieder geval op een aantal beleidsterrein, in 

federale richting schuift. Oostenrijk komt daarbij in hoofdstuk 4 naar voren als meest voor de hand 

liggend vergelijkingsmateriaal. In het onderstaande zal daarom met name op basis van de 

landenvergelijking besproken worden bij welke kanalen en focal points en op welke wijze de 

bevoegdheden van de provincies vergroot kunnen worden.  
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Omdat de versterking van bestaande en de institutionalisering van nieuwe bevoegdheden in de 

praktijk nauw met elkaar verbonden zijn – het een ligt vaak in het verlengde van het ander – worden 

beide opties hieronder in samenhang besproken. Voor een systematisch onderscheid tussen bestaande 

en nieuwe mogelijkheden verwijzen we naar Tabel 5.1 (hierboven). 

Aan het slot van de paragraaf volgt een pleidooi om bij de versterking van de provinciale inbreng 

in Europese beleidsdossiers niet uit te gaan van standaardoplossingen, maar van maatwerk. 

 

Europese Commissie 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven zijn de provincies relatief goed op de hoogte van de werkprogramma’s, 

witboeken en groenboeken van de Commissie en leveren zij waar relevant en mogelijk input via 

position papers, consultaties en persoonlijke contacten. In verband met de positie van de provincies ten 

opzichte van de Europese Commissie richten we ons dan ook op de expertgroepen en het impact 

assessment, waar wel een aanzienlijke winst valt te behalen.   

 

Impact assessment. Een belangrijke stap in de voorbereiding van voorstellen van de Commissie is het 

impact assessment. Bij een dergelijk effectbeoordeling wordt door de Commissie vooral gekeken naar 

de verwachte economische, sociale en milieu-effecten van een nieuw initiatief, maar ook de 

inpasbaarheid van de nationale regelgeving en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid kunnen aan de 

orde komen. Het feit dat deze uitkomsten in toenemende besproken worden in parlementaire comités 

en in de Raadswerkgroepen geeft aanleiding voor de provincies om hier sterker op in te zetten.  

 Veelal worden lidstaten en belanghebbende partijen actief benaderd om informatie te leveren 

voor de impact assessments. Ook hier geldt dat provincies hun zichtbaarheid kunnen vergroten door het 

versterken van de contacten met de Commissie en het actief inbrengen van (uitvoerings)expertise. 

Bovendien kunnen de provincies ook met betrekking tot de impact assessments afspraken maken met 

het Rijk dat voor bepaalde thema’s experts uit de provincie naar voren worden geschoven of meer 

structureel betrokken worden bij de reactie van het Rijk, bijvoorbeeld via IBDT’s (zie onder). De 

openbare publicatie van de uitkomsten van deze beoordelingen op de website van de Commissie, tot 

slot, biedt een andere (zij het latere) gelegenheid om te reageren. De provincies zouden hier op 

prioritaire dossiers gebruik van kunnen maken om het beleidsvormingsproces te beïnvloeden. 
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Expertgroepen. De zelfstandige informatievergaring door de provincies op het Europese niveau kan 

versterkt worden door zich meer te richten op de zogenaamde expertgroepen binnen de Commissie. Dit 

focal point is nog weinig in beeld. De expertgroepen bieden mogelijkheden om in een zeer vroeg 

stadium informatie in te winnen over geplande voorstellen en de beleidsvorming te beïnvloeden. 

Hoewel de experts formeel onafhankelijk zijn bieden ze een (milde) route voor beïnvloeding van de 

beleidsvorming (zie ook Haverland en Liefferink, 2012).  

 Experts voor deze groepen worden doorgaans, zoals vermeld, ofwel direct door de Europese 

Commissie ofwel via de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van een lidstaat benaderd. Middels het 

versterken van contacten met de Commissie en het proactief inbrengen van (uitvoerings-)kennis kunnen 

de provincies zich bij de Commissie ‘in the picture’ spelen. Daarnaast kunnen provincies afspraken 

maken met het Rijk dat de PV voor bepaalde thema’s experts vanuit de provincie naar voren schuift. Iets 

vergelijkbaars geldt voor de comitologie-comités. Het verdient aanbeveling in ieder geval meer zicht op 

hun samenstelling en provinciaal relevante activiteiten te krijgen.  

