Wat willen we bereiken?
Provincies zetten zich in voor de
realisatie van de vastgestelde
ambitieuze doelen voor 2030.
Onze energieboodschap is:
- Banen en duurzame groei door
energiebesparing in een stevige
EU Energy Efficiency Directive
(2020-2030)
- duurzaam energie- en
grondstoffengebruik (innovatie)
met behulp van het
investeringsplan (EFSI) van
Juncker
- Aanscherping EU ETS in lijn

De Energie Unie
Klimaat- en
Energiebeleid 2030.

lf

Wrkgr Energietransitie:
Rob de Groot (NB)

IPO:
Marten van der Gaag
Paul Burm (lobby)

HNP:
Vivian Stribos (Oost),
Vacature

Ambtelijk dossierteam:
Provinciale expert:
Alexander de Roo

Bestuurlijk
Dossierteam:
Ard van der Tuuk(HNP),
Arie Stuivenberg (BAC
Energie)

Wat doen we in Den Haag/IPO
We streven naar de instelling – door EZ
en I&M - van een IBDT over de
uitwerking van de 2030 doelen en dat
provinciale specialisten betrokken
worden bij commissie- en
raadswerkgroepen. Boodschap aan rijk
en stakeholders: Benut het
investeringsplan van Juncker voor meer
banen door energiebesparing,
duurzaam energie- en
grondstoffengebruik (innovatie).

met de EU 2050 doelstelling

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

N.a.v:
Wetsvoorstellen medio
2016:
Energie-efficiëncy
EU ETS
Effort sharing 2030

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

Agendapunt
4a,PRIORITAIRE
bijlage 1
IPO
EUROPESE
AGENDA actualisatie maart 2016

Vergadering bestuur IPO op 14 april 2016

15 juni
HNP-seminar
Europese koplopers in de
energietransitie
&
HNP-bestuursvergadering

2 juni
BAC Energie

19 mei
IPO-bestuursvergadering

12 mei
AAC Energie

14 april
IPO-bestuursvergadering

10&11 april 2016
Informele bijeenkomst EU
energieministers.
Expositie en presentatie
provinciale energie
projecten

7 april
BAC Energie

2016

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Uitwerking Energie Unie 2016
x Review Directive safeguard supply
x Revision Regulation security gas supply
x Communication on Waste to Energy
x Revision Eurovignette Directive
x Review of market acces rules
x Review Energy Efficiency Directive
x Review Directive on Energy
Performance of Buildings
x Review EU ETS Directive

VN- klimaatconferentie: wij steunen de
doelstelling van de Europese Commissie
van een wereldwijde realistische CO2-prijs
zodat bedrijven minder gaan uitstoten.
Provincies bieden inzet, kennis en kunde
aan op het gebied van energiebesparing,
het inpassen van hernieuwbare energie en
stimulering van de innovatie bij het MKB
aan het Rijk.

Stand van Zaken
De uitwerking van het Klimaat- en
Energiepakket 2030 staat hoog op de
agenda in 2016: Realisatie Energie Unie én
uitvoering afspraken van VN klimaattop in
Parijs (2015).

Stand van zaken
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Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Wat doen we in Brussel/HNP
De eerste stap is de Energie Unie:
Provincies bieden inzet, kennis en
kunde aan op het gebied van
energiebesparing, het inpassen van
hernieuwbare energie en stimulering
van de innovatie bij het MKB.
De tweede lijn is onze posities in
brengen bij de EU 2030 uitwerking.

