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Werkwijze DrEUn ‘’Grip op Europa’’ 
Werkgroep Drents Europa Netwerk, november 2012 
 
1. Aanleiding en doel 
Tijdens de dag van Europa op 9 mei 2012 vond een Masterclass plaats over de wijze waarop de Drentse 
Staten en het College van GS hun invloed (kunnen) aanwenden in Europa. 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. 
 
De in 2005 ingestelde statenwerkgroep Drents Europa Netwerk (DrEUn) beoogt de Staten bewust te 
maken van het belang van Europa. Naar aanleiding van de Masterclass is DrEUn gevraagd te beschrijven 
op welke wijze DrEUn het Europese beleid structureel bij de Staten onder de aandacht kan brengen. Dit 
heeft geresulteerd in de in deze notitie beschreven werkwijze DrEUn ‘’Grip op Europa’’. Deze werkwijze 
vervangt niet de actieve informatieplicht van GS, maar is erop gericht de Staten meer grip op Europa te 
geven.  
Om ervaring op te doen met deze werkwijze van DrEUn wordt de werkwijze in 2013 als pilot uitgevoerd. 
Tijdens deze pilotperiode wordt door DrEUn met twee (nog te selecteren) thema’s aan de slag gegaan, en 
vindt de verdere uitwerking van de werkwijze plaats. Na dit jaar wordt de pilot door DrEUn geëvalueerd. 
 
2. Doelen werkwijze  
Passend bij de kaderstellende en controlerende rol van de Staten, zijn de drie (opeenvolgende) doelen 
van de werkwijze van DrEUn voor de Staten: 
- tijdige informatievoorziening over Europees beleid, gaandeweg en na uitvoering; 
- tijdig inspelen op het Europese beleidsproces;  
- ontwikkelen van een proactieve houding ten aanzien van Europese beleidsontwikkelingen. 
 
3. Middelen  
Om de doelen van de werkwijze te bereiken, worden door DrEUn drie middelen benut: 
- Agenda Europa; 
- Agendapunt EU-aangelegenheden op de agenda van de commissies; 
- Paragraaf Europa in de Statenstukken. 
 
Om inhoud te geven aan de middelen, wordt de informatievoorziening van en naar de  
Europa-ambtenaren en portefeuillehouder benut. Daarvoor is het nodig dat de informatievoorziening  
structureel plaatsvindt (zie hiervoor 5. Rol van de werkgroep DrEUn). 
 
4. Werkwijze  
De bovenstaande middelen worden door DrEUn benut om de Staten inzicht te geven in het beleid dat in 
Europa wordt voorgesteld en vastgesteld, relevant voor Drenthe. Hieronder wordt in de vorm van een 
werkwijze beschreven, hoe en wanneer deze middelen kunnen worden ingezet om de doelen van de 
werkwijze te behalen. Daarna wordt onder punt 5 ingegaan op de specifieke rol van de werkgroep bij deze 
middelen. 
 
Agenda Europa 
De Agenda Europa is een nog op te stellen document waarin de voor Drenthe relevante en beïnvloedbare 
Europese beleidsthema’s komen te staan, die DrEUn (in de tijd) wil volgen. Concreet wordt voor elk van de 
Europese beleidsthema’s aangegeven in welke fase van de beleidscyclus deze zich bevindt en wanneer 
deze in een volgende fase zit. Op die manier ontstaat inzicht in de Europese beleidscyclus, en daarmee 
inzicht in de mogelijke mate van beïnvloeding van het Europese beleidsthema. De mate van beïnvloeding 
hangt af van de fase waarin een thema zich bevindt:  
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1. Commissiefase, 2. Raadsfase, 3. Implementatiefase.  
 
Agendapunt EU-aangelegenheden op de agenda van de commissies 
De Agenda Europa wordt gekoppeld aan het vergaderschema van de Staten. Als zich op de geselecteerde 
Europese beleidsthema’s relevante ontwikkelingen voordoen, geeft het vergaderschema van de Staten de 
werkgroep DrEUn inzicht in wanneer deze ontwikkelingen aan de orde kunnen komen tijdens een 
commissievergadering (bij het agendapunt EU-aangelegenheden).  
 
Paragraaf Europa in de Statenstukken 
Naar aanleiding van de motie ‘Europese dimensie in statenstukken’ van de Werkgroep DrEUn uit 2009, is  
de paragraaf Europa opgenomen in de Statenstukken. In de gevallen dat Europees beleid niet bij het  
beleidsthema wordt betrokken, is de suggestie van DrEUn aan de portefeuillehouder/GS om in plaats van  
‘niet van toepassing’ in deze paragraaf toe te lichten waarom dit niet van toepassing is. 
  
5. Rol van de werkgroep DrEUN 
De werkgroep speelt een rol bij de genoemde middelen onder ‘4. Werkwijze’. Per middel wordt 
aangegeven welke rol dit is. 
 