 

Europees Parlement 

Het Europees Parlement speelt een steeds grotere rol in het beleidsvormingsproces. De relatie van 

provincies met het EP kan versterkt worden door de aandacht niet alleen op de ‘eigen’ Nederlandse 

volksvertegenwoordigers te richten, maar ook op parlementariërs uit andere lidstaten. Samenwerking 

via regionale netwerken zoals het CEMR (zie onder) biedt hiervoor goede mogelijkheden. Deze 

aanbeveling geldt voor alle focal points die onder het kanaal ‘Europees Parlement’ vallen, d.w.z. de 

parlementaire comités, het rapport van de rapporteur, de plenaire zitting van het EP en het advies 

over Commissievoorstellen en, indien relevant, het conciliatiecomité. Het laatste focal point lijkt 

misschien iets minder voor de hand te liggen, maar ook in het laatste stadium van onderhandeling over 

een Commissievoorstel kan het in specifieke gevallen nuttig zijn voor provincies om hun stem te laten 

horen. 
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Nationale overheid, in het bijzonder de voorbereiding van het Raadstraject 

Verbeterpunten voor de provinciale positie ten opzichte van de nationale voorbereiding van het 

Raadstraject betreffen de werkgroep BNC en het BCN-fiche, de IBDT’s, de diverse instructie-overleggen, 

de verhouding tot de PV en de verhouding tot de Tweede Kamer. Tot slot komt de mogelijke directe rol 

van provincies in de onderhandelingen in de Raad van Ministers en de Raadswerkgroepen aan de orde. 

Bij deze punten gaat het zowel om versterking van bestaande als om het creëren van nieuwe 

mogelijkheden. Zoals gezegd is met name met betrekking tot dit kanaal de ervaring uit andere landen 

relevant (zie hoofdstuk 4). 

 

BNC / BNC-fiche 

Op nationaal niveau spelen de BNC en het BNC-fiche een belangrijke rol in de bepaling van de 

Nederlandse positie bij de beleidsvorming. Opvattingen over de kwaliteit van de provinciale inbreng in 

de fiches wisselen. Deadlines voor de inbreng - die erg krap kunnen zijn - worden niet altijd gehaald en 

de geleverde informatie is soms te beleidsmatig, d.w.z. te zeer gericht op algemene uitgangspunten en 

doelstellingen, terwijl er juist behoefte is aan input over uitvoeringsaspecten. Het IPO zou meer 

structureel moeten zorgen voor goede en tijdige inbreng van informatie in het BNC-traject: de 

verbinding tussen uitvoeringsexpertise en beleidsmatige expertise op IPO-niveau is nu niet altijd 

optimaal - wellicht omdat ‘Europa’ niet altijd evenveel ambtelijke en politiek-bestuurlijke prioriteit krijgt 

in de provincies (diverse interviews).  

 Binnen de BNC-procedure is ook een andere mogelijkheid denkbaar om de provinciale inbreng - 

en daarmee de beïnvloeding door de provincie - te versterken. Met het oog op het proces van 

decentralisatie van Europese uitvoeringsverplichtingen, zou op gedecentraliseerde dossiers de 

inhoudelijke coördinatie van het BNC-fiche voor rekening kunnen komen van de provincies en niet van 

een van de Haagse departementen. Deze aanbeveling is in het bijzonder van toepassing op 

beleidsterreinen waar decentralisatie gepaard gaat met afkalving van expertise op Rijksniveau. 

 

IBDT’s 

Hoewel het BNC-traject een belangrijke schakel is in de nationale standpuntbepaling, biedt het de 

provincies onvoldoende waarborg voor effectieve beleidsbeïnvloeding via de Haagse band. De timing 

van de ficheprocedure is vleesch noch visch: enerzijds te laat aangezien het Commissievoorstel er al ligt 

en belangrijke kansen tot beïnvloeding dan zijn verkeken, anderzijds te vroeg omdat het opstellen van 

een fiche slechts een momentopname is in een langdurig en grillig verlopend onderhandelingsproces. 
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Dit vraagt daarom om een meer structurele betrokkenheid van de provincies bij de nationale 

standpuntbepaling gedurende het gehele Brusselse  onderhandelingsproces. De crux is dat de provincies 

beter zouden moeten worden aangesloten op de Nederlandse input in de Raadsfase- althans op 

gedecentraliseerde dossiers. Een mooie mogelijkheid hiertoe wordt geboden door IBDTs. 

De IBDT’s bieden gelegenheid om zowel voorafgaand aan als volgend op het BNC-fiche, via het 

Rijk, te reageren op voorstellen voor Europese regelgeving. Via dit overleg kunnen de provincies de 

Commissie van input voorzien bij de impact assessment van haar voorstellen en kan de Nederlandse 

positie worden beïnvloed. De IBDT’s zijn over het algemeen ook betrokken bij het opstellen van het 

BNC-fiche en de verschillende instructies en instructie-overleggen die daarop volgen. Op prioritaire, voor 

provincies direct relevante dossiers zou het werken met IBDT’s dan ook standaardpraktijk moeten 

worden. Net als bij de BNC kan hierbij voor gedecentraliseerde dossiers, mede met het oog op de 

afkalvende expertise van rijk over de uitvoeringspraktijk, het voortouw worden genomen door 

provincies.  

