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Context en Historie werkgroep Europa 
 
De Randstadprovincies (P4) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken sinds 
1993 samen in de Europese belangenbehartiging in Brussel. 
Om focus aan te brengen in hun lobby stellen de vier Provinciale Staten een 
‘Europastrategie Regio Randstad’ vast. Deze strategie geeft aan op welke Europese 
dossiers de Randstadprovincies de komende jaren samenwerken. Daarnaast zijn er thema’s 
per provincie.  
 
De Europastrategie Regio Randstad en de Europastrategie Flevoland is in de commissie 
Bestuur van 15 juni 2016 in een integrale setting beeldvormend besproken. Na de 
oordeelsvormende commissie Bestuur op 6 juli 2016 is de Europastrategie Regio Randstad 
en de Europastrategie Flevoland in Provinciale Staten vastgesteld. 
 
De Randstadprovincies hebben sinds 2007 (staten-) werkgroepen Europa (in de provincie 
Noord-Holland het Coördinatie Overleg Europa genoemd). Na de provinciale 
Statenverkiezingen in 2015 vond de werkgroep Europa in Flevoland in eerste instantie geen 
doorgang. In 2016 is besloten de werkgroep Europa weer te starten.  
 
De commissie Bestuur heeft één van haar leden, Johan van Slooten, aangewezen als 
voorzitter van de werkgroep Europa. De voorzitter wordt ondersteund door de 
commissiegriffier van de commissie Bestuur. De voorzitter is het gezicht van de werkgroep 
en het eerste aanspreekpunt. Uit elke commissie, economie, duurzaamheid en ruimte, 
nemen 2 commissieleden deel in de werkgroep. De samenstelling van de werkgroep is als 
volgt: 

• Johan van Slooten - voorzitter  
• Paul Vermeulen – namens commissie bestuur 
• Margriet Papma en Koos Hopster - namens de commissies ruimte 
• Theo Vulink en Harold Hofstra (vicevoorzitter)- namens de commissie duurzaamheid  
• Koos Hopster en Erik Boshuijzen - namens de commissie economie 
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Mission Statement met werkafspraken werkgroep Europa – provincie Flevoland 

Mission statement werkgroep Europa 2015-2019 
 
De werkgroep Europa helpt de Staten om het Brusselse beleid naar relevante provinciale 
consequenties te vertalen en daarvoor draagvlak te realiseren. Waar mogelijk en nodig 
neemt zij hiervoor initiatieven om dit beleid te beïnvloeden, te stimuleren, te ondersteunen of 
te verduidelijken. Zij zoekt daarbij afstemming met de betrokken portefeuillehouder en in P-4 
verband met de overige werkgroepen. Als Liaison officer informeert zij op gezette tijden, bij 
voorkeur in overleg met de portefeuillehouder, de staten of de daarbij relevante 
commissie(s). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
De werkafspraken werkgroep Europa 

a) De werkgroep Europa Flevoland volgt de werkwijze zoals beschreven in het 
‘OVERDRACHTSDOCUMENT van de Werkgroepen Europa van Provinciale Staten 
van de Randstadprovincies (gezamenlijk deel)’. 

b) De werkgroep Europa Flevoland komt, aan de hand van de periodieke 
terugkoppeling en vooruitblik Europese lobbyactiviteiten, 4 keer per jaar voorafgaand 
aan PS samen. Data worden afgestemd door de verschillende P4 Griffies en zijn 
afhankelijk van de input van GS. 

c) De werkgroep adviseert in welke commissies de behandeling van stukken 
plaatsvindt en op welke wijze. De werkgroep verdeelt de verschillende thema’s uit de 
Europastrategie onder de werkgroep leden. In een eerdere memo over de 
samenstelling van deze werkgroep is een volgende verdeling van onderwerpen 
aangedragen: 
 

Agrofood Commissie Economie 
Circulaire en biobased economie Commissie Economie 
Energie en Warmte Commissie Duurzaamheid 
Water Commissie Ruimte 
Toekomst Regionaal beleid (lees structuurfondsen) Commissie Economie 
RegioRandstad in de Deltametropool (lees Urban 
Agenda) 

Commissie Ruimte 

Slimme RegioRandstad (lees Living Labs) Commissie Economie 
 

d) De werkgroep bevordert dat er minimaal (of zoveel vaker als nodig) een jaarlijkse 
terugkoppeling plaats vindt in de commissie bestuur over de algehele stand van 
zaken met betrekking tot het dossier Europa. 

e) De werkgroep neemt en krijgt de ruimte om, waar nodig, uitvoering te geven aan 
haar mission statement. 

f) Indien de noodzaak zich voordoet of op verzoek van de staten kan er een 
verdiepende bijeenkomst, eventueel in gezamenlijkheid met de P4, worden 
georganiseerd over een (specifiek) onderwerp. 

g) De portefeuillehouder is in principe aanwezig bij de bijeenkomsten benoemd onder 
punten b, d en f. 

h) De griffie ondersteunt in afstemming met de ambtelijke organisatie de werkgroep en 
faciliteert haar daarbij waar nodig. 

 
Vastgesteld op 7 december 2016 


