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INLEIDING 

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en werkzaamheden die de 

statenwerkgroep DrEUn het afgelopen jaar heeft ondernomen om het onderwerp Europa 

onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten van Drenthe. Welke dit zijn, kunt u in dit 

verslag lezen. 

 

Europa wordt steeds belangrijker voor provincies. Niet alleen gezien de wet- en regelgeving 

maar ook vanwege subsidies, nu door de crisis de provinciale financiën onder druk staan. 

Invloed op het Europese beleid is van belang om in Drenthe ontwikkelingen in gang te zetten 

en tot uitvoering te brengen, die Drenthe en de inwoners ten goede komen. Europa moet 

daarom ook bij de Staten hoger op de agenda staan. In 2013 zal de statenwerkgroep hiertoe 

activiteiten ondernemen. 

 

 

DAG VAN EUROPA  

De Dag van Europa (9 mei) stond in Drenthe in het teken van de Masterclass ‘Europese Unie’ 

In de ochtend kregen de Statenleden een Masterclass Europese Unie, gegeven door de heer 

Wiersma van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Na eerst de bestuurlijke kaart van 

Europa behandeld te hebben, werd dieper ingegaan op de wijze waarop Provinciale Staten 

invloed kunnen uitoefenen op Europa en hoe de Staten ten aanzien van Europa haar 

kaderstellende en controlerende rol kan aannemen. 

In de middag stonden twee werkbezoeken op het programma. De eerste stop bestond uit een 

bezoek aan het project Vaarweg Erica – Ter Apel. Met de aanleg van de nieuwe 

vaarverbinding (ruim 20 km lang) wordt een internationale verbinding gerealiseerd tussen de 

recreatievaarttrajecten van Duitsland en de provincie Groningen, via Ter Apel en Erica naar 

Zuid-Drenthe, Friesland en Overijssel. In het voorjaar 2013 is de vaarweg Erica - Ter Apel 

klaar. Zonder de subsidie van Europa had dit indrukwekkende project niet zo snel gerealiseerd 

kunnen worden.  

Vervolgens ging de reis verder naar Stenden Polymore Research & Education (Stenden Pre) 

in Emmen. Stenden Pre is een kenniscentrum voor duurzame kunststoffen en beschikt over 

specialistische laboratoria en testfaciliteiten. Door Europese gelden is een kenniscentrum als 

Stenden Pre mogelijk.  

De dag werd op een luchtige wijze afgesloten door de Emmense cabaretier Eddie Zinnemers. 

 

Naar aanleiding van deze Masterclass heeft de statenwerkgroep DrEUn in een notitie 

beschreven op welke wijze DrEUn het Europese beleid structureel bij de Staten onder de 

aandacht kan brengen. Om ervaring op te doen met deze werkwijze van DrEUn wordt de 

werkwijze in 2013 als pilot uitgevoerd.  
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WERKBEZOEKEN 

 

Werkbezoek Algemene Vergadering CEMR Cadiz 

Van 26 tot 28 september is de 25e Algemene Vergadering gehouden in de Zuid Spaanse stad 

Cadiz. De CEMR is de Europese federatie van gemeenten en regio’s. In totaal zijn er meer 

dan 40 landen lid van deze federatie. Ruim 700 afgevaardigden hebben de vergaderingen, 

presentaties en workshops bijgewoond. Vanuit Drenthe hebben drie Statenleden aan deze 

Algemene Vergadering deelgenomen. 

 

De organisatie werd uitgevoerd door de Spaanse afdeling, in samenspel met de centrale 

CEMR organisatie in Brussel. 

Van de 3D-thema’s van het congres, Decentralisation, Democracy en Development, waren de 

decentralisatie en ontwikkeling en voortgang de meest relevante voor de Drentse delegatie. 

Decentralisatie van bestuur speelt, net als in de rest van Europa, ook in ons gebied een 

belangrijke rol. De afgelopen jaren hebben de Drentse Staten meerdere keren over 

verschillende rapporten op dit terrein gediscussieerd. 

 

In deze tijden van financiële schaarste moeten vele gemeenten en regio’s zowel gezamenlijk 

als afzonderlijk, het uiterste doen om Europese steun te verwerven voor hun projecten.  

Als deze ingediende projecten over meerdere vakgebieden een internationale en multi-

regionale dimensie hebben, is de ondersteuningskans groter. 

Noord-Nederland is hierop geen uitzondering. Zowel in Brussel als in Den Haag wordt hieraan 

gewerkt door o.m. vertegenwoordigers van SNN en bestuurders van ons landsdeel.  