 

Diverse instructieoverleggen (kader-instructie, Raadswerkgroep-instructie, PV-instructieoverleg en 

CoCo-conclusie) 

In het verlengde hiervan is het wenselijk dat de provincies meer betrokken worden bij het opstellen van 

nadere instructies voor de Nederlandse opstelling in Brussel, d.w.z. bij de verschillende instructie-

overleggen, zoals de kaderinstructie, Raadswerkgroep-instructie, het PV-instructieoverleg en de CoCo-

conclusie.  

Zoals hierboven uiteengezet, kunnen de IBDT’s een goed platform bieden voor een versterkte 

deelname van provincies aan de nationale voorbereiding van EU-standpunten. Hoewel een bindend 

standpunt van provincies over de nationale inzet (zoals bestaat in federale landen als Duitsland en 

Oostenrijk, zie hoofdstuk 4) een stap te ver lijkt, kunnen de provincies binnen de IBDT’s een 

voortrekkersrol nemen in de afstemming van het Nederlands standpunt en het bepalen van de 

instructies voor de Raadsfase. 

  

Permanente vertegenwoordiging. Een belangrijk kanaal voor met name informatievergaring betreft 

contact met de Permanente Vertegenwoordiging (PV) over lopende dossiers. Connecties tussen PV en 

HNP zijn momenteel ad hoc en sterk afhankelijk van dossier en personen. Afhankelijk van de rol die 

provincies spelen in het beleidsproces, het verschil in standpunt tussen Rijk en provincie en wat er voor 

de PV tegenover staat wordt er informatie uitgewisseld. Er valt iets voor te zeggen, de provincies meer 
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systematisch te informeren over het Europese positiespel, althans voor de prioritaire provinciale 

dossiers op gedecentraliseerde terreinen.17 Een andere mogelijkheid, geïnspireerd op de situatie in 

Duitsland en Oostenrijk, is het stationeren van een IPO- of HNP-medewerker bij de PV die vanuit de 

gezamenlijkheid kan opereren. In het verleden heeft overigens de provincie Noord-Holland dit al eens 

gedaan, hetgeen daadwerkelijk leidde tot versterking van de informatiepositie.  

 

Tweede Kamer  

Sinds het verdrag van Lissabon heeft de Tweede Kamer een aantal nieuwe bevoegdheden. Kamerleden 

kunnen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de werkplannen van de Commissie, bepaalde voornemens van 

de Commissie prioritair verklaren en aangeven bij welke onderwerpen zij mogelijk een 

subsidiariteitstoets zouden willen uitvoeren of een parlementair voorbehoud zouden willen maken. 

Zaken die prioritair zijn verklaard kunnen aan de orde komen in het Algemeen Overleg dat plaatsvindt 

voorafgaand aan de Raadsvergaderingen en waarbij de Nederlands inzet wordt besproken. Tot op heden 

hebben deze focal points nog weinig aandacht; het beïnvloeden van de Tweede Kamerleden verdient 

dan ook meer aandacht.  

 

Raad van Ministers (incl. Coreper en Raadswerkgroepen)  

Behalve aan een versterking van de positie van de provincies in de nationale voorbereiding van EU-

standpunten, valt ook te denken aan daadwerkelijke deelname aan Brusselse onderhandelingen. Een 

aantal van de bevoegdheden van de regio’s op dit vlak in federale lidstaten als Duitsland en Oostenrijk 

vallen buiten het bereik van de Nederlandse provincies: een bindend standpunt van regio’s of deelname 

van een Gedeputeerde een delegatie naar de Raad van Ministers als hoofdonderhandelaar is in de 

gedecentraliseerde eenheidsstaat Nederland moeilijk voorstelbaar. Voor een aantal andere aspecten 

biedt de landenvergelijking wel interessante aanknopingspunten.  

 Te denken valt bijvoorbeeld aan een wettelijke of althans meer geformaliseerde regeling voor 

opname van provinciale vertegenwoordigers in Raadswerkgroepen indien substantiële provinciale 

bevoegdheden in het geding zijn (mogelijk te zien als een formeel tegenwicht voor de recente Wet 

Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten, NErpe). Hoewel een zelfstandig optreden van de 

                                                 
17 Merk op dat een structurele informatievoorziening over de Raadsfase richting de provincies, vergelijkbaar met 
wat geldt voor de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2012/13, 22112, 1548), ook voor de hand ligt in het licht van de 
ingezette decentralisatie. 
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provincies namens Nederland tijdens de Raadsfase niet haalbaar lijkt, zouden gemengde delegaties – 

met een provinciale vertegenwoordiger als delegatielid niet onvoorstelbaar zijn.  

 

Overige kanalen 

Het belangrijkste aandachtspunt met betrekking tot de overige kanalen in Brussel betreft het CvdR. 