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Trekker:
Alexander de Roo

Inzet via CvdR en CEMR
Experts en HNP-dossierhouder nemen
actief deel aan CEMR focusgroep
Energietransitie. HNP-dossierhouder
Vivian Stribos is de voorzitter van de
CEMR expertgroep Climate change and
Energy.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

le
8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

10 november
IPO-bestuursvergadering

3november
BAC Energie

13 oktober
AAC Energie

29 september
BAC Energie

8 september
AAC Energie

16 juni
IPO-bestuursvergadering

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
We onderschrijven het belang van de
doelstellingen van het Europese
natuurbeleid. We willen de fitness check
en de tussenevaluatie van de
biodiversiteitstrategie aangrijpen om
de uitvoerbaarheid van het Europese
natuurbeleid te vergroten. Dit om meer
en sneller voortgang te kunnen maken
met de versterking van de natuur.
Echter ook om de versterking van de
natuur beter te kunnen combineren met
economische ontwikkeling en andere
maatschappelijke opgaven in de context
van regionale economische
ontwikkeling.

Biodiversiteitstrategie 2020
&
Fitness check van de
Vogel- en
habitatrichtlijn (VHR)

Ambtelijk dossierteam:
Provinciale experts:
Torben Mulder
(Limburg)dossiertrekker
Johan Jorritsma
(Utrecht),
Andre v.d. Berg
(Flevoland),
Gerrit Valkeman
(Overijssel)
Peter Venema
(Drenthe).

Bestuurlijk
Dossierteam:
Erik Lievers (HNP),
Hester Maij (BAC VP)
Tjeerd Talsma (BAC VP)
Arie Stuivenberg (BAC
VP)

Wat doen we in Den Haag/IPO
Traject "fitness check VHR"
Samen met het Rijk optrekken in het
samenwerkingsproject "Fitness Check
Natura2000”. Met als kernpunten:
- voorbereiden van de Nederlandse
inbreng in de Europese fitness check
voor VHR;
- voorbereiden van het Nederlandse
voorzitterschap van de Europese
Milieuraad voorjaar 2016.
- voorbereiding van de samenwerking
met inkomend EU Raadsvoorzitter
Slowakije over de implementatie
van de aanbevelingen.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

N.a.v:
Mededeling EC inzake
evaluatie EU
biodiversiteitstrategie

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

2e kwartaal 2016
EC presenteert (met
vertraging) onderzoeksrapport fitness check

19 mei
IPO-bestuursvergadering

19 mei
BAC Vitaal Platteland

21 april
AAC Vitaal Platteland

24 maart
BAC Vitaal Platteland

21 maart 2016
aanstelling Hugo van de
Baan als kwartiermaker
voor de invulling rol als
mededepartement in dit
dossier

2016
Initiatief “no net loss”
(pm)
Initiatief “green
infrastructure” (pm)

Biodiversiteitstrategie

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Fitness check.
Het onderzoeksconsortium dat voor de EC
het zogenaamde fitness check onderzoek
uitvoert is gericht op het in beeld brengen
van de kansen en knelpunten in alle EUlidstaten bij de uitvoering van de vogelhabitatrichtlijnen. Rijk en IPO hebben
gezamenlijk in de door de onderzoekers
opgestelde vragenlijst de Nederlandse
kansen en knelpunten kenbaar gemaakt.
Uit de concept-onderzoeksrapportage blijkt
dat de knelpunten niet zozeer worden
veroorzaakt door de richtlijnen, maar door
de keuzes die lidstaten en regio’s maken.

Biodiversiteitsstrategie.
De EC heeft begin oktober 2015 haar MTRrapportages gepresenteerd. In deze
rapportage concludeert de EC dat er op
veel terreinen voortgang is geboekt, maar
dat de overall voortgang onvoldoende is.
De EC benadrukt de noodzaak voor meer
inspanningen door lidstaten bij de
implementatie van de maatregelen om het
biodiversiteitsverlies tegen te gaan. In het
rapport zelf worden hiervoor geen
concrete voorstellen gedaan. Het rapport
kijkt terug en niet vooruit. In december
2015 heeft de Raad het rapport
onderschreven en de EC lidstaten
opgeroepen de uitvoering te intensiveren

Stand van zaken
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IPO:
Contactpersonen:
Mark Hoevenaars
(inhoudelijk)
Martin de Wilde
(proces)
Hugo van de Baan
(kwartiermaker rol
mededepartment)

Inzet via CvdR en CEMR
Inbreng wordt bepaald aan de hand van
agendering in CvdR en CEMR.