Daarvoor is het nodig dat de verantwoordelijke mensen, zoals bestuurders, ambtenaren en 

volksvertegenwoordigers elkaar kennen en elkaars plannen kennen. 

Persoonlijk contact is hiervoor nodig, naast het gebruik maken van de andere instrumenten om 

elkaar adequaat te informeren. Een algemene vergadering, in dit soort van formaat, is hiervoor 

een uitstekend instrument. 

Een uitgebreid verslag van dit werkbezoek is in december aan de commissie BF uitgebracht.  

 

Werkbezoek Brussel 

Op 8 en 9 oktober heeft een aantal leden deelgenomen aan de zogenaamde Open Days van 

de EU in Brussel. Tijdens deze dagen zijn er uitstekende netwerkmogelijkheden en wordt er 

een breed scala van actuele Europese thema's aangeboden in diverse workshops. Vanuit 

Nederland zijn, naast de provincies en SNN, ook de gemeenten goed vertegenwoordigd. Er is 

kennisgemaakt met o.a. dhr. Frits Thissen, werkzaam als Permanent Vertegenwoordiger op 

het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Naast het bijwonen van 

verschillende workshops is samen met gedeputeerde H. Brink een bezoek gebracht aan het 

Huis der Nederlandse Provincies. Er is daar gesproken met coördinator Rob van Eijkeren en 

dhr. Van de Donk, voorzitter HNP en Commissaris v/d Koningin Brabant. Er zijn ervaringen 

gedeeld en er is een goed beeld gekregen van het HNP.  

De Open Days worden ieder jaar georganiseerd. Naast actuele informatie levert het zoals 

gezegd ook relevante (netwerk)contacten op. Verplichte kost voor een afvaardiging vanuit 

DrEUn! 
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Werkbezoek MEYER WERFT 

Op woensdag 21 november heeft op uitnodiging van de statenwerkgroep DrEUn een grote 

groep van Statenleden, bijzondere commissieleden, niet zijnde Statenleden en 

fractiemedewerkers de MEYER WERFT in Papenburg/Duitsland bezocht.  

De MEYER WERFT bestaat sinds 1795 en is uitgegroeid tot een vooraanstaand bedrijf op het 

gebied van de bouw van cruiseschepen. Naast de bouw van cruiseschepen zelf, wordt er 

gewerkt aan sensortechnologische ontwikkelingen in de cruiseschepen. De heer Van Pol, 

directeur INCAS3, vertelde in dat kader over het project RoboShip, onderdeel van het 

Europese Interreg-project Smartbot waaraan de provincie Drenthe deelneemt. 

Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype multi-sensor robot voor het 

onderhoud en de inspectie van ballastwatertanks in schepen. Deze ruimtes zijn vrij smal en 

smerig, en daardoor voor mensen moeilijk toegankelijk en niet ongevaarlijk. De MEYER 

WERFT werkt in dit project samen met INCAS3, DFKI, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 

Twente, Imotec en Xsens. Dit project is daarmee een praktijkvoorbeeld van 

grensoverschrijdende samenwerking en de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

 

COMMUNICATIE 

Een vast onderdeel van de nieuwsbrief van de Statengriffie is ‘nieuws vanuit DrEUn’. Daarmee 

is een stap gezet in de verbetering van de informatievoorziening vanuit DrEUn over Europese 

aangelegenheden en activiteiten van de statenwerkgroep. In de nieuwsbrieven is aandacht 

geschonken aan de bovengenoemde werkbezoeken en zijn de Staten onder meer 

geïnformeerd over het verschijnen van het Werkprogramma 2013 van de Europese 

Commissie.  

De communicatie via de website van PS is een punt van aandacht. Het updaten van de 

informatie op de website zal in 2013 een terugkerend punt op de agenda zijn. 

 

 

 

VERGADERINGEN 

De statenwerkgroep DrEUn heeft dit jaar 7 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn met 

regelmaat bijgewoond door een Europa-ambtenaar en een enkele keer is ook de 

portefeuillehouder aangeschoven. Incidenteel heeft de werkgroep een gastspreker uitgenodigd 

om toelichting te verzorgen over specifieke onderwerpen:  

De heer Groen, directeur van de Eems Dollard Regio (EDR), heeft een presentatie verzorgd 

over Europese subsidies.  

De heer Kamphuis van het Europa Servicepunt, heeft een presentatie verzorgd over de 

werkzaamheden van het Europa Servicepunt. 

De heer Caspers, één van de Europa-ambtenaren, heeft een presentatie gehouden over de 

samenwerking met Duitsland. 

 

 