Terwijl regionale netwerken zoals de CEMR en diverse functionele netwerken reeds veelvuldig benut 

worden, strekt een meer proactieve opstelling in het CvdR tot aanbeveling. Verschillende respondenten 

gaven aan, de adviezen van het CvdR over het algemeen als weinig invloedrijk te zien. Om resultaat te 

krijgen van de inzet bij het voorbereiden van adviezen door het CvdR is het cruciaal dat men ‘de boer 

opgaat’ met de adviezen en deze onder de aandacht brengt van andere betrokkenen bij de 

beleidsvorming.  

 

Tot slot: een pleidooi voor maatwerk 

Het lijkt raadzaam om de precieze betrokkenheid van provincies bij (de voorbereiding van) de Raadsfase 

af te stemmen op de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de 

relevante Europese regelgeving. In plaats van het opzetten van algemene overlegstructuren valt het aan 

te bevelen een systematiek te ontwikkelen waarin een grotere betrokkenheid bij de uitvoering zich ook 

vertaalt naar een grotere betrokkenheid bij de voorbereiding in de Raadsfase. Afhankelijk van de 

specifieke dossiers kan dit bijvoorbeeld gaan om een grotere rol in de BNC, het coördineren van een 

BNC-fiche of betrokkenheid in IBDT’s. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat op bepaalde dossiers 

deelname van provinciale vertegenwoordigers aan Raadsvergaderingen en/of Raadswerkgroepen 

mogelijk wordt gemaakt als toehoorder, eventueel zelfs als mede-onderhandelaar. 

 Voortaan zou bij ieder decentralisatievoorstel van het Rijk naar provincie moet worden ingegaan 

op de betekenis van de positionering van provincies in Europa. Daarover zouden vervolgens concrete, 

op maat gesneden afspraken moeten worden gemaakt tussen kabinet en provincies/decentrale 

overheden. Ook het EOBB kan men gebruiken voor algemeen systeemoverleg met de ministeries van 

BZK en BuZa om afspraken over de  samenwerking te maken en te bewaken en eventuele problemen op 

te lossen. 
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5.3. Organisatorische knelpunten 

Het verkrijgen van een betere positie staat of valt met het vermogen van de provincies om de ambitie 

van grotere betrokkenheid bij het Europese beleidsvormingsproces waar te maken. Juist als de 

provincies zich actiever willen opstellen met betrekking tot Europees beleid, niet in de laatste plaats met 

het oog op de huidige decentralisatietrend, dienen de provincies en het IPO expliciet aandacht te 

besteden aan de noodzakelijke randvoorwaarden op het vlak van hulpbronnen. Op basis van de 

verschillende interviews signaleren wij dat het vermogen om ‘te kunnen leveren’, i.e. tijdig kwalitatief 

goede uitvoeringsexpertise vanuit de provincies te betrekken, kwetsbaar is. Dit is riskant met het oog op 

de geloofwaardigheid van de provinciale rol in de beleidsvorming, maar ook met het oog op effectieve 

beleidsbeïnvloeding. Die vereist dat provincies relevante juridisch-technische kennis vertalen naar het 

operationele niveau (Hessel, 2003)  

Volgens verscheidene respondenten zijn de provincies, zowel gezamenlijk als individueel, niet 

altijd in staat tijdig kwalitatief goede (uitvoerings)kennis te leveren, mede ten gevolge van het feit dat 

Europees beleid in IPO-verband, maar ook binnen diverse provincies, facetbeleid is geworden. Het 

facetbeleid, in combinatie met een variabel en soms wankel Europees bewustzijn binnen de provincies, 

maakt dat heldere aanspreekpunten in de organisatie nogal eens ontbreken. Ook gaat het gebrek aan 

Europees bewustzijn volgens meerdere respondenten gepaard met beperkte politieke prioriteit voor 

Europese dossiers. Dit heeft negatieve consequenties voor de capaciteit die wordt vrijgemaakt voor 

Europese aangelegenheden, waardoor HNP- en IPO-lobbyïsten niet tijdig worden gevoed met relevante 

expertise vanuit de provincies en zij de aansluiting met hun achterban verliezen.  

Om de kans op ongewenste regelgeving te verkleinen en effectief Europese kansen te kunnen 

benutten is het van groot belang dat de provincies de aansluiting tussen beleidsvorming en 

beleidspraktijk garanderen door voldoende capaciteit voor Europese dossiers vrij te maken. 

