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Datum :  8 mei 2013 
Tijd :  11.00 uur – 12.00 uur 

Aanwezig : 
De leden Rijsberman, Geersing, Van Hooff  en Boshuijzen 
Ambtelijk: Venema en De Bruine; Griffie Kalk 
Gedeputeerde: Gijsberts  

Afwezig :   De leden Staalman en Kok   
 
 
 Actie Wie en 

aangereikte info 
Planning 

1 Er wordt gekeken of de bustour op 5 september kan worden 
gecombineerd met een P4 informeel met de Tweede Kamer. 
Via het IPO blijkt dat namelijk niet mogelijk. 

Ambtelijk  

2 Over de conferentie op 21 maart te Drenthe volgt nog 
informatie over de plaats waar die te vinden is. Er wordt 
ook gevraagd de info van SER Flevoland over Accres 
beschikbaar te stellen 

Ambtelijk 
aangereikt 
http://cor.europ
a.eu/en/activitie
s/commissions/n
at/work-in-
progress/Pages/
seminar-
regional-
perspective-
eip.aspx 

Toegevoegd 

3 De volgende werkgroep zal opnieuw aandacht worden 
besteed aan het IPO-rapport  provinciaal positiespel in 
Brussel. Het bijbehorende advies van IPO-bestuur wordt 
daarbij gevoegd.  

Ambtelijk/griffi
e zorgen voor 
agendering 

 

4 De 5 data van het Comité van de Regio’s zijn bekend. 
Meelopen met de bestuurder is daarbij mogelijk.  

De data van 
volgende plenaire 
vergaderingen, 
waarmee men 
zou kunnen 
meelopen: 
3 en 4 juni 
8 en 9 oktober 
28 en 29 
november 
  
Voor degenen die 
willen komen is 
het belangrijk het 
even vooraf bij 
Sidony Venema 
te melden. Ook 
dient men 
verplicht 
identificatie mee 
te nemen om de 
EU gebouwen 

Opgave en 
aanmelding 
graag bij 
Sidony 
Venema 
(sidony.vene
ma@flevolan
d.nl 
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binnen te komen. 
  
 

5 Er komt een indeling binnen de WG Europa naar 
eigenaarschap/pen van specifieke thema’s daar wordt de 
indeling van de fiches bij gehanteerd. 

Griffie 
Indeling tot 
dusverre 
-Kennis en 
Innovatie 
Michiel 
Rijsberman; 
-Toekomst 
regionaal beleid 
Irene van Hooff 
- Landelijke 
gebieden onder 
stedelijke druk 
Jan Eric 
Geersing 
-Duurzame 
leefomgeving 
Erik Boshuijzen. 
Nog opgave van 
: Kees Kok en 
Judith 
Staalman; 
anderen graag 
een bevestiging. 
 

Voor 
volgende WG 
Europa; 
graag 
aangeven bij 
griffie welke 
voorkeur 
men heeft 
voor een 
bepaald 
fiche. Graag 
indeling 
bevestigen 
of alsnog 
opgeven. 

6 De invulling van de bijeenkomst luchtkwaliteit op 31 oktober 
wordt besproken: 

- graag ook praktijkverhalen; 
- externe voorzitter bijvoorbeeld Cor Lamens 
- inschakelen kennis van RIVM, wetenschap 
- inschakelen van Europarlementariers cie. Milieu 
- inbreng gedeputeerden Gijsberts en Lodders 
- inbreng MKB, innovatie duurzaamheid 
- inbreng Floriade 
- afstemming met Utrecht en andere provincies 

vereist 

Ambtelijk 
/griffie iam 
voorzitter WG 
en 
gedeputeerde 
 
 

Vervolgstap-
pen voor de 
zomer. 
 
Ambtelijke 
afstemming 
met Utrecht 
over PS P4 
bijeenkomst 
lucht op 31 
oktober is 
naar alle 
waarschijnlij
k-heid nu op 
11 juni. 

7 Het onderwerp rol van de WG Europa wordt vanwege 
afwezigheid van Kees Kok doorgeschoven. 

Griffie  

8 Er komt nadere informatie over de Green Weeks op 5 en 6 
juni 

Zie voor info: 
http://en.vleva.
eu/event/clean-
air-spot-
regional-
challenges-and-
solutions-
brussels-5-june-

Ambtelijk 
aan te 
reiken 
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9 Er komt wederom een nieuwsbrief Europa uit voor de zomer. Griffie/ambtelij
k 

Voor de 
zomerstop; 
nog nader 
bepalen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