Wat doen we in Brussel/HNP
- inzet via “werkgroepenstructuur
EU-natuurbeleid”
- inbreng via raadswerkgroep
- contacten EP

Traject tussenevaluatie Europese
biodiversiteitstrategie
Via het interbestuurlijke dossierteam
samen met het Rijk gezamenlijke
inbreng leveren in dit traject.

lO
Vierde kwartaal 2016

14 oktober
AAC Vitaal Platteland

6 oktober
BAC Vitaal Platteland

28-30 Juni 2016
Nederland (Rijk en IPO/
provincies) organiseert een
internationale conferentie
over de toekomst van het
Europese natuurbeleid

23 juni
BAC Vitaal Platteland

16 juni
IPO-bestuursvergadering

15 juni
HNP-bestuursvergadering

2 juni
AAC Vitaal Platteland

EC presenteert een staff
working paper over de
fitness check resultaten.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

HNP:
Vivian Stribos (Oost)
Tytsy Willemsma
(Noord)

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

In het kader van het Nederlands EUvoorzitterschap wordt in juni een
internationale conferentie over de
implementatie van de VHR georganiseerd.
Hierin staat de verbetering van de
implementatie van de VHR centraal, met
speciale aandacht voor de verbinding met
andere maatschappelijke opgaven zoals
waterbeheer en met economische
ontwikkelingen en ondernemers . De
uitkomst van de conferentie vormt
vervolgens input voor de vervolgaanpak
naar aanleiding van de Fitness Check, die

Bij de start van de Fitness Check stond de
aanpassing van de VHR centraal in de
Europese discussie. Mede naar aanleiding
van de “Mission-letter” van Juncker bij de
start van de huidige EC was de
verwachting dat de Richtlijnen aangepast
zouden worden. Op basis van de
tussenrapportage, maar vooral door
ontwikkelingen in het Europese
krachtenveld lijkt dit niet te gebeuren.
Oplossingen worden gezocht in o.a. betere
“guidances”

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

kz
15 december
BAC Vitaal Platteland

8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

24 november
AAC Vitaal Platteland

10 november
IPO-bestuursvergadering

3 november
BAC Vitaal Platteland

EC presenteert een
“politiek” document nav de
fitness check van de VHR.

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

naar verwachting onder het Slowaakse
voorzitterschap zal plaatsvinden.

Stand van zaken

Pagina 5 van 5

#CEI<3 A Sfz:S: : S BTQ 2naRU3c3 TaCRaCjCa3 <3N0 ,jnICcjC3 Laj lzSf



Wat willen we bereiken?
De stedelijke dimensie moet beter
worden verankerd in het Europese
beleidsproces, waardoor op EU-niveau
een meer integrale stedelijke
beleidsontwikkeling, een duidelijke
stedelijke dimensie in EU-fondsen,
beter passende regelgeving, een
platform voor kennisuitwisseling en een
nieuwe governance structuur ontstaan.
Dit alles moet een plek krijgen in de
urban agenda.

Urban Agenda

kS

IPO:
Yolanthe Sinnige

HNP:
Wim Stooker, Sjirk Prins
(Regio Randstad),
Tytsy Willemsma
(Noord)

Ambtelijk dossierteam:
Provinciale experts:
Roberto Heijmerink,

Bestuurlijk
Dossierteam:
Michiel Rijsberman
(HNP),
vacature BAC Regionale
Economie