Tegelijkertijd ligt er een belangrijk taak bij het IPO in het stroomlijnen en effectief inzetten van de 

geleverde expertise in het kader van de nieuwe, als facetbeleid vormgegeven Europastrategie.  Deze 

uitdaging zal des te groter worden als de bevoegdheden rondom voorbereiding van het raadstraject 

zouden toenemen: het zal van groot belang worden om dossierkennis, beïnvloedingsvaardigheden en 

talenkennis te organiseren, met name gezien het feit dat ‘Europa’ facetbeleid is geworden. 
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6. Conclusie  

 

Decentralisatie en de provinciale positie in Europese beleidsvorming 

De meeste EU-regelgeving wordt ‘mede of geheel door lokale en regionale overheden uitgevoerd’ 

(Donner, 2011). De toegenomen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Europese regelgeving als 

gevolg van de decentralisatie van met name het omgevingsbeleid maakt een goede provinciale positie in 

Europese beleidsvorming van groot belang. Ten eerste heeft Europese regelgeving niet zelden 

ingrijpende gevolgen voor de provinciale beleidsagenda. Ten tweede brengt Europa kansen met zich 

mee voor provincies. Ten derde neemt, door de combinatie van complexe, vaak ambigue regelgeving 

met bezuinigingen, de kans op uitvoeringsproblemen toe. Dit leidt tot een groot afbreukrisico voor 

provincies, gezien het risico op boetes en imagoschade ten gevolge van incorrecte uitvoering van 

Europese regelgeving. 

Deze uitgangspunten hebben implicaties voor de huidige positie van provincies in Europese 

beleidsvorming. Om de gedecentraliseerde beleidsverantwoordelijkheden waar te maken is een 

versterking van zowel de beïnvloedings- als de informatiefunctie op zijn plaats. Momenteel hebben 

provincies met name aandacht hebben voor beïnvloeding en in minder mate voor de informatiefunctie. 

Veel aandacht gaat uit naar het voorkomen van knellende regelgeving en het voorkomen van 

uitvoeringsproblemen door de provincies. Opvallend is dat Europese regelgeving slechts in zeer 

beperkte mate ook gezien wordt als een kans om de eigen beleidsagenda’s te realiseren, met 

uitzondering van de verschillende financiële programma’s. 

De provincies zijn redelijk tot goed gepositioneerd op het Europese speelveld, al is de inzet op 

een aantal kanalen en focal points momenteel beperkt. Hierbij gaat het met name om het gebruik van 

impact assessments, expertgroepen en comitologie-comités om uitvoeringsinformatie in het 

beleidsproces te brengen. Op het terrein van de nationale overheid is de voorbereiding van de 

Raadsfase een blinde vlek. Ook zijn de contacten met de Tweede Kamer onderontwikkeld. Hoewel het 

Comité van de Regio’s en regionale netwerken als de CEMR goed op het netvlies staan, wordt niet altijd 

even proactief gewerkt. 

 De formele Europese betrokkenheid van de Nederlandse provincies blijkt duidelijk achter bij die 

van deelstaten in meer federale lidstaten als Oostenrijk, Duitsland en België. Deze drie lidstaten kennen 

een aantal formele bevoegdheden toe aan de regio’s die in Nederland niet bestaan. Het gaat dan om 

een informatieplicht richting en opname van regio’s in voorbereiding van EU-standpunten, bindendheid 
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van de standpunten van regio’s hierin en vertegenwoordiging van de regio’s in (voorportalen van) de 

Raad van Ministers en commissie- en raadswerkgroepen.  

Op gedecentraliseerde dossiers is het verschil tussen federale staten en Nederland niet goed vol 

te houden. Dit blijkt uit nadere analyse van de motieven die aan decentralisatie ten grondslag liggen. 

Het doel om de invloed van de provinciale kiezer te vergroten, noopt ertoe de lokale democratie ook 

een stem te geven in Europese beleidsvorming. Vermindering van de bureaucratie op Rijksniveau, ten 

tweede, brengt het risico met zich mee dat beleidsexpertise op Rijksniveau wordt uitgehold, hetgeen 

een bedreiging betekent voor effectieve Nederlandse deelname aan het Europese beleidsproces. De 

beleidsexpertise verschuift naar de provincies en het is cruciaal te verzekeren dat deze ten voordele van 

de lidstaat Nederland wordt ingezet. Wanneer, tot slot, als gevolg van decentralisatie de politieke 

verantwoordelijkheid voor uitvoering van Europese regelgeving bij gedeputeerden komt te liggen, dan 

ligt voor de hand dat zij een aandeel hebben in de totstandkoming van deze regelgeving. 

 

 

Aanbevelingen 

Als wij de analyse van de huidige provinciale positie in Europese beleidsvorming en de best practices uit 

andere lidstaten combineren, komen wij tot de volgende aanbevelingen: 

• De provincies zouden moeten trachten hun expertise en kennis van de uitvoeringspraktijk in een zo 

vroeg mogelijk stadium naar het Europese niveau te brengen, door een beter gebruik van de 

mogelijkheden geboden door impact assessments,  expertcomités en comitologie-comités. Het Rijk 

zou voor gedecentraliseerde dossiers een actievere rol moeten spelen in het aandragen van 

provinciale experts bij de Commissie. 