Rol van de werkgroep bij de Agenda Europa 
De rol van de werkgroep DrEUn is het voorselecteren van de voor Drenthe relevante en beïnvloedbare 
Europese beleidsthema’s en het plaatsen van deze thema’s op de Agenda Europa ‘’in de tijd’’. De 
werkgroep beheert deze agenda. Aan de hand van de Agenda Europa wordt de beleidscyclus van de 
beleidthema’s gevolgd. Naast de gekozen beleidsthema’s kan op deze agenda ook andere informatie een 
plaats krijgen. Te denken valt aan de vergaderingen/bijeenkomsten die op de agenda van SNN staan. 
 
Het Werkprogramma van de Europese Commissie, dat ieder jaar door de Europese Commissie wordt 
opgesteld en in november openbaar wordt, geeft zicht op de beleidsthema’s die in Europa prioriteit krijgen. 
Ook is er een Roadmap, met daarin een eerste beschrijving van een te behandelen commissie initiatief, en 
een overzicht met aangenomen initiatieven en nog te behandelen initiatieven. Tenslotte zijn er 
evaluatierapporten die aan de basis staan van het verbeteren van beleid of nieuw beleid.1 
 
Om te komen tot een selectie van beleidsthema’s relevant voor Drenthe, kunnen twee criteria worden 
gehanteerd: 

- Versterkt het Europese beleidsthema het provinciale beleid of biedt het mogelijkheid tot 
versterking van het provinciale beleid?  

 Zo nee, verder niets mee doen. 
 Zo ja, prioriteit en inzet bepalen en rendement van de inzet. 

- Beperkt het Europese beleidsthema het provinciale beleid?  
 Zo nee, verder niets mee doen. 
 Zo ja, prioriteit en inzet bepalen en rendement van de inzet. 

Als beleidsthema’s vallen binnen de wettelijke taak van de provincie, dienen deze een hogere prioriteit te 
krijgen. 
 
Voor het selecteren van de voor Drenthe relevante en beïnvloedbare Europese beleidsthema’s, wordt de 
werkgroep ondersteund door één van de Europa-ambtenaren. De selectie van de thema’s vindt plaats 
tijdens de vergadering van DrEUn, na het verschijnen van het Werkprogramma van de Europese 
Commissie in november. 

                                                 

1 De genoemde documenten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie: 
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_nl.htm 
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In de daaropvolgende vergaderingen van de werkgroep DrEUn, staat de Agenda Europa als standaard 
punt op de agenda. Op die manier wordt structureel vinger aan de pols gehouden voor wat betreft 
ontwikkelingen op de geselecteerde Europese beleidsthema’s.  
Eén van de Europa-ambtenaren is altijd aanwezig bij de vergaderingen van de werkgroep. De rol van de 
Europa-ambtenaar is het delen van informatie over de geselecteerde beleidsthema’s en andere relevante 
informatie uit Europa. Afhankelijk van de agendapunten op de agenda van de vergadering wordt ook de 
portefeuillehouder uitgenodigd voor de vergadering of een apart overleg.  
 
Indien aanvullende informatie over het beleidsthema nodig is, worden relevante betrokkenen voor deze 
DrEUn-vergaderingen uitgenodigd.  
Om de Staten heel specifiek over een Europees beleidsthema te informeren of te laten debatteren, worden 
op verzoek van DrEUn, via de geëigende wegen, themabijeenkomsten georganiseerd en/of experts 
uitgenodigd. Dit is vooral aan de orde als een beleidsthema zich in een ‘’beïnvloedende fase’’ bevindt. 
 
Rol van de werkgroep bij het Agendapunt EU-aangelegenheden op de agenda van de commissies 
De leden van de werkgroep DrEUn vestigen bij het agendapunt EU-aangelegenheden de aandacht op de 
geselecteerde Europese beleidsthema’s, door het geven van informatie en het stellen van vragen.  
Eén van de werkgroepleden brengt (via de Statenadviseur) de voorzitter van de betreffende commissie 
van te voren op de hoogte van deze inbreng van de werkgroep DrEUn.  
Deze informatievoorziening van DrEUn is aanvullend op de actieve informatieplicht van GS. 

 
Rol van de werkgroep bij de paragraaf Europa in de Statenstukken 
De werkgroep DrEUn heeft ten aanzien van de inhoud van deze paragraaf een signalerende/faciliterende 
rol naar de woordvoerders van het geselecteerde beleidsonderwerp. DrEUn voorziet hen, indien gewenst, 
van beschikbare relevante informatie uit Europa. Het is aan de woordvoerders van de fracties om het 
debat te voeren over het beleidsonderwerp, en over het al dan niet betrekken van het Europese beleid 
daarbij door GS. 
 
 
 
 