De provincies concentreren hun inbreng
in dit dossier rond het thema
(grensoverschrijdende c.q
administratieve grenzen ontkennende)
agglomeratievorming. Als
gebiedsregisseur beschikken zij
namelijk over goede voorbeelden op
het gebied van bovengemeentelijke
samenwerking en afstemming.
Aspecten die daarbij aan de orde
komen zijn bereikbaarheid, stedelijke
transformatie/herstructurering en
kwaliteit van de leefomgeving. Dit alles
binnen de centrale thema’s van de
urban agenda: smart, duurzaam en
inclusief. Er ligt een nadrukkelijke
relatie met het dossier Betere
regelgeving.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

N.a.v:
input leveren op het
Nederlandse EUvoorzitterschap in 2016:
op het pact van
Amsterdam en op de
ontwikkeling van een
urban agenda door de
EC.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

1 september
AAC Regionale Economie

15 juni
HNP-bestuursvergadering

16 juni
IPO-bestuursvergadering

30 mei 2016
High level conference van
het CvdR over urban
agenda in Amsterdam

26 mei
BAC Regionale Economie

19 mei
IPO-bestuursvergadering

21 april
AAC Regionale Economie

14 april
IPO-bestuursvergadering

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Er zal vanuit de provincies een sterke
koppeling worden gelegd met de Agenda
Stad, een initiatief van de minister van
BZK. Met de Agenda Stad wordt min of
meer hetzelfde beoogd als met de Urban
Agenda, echter specifiek gericht op de
Nederlandse context. Een provinciale
werkgroepenstructuur is ingesteld met als

Het probleem van de Europese stedelijke
agenda is dat er geen coherente
benadering van stedelijk beleid op EUniveau is, ondanks de vele initiatieven van
de afgelopen decennia. Daarnaast
conflicteert de Europese wijze van
beleidsvorming - generiek met algemene
termijnen - steeds meer met de praktijk
van lokaal maatwerk en lokale
samenwerking tussen overheid, burgers,
ondernemingen en maatschappelijke
organisaties. De stedelijke dimensie moet
een integraal onderdeel worden van
Europees beleid en de regelgeving moet
aansluiten bij de stedelijke praktijk (better
regulation). Steden en stedelijke regio’s
moeten bij de voorbereiding worden
betrokken. Ook programma’s moeten
beter op de stedelijke dimensie
aansluiten. De urban agenda moet
aanbevelingen opleveren om het
voorgaande te realiseren.

Stand van zaken
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Wat doen we in Brussel/HNP
We zetten onze regionale contacten in
Brussel in om het draagvlak voor de
urban agenda ook in andere lidstaten
te versterken. Daarbij werken we nu al
samen met de Duitse Bundesländer en
Vlaanderen.

Via de Haagse lijn wordt ook de
verbinding gelegd met de ‘agenda
stad’, de Nederlandse uitrol van de
urban agenda.
We denken samen met o.a. VNG, G4 en
G32 met BZK mee over de uitwerking
van de urban agenda en met name
over de visie op Europese steden en
stedelijke regio’s die tijdens het NL EUvoorzitterschap moet worden
gepresenteerd. We voorzien BZK van
input voor de informele
raadswerkgroepen rond stedelijke
thema’s die onder andere EUvoorzitterschappen worden besproken.

Wat doen we in Den Haag/IPO
Ondersteunen ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en zijn Urban
Envoy in de agendering van de urban
agenda tijdens het Nederlandse EUvoorzitterschap in 2016.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Trekker:
...

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

17 november
BAC Regionale Economie

10 november
IPO-bestuursvergadering

27 oktober
AAC Regionale Economie

21/22 september
BAC Regionale Economie

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

In de tweede helft van 2015 is de focus bij
zowel BZK, in het kader van de
voorbereiding van het Nederlands
Voorzitterschap, als bij de Europese
Commissie (DG Regionaal Beleid &
Stedelijke Ontwikkeling) sterk komen te
liggen op de vorming van partnerships.
Deze partnerships moeten komen tot
zogenoemde action plans voor de
oplossing van twaalf geïdentificeerde
stedelijke problemen. De volgende
thema’s zijn benoemd:
Arbeidsmarkt in de lokale economie
Stedelijke armoede
(Betaalbare) Huisvesting
Opneming van immigranten en
vluchtelingen
Duurzaam landgebruik en “nature based
solutions”
Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Energietransitie
Stedelijke mobiliteit
Luchtkwaliteit
Digitale transitie
Innovatieve en verantwoorde
aanbesteding
Vier thema’s worden bij wijze van pilot
uitgewerkt in de eerste helft van 2016:

doel om inhoudelijke input te leveren voor
zowel de Urban Agenda als de Agenda
stad.