• De provincies kunnen de relatie met het EP nader versterken door zich niet alleen te richten op 

nationale Europarlementariërs, maar ook op Europarlementariërs uit andere lidstaten, via CEMR of 

andere regionale netwerken/connecties. 

• De provincies dienen te zorgen voor een structureel tijdige en goede inbreng van informatie in het 

BNC-traject, met een goede verbinding tussen uitvoeringsexpertise en beleidsmatige standpunten. 

Het is denkbaar dat de provincies op gedecentraliseerde dossiers het voortouw krijgen in de 

voorbereiding van het BNC-fiche. 

• De provincies dienen zich proactiever op te stellen in het Comité van de Regio’s, door actief ‘de boer 

op te gaan’ met opgestelde adviezen.  
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• De provincies zouden beter moeten worden aangesloten op (de Nederlandse voorbereiding van) de 

Raadsfase. Hiertoe biedt met name het werken met IBDT’s goede kansen; dit zou standaardpraktijk 

moeten worden op de gedecentraliseerde dossiers. De provincies zouden het voortouw kunnen 

nemen in het afstemmen van het Nederlands standpunt en het bepalen van de instructies voor de 

Raadsfase. Hierbij hoort ook een structurele informatievoorziening over de Raadsfase richting 

provincies, d.w.z. voor gedecentraliseerde dossiers. De provincies zouden in het verlengde hiervan 

een steviger rol moeten krijgen in de daadwerkelijke deelname aan Brusselse onderhandelingen. 

Hierbij gaat het om opname van provinciale vertegenwoordigers in raadswerkgroepen en in 

delegaties.  

• De provincies dienen in dat geval zorg te dragen voor goede en tijdige inbreng van 

(uitvoerings)expertise. Zij zouden dit moeten garanderen door voldoende capaciteit voor Europese 

dossiers vrij te maken en te werken aan Europees bewustzijn. Tegelijkertijd ligt er een belangrijk 

taak bij het IPO in het stroomlijnen en effectief inzetten van de geleverde expertise in het kader van 

de nieuwe, als facetbeleid vormgegeven Europastrategie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

een betere positie niet alleen staat of valt met het leveren van beleidsexpertise, maar ook met 

beïnvloedingsvaardigheden en talenkennis.  

• Tevens zou kunnen worden gesproken over het positioneren van een medewerker namens de 

gezamenlijke provincies bij de Permanente Vertegenwoordiging, zoals het geval is in bijvoorbeeld 

Oostenrijk. Dit heeft als voordeel dat provincies gemakkelijker zicht kunnen krijgen op de eerder 

genoemde blinde gaten in het Commissietraject en behandeling door het EP. De provincies zouden 

zo minder afhankelijk worden van incidentele contacten met de PV op individuele dossiers. 

• Het lijkt raadzaam om de precieze betrokkenheid van provincies bij (de voorbereiding van) de 

Raadsfase af te stemmen op de dossierspecifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de 

uitvoering van Europese regelgeving en uitvoeringslasten. In concreto lijkt het ons raadzaam te 

werken met pilots voor grotere provinciale betrokkenheid op prioritaire gedecentraliseerde 

dossiers- mede gezien het feit dat de organisatorische randvoorwaarden nog kwetsbaar zijn. Voorts 

zou bij ieder decentralisatievoorstel van het rijk naar provincie moeten worden ingegaan op de 

betekenis hiervan voor de positionering van provincies in Europa en zouden concrete afspraken 

dienaangaande moeten worden gemaakt tussen kabinet en de provincies.18 

 

                                                 
18 Deze afspraken zouden in de toekomst tevens op hoofdlijnen kunnen worden vastgelegd in de Code 
Interbestuurlijke Verhoudingen, die reeds een onderdeel ‘Europa’ bevat.  



 

64 
 

Win-win situatie 
Dit advies is geschreven voor de gezamenlijke provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg. 

Echter, ook voor het Rijk valt veel winst te halen bij een versteviging van provinciale betrokkenheid. 

Zoals erkend in het Actieplan Europa en decentrale overheden kan een betere onderlinge afstemming 

‘bijdragen aan de realisatie van een sterkere positie van de lidstaat Nederland in de coördinatie van 

Europees beleid’. Toenmalig minister Donner gaf in zijn Visienota Bestuur en Bestuurlijke Inrichting 

(2011, 15) niet voor niets aan dat het cruciaal is dat er bij de voorbereiding van de Nederlandse inbreng 

in Raadswerkgroepen meer aandacht komt voor de gevolgen van Europese regelgeving voor decentrale 

overheden. In dit opzicht lijkt zich een kentering af te tekenen ten opzichte van de lange tijd afhoudende 

opstelling van de regering als het ging om voorstellen voor een grotere rol van decentrale overheden in 

het Raadstraject (Hessel, 2003), zoals gedaan door de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV, 

2001) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB, 2004). 

Een versterkte participatie van de provincies in de Nederlandse voorbereiding van en deelname 

aan Europese beleidsonderhandelingen garandeert om te beginnen een betere en meer systematische 

inbreng van uitvoeringsinformatie in een voldoende vroeg stadium. Deze informatie is niet alleen een 

potentieel belangrijke hulpbron voor onderhandelingen; het goed betrekken van deze informatie draagt 

ook bij aan het voorkomen van uitvoeringsproblematiek en de daarmee gepaard gaande financiële, 

beleidsmatige en reputatieschade voor de lidstaat Nederland in het geval van ingebrekestellingen. Ten 

gevolge van de voortschrijdende decentralisatie in combinatie met bezuinigingen op het ambtelijk 

apparaat zal het moeilijker worden voor departementen om de noodzakelijke uitvoeringsinformatie 

efficiënt en adequaat te ontwikkelen. Deze lacune kan wellicht worden ondervangen door systematische 

provinciale betrokkenheid bij de voorbereiding van de Raadsfase. 

Ten tweede hebben de provincies via IPO en HNP toegang tot informatie- en lobbykanalen die 

niet toegankelijk zijn voor rijksambtenaren. Daarbij gaat het met name om de route richting EP via de 

regionale netwerken en koepelorganisaties, die bekend staat als effectief, maar voorbehouden is aan 

decentrale overheden. In enkele interviews is aangegeven dat deze route zeer aantrekkelijke kansen 

biedt voor het inbrengen van het nationale standpunt, additioneel aan het beïnvloeden van het 

Raadstraject.  

Een derde punt van winst van nauwere samenwerking in het raadstraject betreft de legitimiteit 

van de positie van de Nederlandse overheid. Als men op belangrijke dossiers gezamenlijkheid weet te 

organiseren, staat Nederland als lidstaat sterker in de onderhandelingen, binnen de Raad en jegens de 

Commissie en het EP. Met name de Commissie hecht in toenemende mate waarde aan de positie van 
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decentrale overheden, volgens de gedachte dat resultaten van Europees beleid die gecommuniceerd 

worden via het niveau dat het dichtst bij de burger staat, positief kunnen bijdragen aan de legitimiteit 

van de Europese Unie. Dit punt betekent echter ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Wanneer 

provincies om de Haagse of Brusselse tafel komen te zitten, vereist dat ook een consequent uitgedragen 

gezamenlijkheid en een zekere terughoudendheid bij het zelfstandig opereren in het Europese wanneer 

sprake is van belangentegenstellingen tussen provincies en het Rijk of provincies onderling. Deze 

gezamenlijkheid, om af te sluiten, is potentieel een groot goed voor zowel provincies als Rijk.  
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Bijlage 1. Lijst van respondenten19 
 

- Marly Bloem, directeur ecologie, provincie Noord-Brabant.  

- Dirk-Jan Bonnet, hoofd internationale zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

- Harry Bremmers, clusterhoofd strategie en coördinatie, provincie Limburg. 

- Karolien de Bruine, EU-coördinator, provincie Flevoland. 

- Eduard Dame, voozitter interbestuurlijk dossierteam Emissieplafonds en Luchtkwaliteit, Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, afdeling international zaken.  

- Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland. 

- Linda Docter, beleidsadviseur milieu en water, provincie Utrecht .   

- Wim van der Donk, Commissaris van de Koningin, provincie Noord-Brabant. 

- Rob van Eijkeren, coordinator, Huis van de Nederlandse Provincies . 

- Jacqueline de Groot, vertegenwoordiger Limburg, Huis van de Nederlandse provincies (gastcollege 

RU Nijmegen). 

- Rutger Haandrikman, vertegenwoordiger Limburg,  Huis van de Nederlandse Provincies. 

- Julie d’Hondt, griffie vaste Kamercommissie economische zaken en landbouw.  

- Milos Labovic, vertegenwoordiger provincie Zeeland, Huis van de Nederlandse Provincies.  

- Ad Nederlof, afdelingsmanager natuur- en leefomgeving, provincie Gelderland.  

- Joop Nijssen, voorzitter BNC, Ministerie van Buitenlandse Zaken.   

- Johan Osinga, concernstafleider Provincie Overijssel.   

- Angelika Poth-Mögele, Director of Policy, CEMR. 

- Alexander de Roo, senior adviseur milieu en water, Provincie Gelderland.  

- Tjerk Sietsema, EU-coördinator, provincie Overijssel. 

- Hilde van Velzen, beleidsadviseur Europa, provincie Noord-Holland.  

- Aimée Verhulsdonck,  senior beleidsmedewerker aanbestedingen, Ministerie van Economische 

Zaken. 

- Astrid Weij, coördinator Randstad, Huis van de Nederlandse Provincies. 