Stand van zaken
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Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Inzet via CvdR en CEMR
CvdR:
De urban agenda staat centraal op de
high level conferentie van het CvdR op
30 mei 2016 tijdens het NL-EU
voorzitterschap. IPO&HNP zijn
betrokken bij de inhoudelijke
voorbereiding. De gedeputeerden
Loggen (NH) en Rijsberman (Fl.) zullen
spreken tijdens Parallel Session 4:
Functional urban areas and urban-rural
linkages

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

kk

Constatering is dat de focus verschuift
naar het oplossen van bestaande
stedelijke problemen, terwijl in de visie
van de provincies de urban agenda zou
moeten gaan over het ontwikkelen van
een Europees instrumentarium voor het
beter benutten van de kansen die de

Stedelijke armoede, betaalbare
huisvesting, opneming van immigranten &
vluchtelingen en luchtkwaliteit.
Partnerships bestaan uit ambtelijke
vertegenwoordigers van de Europese
Commissie, lidstaten, steden, experts,
Europese organisaties en stakeholders.
Men denkt per thema aan een vijftiental
personen. Voor het faciliteren van de
eerste partnerships stelt BZK een
financiële bijdrage beschikbaar. In de
toekomst stelt de EU geld beschikbaar
voor de partnerships. Voor de uitvoering
van de action plans denkt men o.a. een
beroep te kunnen doen op het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Aan BZK is door VNG en IPO/HNP met
klem verzocht een procedure te
ontwikkelen voor de selectie van
deelnemers in partnerships. De
totstandkoming van de eerste vier
partnerships was niet transparant. BZK
heeft op 24 maart toegezegd met een
voorstel te komen.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Sinds december 2015 worden het IPO en
andere overheidskoepels (o.a. VNG en
CEMR), alsmede de 27 lidstaten door BZK
gehoord over concepten van het Pact van
Amsterdam. Het IPO heeft gereageerd op
het eerste en tweede concept. Het derde
concept volgt eind maart voor reactie.

Europese polycentrische stedelijke
structuur biedt.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
We zetten in op een integrale strategie
voor de circulaire economie en een
debat dat breder gaat dan recycling en
afvalverwerking. De focus ligt niet
alleen op recycling en afvalverwerking,
maar op de hele waardeketen. Een
belangrijke motor voor innovatie en
duurzame groei is de subsector bioeconomie. Een ander speerpunt van de
provincies is de verduurzaming van de
circulaire economie.

Wat doen we in Den Haag/IPO
Op 28 januari heeft de Raad voor de
Leefomgeving in de BAC RE het advies
‘Circulaire economie: van wens naar
uitvoering’ toegelicht. In het bijzonder
is aandacht besteed aan een concreet
handelingsrepertoire voor provincies.
Een presentatie in het kader van de
IPO MJA 2016-2019, waarin circulaire
economie één van de onderwerpen is
waarop een toekomstverkenning
plaatsvindt door de Kring van
provinciesecretarissen.