- Jelle Wiarda, EFRO-coördinator Noord Nederland (SSN), Groningen. 

                                                 
19 De volgorde van deze interviews loopt niet gelijk met de nummering zoals gebruikt in de tekst, om anonimiteit 
van de geïnterviewden te waarborgen. 
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Bijlage 2: Tabel 4.3 Overzicht van de Europese betrokkenheid van regio’s in Oostenrijk, Duitsland, 
België, Denemarken en Nederland aan de hand van negen indicatoren (naar Tatham, 2011; zie hfst. 4) 

 Oostenrijk  Duitsland België Denemarken Nederland 
1. Deelname regio’s in 
nationale voorbereiding 
EU-standpunten 

Informatieplicht 
federatie en 
deelname Länder bij 
relevante 
voorstellen 
(grond)wettelijk 
vastgelegd 

Informatieplicht 
federatie en 
deelname Länder bij 
relevante 
voorstellen 
(grond)wettelijk 
vastgelegd 

Intensieve, veelal 
informele 
afstemming tussen 
federatie en regio’s 

‘EU special 
committees’, sterke 
rol van Parlement 
(mogelijke 
politisering van EU-
dossiers) 

BNC procedure, 
dossierteams, 
periodiek overleg 

2. Bindendheid 
standpunten regio’s in 
nationale EU-
voorbereiding  

Ja  
(bindend bij 
wetgevende 
bevoegdheid Länder 
op desbetr. terrein) 

Ja  
(bindend bij 
exclusieve of 
overheersende 
wetgevende 
bevoegdheid Länder 
op desbetr. terrein) 

Ja  
(consensus tussen 
federatie en regio’s 
meestal vereist) 

Nee Nee 

3.Vertegenwoordiging 
regio’s in EU Raad van 
Ministers 

Ja 
(bij wetg. 
bevoegdheid Länder 
opname in 
delegatie mogelijk, 
maar gebeurt 
zelden) 

Ja 
(Länder leiden 
delegatie bij excl. of 
overheersende 
wetg. bevoegdh.; 
anders meestal 
opgenomen in 
delegatie) 

Ja 
(meestal gemengde 
delegatie federatie 
en regio’s) 

Nee Nee 

4. Vertegenwoordiging 
regio’s in EU Commissie- 
en Raadswerkgroepen  

Ja 
(opname Länder in 
door federatie 
geleide delegatie 
mogelijk, maar 
gebeurt zelden; ook 
d.m.v. staf van 
Verbindungsstelle 
der Länder bij PV)  

Ja 
(vaak opname 
Länder in door 
federatie geleide 
delegatie; ook 
d.m.v. 
Landesbeobachter 
bij de PV)  

Ja 
(federatie en/of 
regio’s nemen deel, 
afh. van onderwerp) 

Nee, in principe niet Nee, in principe niet 

5. Diplomatieke 
accreditatie regio’s bij 
EU 

Ja 
(staf van de 
Verbindungsstelle 
der Länder bij PV) 

Ja 
(Landesbeobachter 
bij PV) 

Ja 
(afh. van 
onderwerp) 

Nee Nee 

6. Recht tot verzoek 
aanspannen Hofzaak 

Ja Ja Ja Nee Nee 

7. Formeel recht tot 
deelname regio’s in 
nationale implementatie 

Ja 
(via federale 
verdeling van 
wetgevende 
bevoegdheden) 

Ja 
(via federale 
verdeling van 
wetgevende 
bevoegdheden) 

Ja 
(via federale 
verdeling van 
wetgevende 
bevoegdheden) 

Ja/nee 
Deelname 
geïnstitutionaliseer
d in 
(inter)departement
ale comité’s e.d.  

Nee 
(geen specifiek 
formeel recht; wel 
in praktijk) 

8. Financiële 
aansprakelijkheid regio’s 
bij gebrekkige of non-
implementatie  

Nee Ja 
(onder strikte 
voorwaarden) 

Ja 
(onder strikte 
voorwaarden) 

Ja 
(onder strikte 
voorwaarden) 

Ja 
(onder strikte 
voorwaarden) 

9. Organisatie 
belangenbehartiging 
regio’s in Brussel 

‘Indiv. liaison 
offices’ (op één na 
alle Länder) [+ 
diplomatieke 
Verbindungsstelle 
der Länder bij PV] 

‘Indiv. liaison 
offices’ (alle Länder) 
[+ diplomatieke 
Landesbeobachter 
der Länder bij PV] 

Geen aparte EU-
kantoren, want op 
één na alle regio’s 
in Brussel gevestigd 
en veelvuldig direct 
betrokken bij 
formele EU-
besluitv. 

‘Complete national 
association’ (DR) + 
‘indiv. liaison 
offices’ (5 regio’s) 

‘Complete national 
association’ (HNP) + 
‘partial national 
associations’ (4 
regionale kantoren) 
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