Circulaire Economie

Ambtelijk dossierteam:
Provinciale experts:
Bart Verschoor (ZH)
Mark de Vries
(Overijssel)
Tjerk Sytsema
(Overijssel)
Willem Huntink
(Gelderland)
Tomasz Jaroszek
(Utrecht)
Nic Grandiek & Martine
van der Klugt-van
Asperen (NH)
Waldo Maaskant (NB)

HNP:

Bestuurlijk
Dossierteam:
Rogier van der Sande
(HNP), Vacature BAC
Regionale Economie

Wat doen we in Brussel/HNP
In mei 2016 organiseert het HNP een
seminar waarin MKB’ers en
Europarlementariërs de kans krijgen
hun standpunten uiteen te zetten over
het nieuwe pakket.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

N.a.v:
Mededeling Europese
Commissie,december
2015

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

CvdR:
21 april: bespreken
werkdocument in ENVE
vergadering;

EP:
23 mei ontwerpadvies
ENVI. 1 juni Deadline voor
Amendmenten.
Verwachting september
behandeling plenair.

2016
Behandelingsdata
Raad:
Eerste bespreking in de
Milieuraad op 4 maart.
4 en 5 april: Hoog
ambtelijke bijeenkomst
circulaire economie in
Amsterdam
12/13 april:Bioeconomy
conference Utrecht
- 20 juni:Milieu Raad in
Luxemburg, verwachte
eerste Raad conclusies
over het CE pakket.

02-12-2015:
EC publiceert een nieuw
voorstel.

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

In het Europees Parlement is rapporteur
Sirpa Pietikäinen met een own-initiative
report gekomen. Dit is door het EP op 8
juli 2015 aangenomen. Hierin staan
bindende afvaldoelstellingen, vernieuwde
eco-designregels en maatregelen om groei
los te koppelen van hulpbronnenverbruik.

Het doel van het voorstel is het aanpakken
van economische en milieu-overwegingen
bij het maximaliseren van efficiëntie in het
gebruik van resources. Hierbij wordt de
gehele waardeketen afgedekt en de
aandacht wordt gevestigd op innovatie,
waarbij nieuwe markten en
bedrijfsmodellen mogelijk moeten worden
gemaakt.

Op 2 december 2015 publiceerde de
Europese Commissie een nieuw voorstel.

De Europese Commissie heeft op 2 juli
2014 het voorstel ‘Towards a circular
economy: A zero waste programme for
Europe’ gepubliceerd.

Stand van zaken
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Inzet via CvdR en CEMR
De CEMR agendeert circulaire economie
als een ‘key EU legislation package’.

Jacqueline Spuijbroek
(ZH)
Lieke van Alphen (NB)
Tytsy Willemsma
(Noord)

Trekker:
Jacqueline Spuijbroek
(ZH)

IPO:
Eveline de Graaff

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Inzet Rijksoverheid
Het Rijk zet in op verduurzaming via
o.a. Green Deals. Green Deals zijn
afspraken tussen de Rijksoverheid en
bedrijven, maatschappelijke
organisaties en medeoverheden,
waarbij de overheid knelpunten
probeert weg te nemen bij duurzame
initiatieven.

In het CvdR is gedeputeerde Rogier van
der Sande rapporteur Bio-economie
(rapport "Innovating for Sustainable
Growth: A Bioeconomy for Europe" uit
2012).

Binnen het Comité van de Regio’s is dit
onderwerp geagendeerd in de ENVEcommissie.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

kf
1 september
AAC Regionale Economie

15 juni
HNP-bestuursvergadering

16 juni
IPO-bestuursvergadering

26 mei
BAC Regionale Economie

19 mei
IPO-bestuursvergadering

21 april
AAC Regionale Economie

14 april
IPO-bestuursvergadering

30 juni: bespreking
conceptadvies en
vaststelling in de ENVE
vergadering
11-12 oktober: vaststelling
in plenaire vergadering
CoR

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

ke
8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

17 november
BAC Regionale Economie

10 november
IPO-bestuursvergadering

27 oktober
AAC Regionale Economie

21/22 september
BAC Regionale Economie

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.
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Wat willen we bereiken?
Cohesiebeleid:
1. Een EU investeringsbeleid dat
toegankelijk is voor alle
provincies.
2. Vaststellen van
investeringsprioriteiten voor het
cohesiebeleid vanaf 2020
3. Draagvlak bij andere partijen
voor deze prioriteiten

Cohesiebeleid na
2020

k4

Trekker:
Milos Labovic

IPO:
Koos de Groot (pf AAC
RE)
Eveline de Graaff (IPO)

HNP:
Milos Labovic (Zld)
Rien Puyenbroek (NB)
Joke Jagers op
Akkerhuis (Oost),
Sidony Venema
(Flevoland)

Ambtelijk dossierteam:

Wat doen we in Brussel/HNP
1. Beïnvloeden voorstellen
Europese Commissie langs
diverse sporen waaronder
CEMR, ERRIN en CvdR.
2. Beïnvloeden Europees
Parlement, waaronder input
geven op het eigen initiatief

Wat doen we in Den Haag/IPO
1. Samenwerking met VNG,
Management Autoriteiten (MA)
en het ministerie van EZ om tot
een gedragen standpunt te
komen voor Nederland.
2. Beïnvloeden
verkiezingsprogramma’s en
regeerakkoord nieuw kabinet.
3. De discussie over het
toekomstig cohesiebeleid in de
Tweede Kamer beïnvloeden.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Bestuurlijk
Dossierteam:
Michiel Rijsberman, Bert
Pauli (HNP), Michiel
Scheffer (IPO)

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Stand van zaken

Eerste discussie nav het
Rapport Schneider:
september 2016

Pact van Amsterdam:30 mei
Vanuit de urban agenda
wordt het pact gebruikt om
positie steden te verstevigen
oa in het cohesiebeleid

Resolutie CEMR: mei 2016

Regionaal Initiatief
Bundesland
Nieder-Osterreich
Juni: een politieke summit
en aanbieding statement
aan Europese Commissie.

Op 11 februari jl. is tijdens een
bijeenkomst over de toekomst van het
Europees Investeringsbeleid in
Extern
Nieuwspoort door de bestuurlijke
Vaststellen CvdR
dossierhouders Bert Pauli en Michiel
Rapport Schneider (EPP/DE) Rijsberman een uitgangspuntendocument
april 2016.
overhandigd aan de ondervoorzitters van
de Commissie Economische Zaken en de
Consultatie EFRO 2007-2013 Commissie Europese Zaken van de
Deadline 27 april.
Tweede Kamer.

2015-2016: fase van
ideevorming

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.
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Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

-

De CEMR is bezig met een resolutie.
Die wordt vastgesteld in mei 2016.
Inzet is inbreng leveren.

kO

31 Maart Expert Groep
Bijeenkomst; bespreken
conceptpositionpaper
21 April AAC Regionale
Economie; Bespreken
conceptpositionpaper
(aanleveren 11 april a.s.)
26 Mei BAC Regionale
Economie; bespreken
conceptpositionpaper .
16 Juni IPObestuursvergadering:
Vaststellen positionpaper
15 juni: HNPbestuursvergadering
Vaststellen
positionpaper.

Zevende cohesieverslag
over periode vanaf 2014,
incl. consultatie van
Europese Commissie
over stuctuurfondsen
Agendering
kabinetsreactie op

-

-

2016-2017: fase van
consultatie

-

-

-

-

Intern

Het CvdR zal in april 2016 een rapport
van de heer Schneider (EPP/DE)
vaststellen. Inzet is inbreng leveren.

Inzet via CvdR en CEMR

rapport van MEP Lambert van
Nistelrooij.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Stand van zaken
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

:z
26 mei
BAC Regionale Economie

19 mei
IPO-bestuursvergadering

21 april
AAC Regionale Economie

14 april
IPO-bestuursvergadering

2019- 2020: opstellen
Operationele Programma’s
en Nationaal Kader 2020 en
verder

2018- 2019:meerjarig
financieel kader en
verordeningen 2020 en
verder

-

consultatie in Tweede
Kamer
Bijeenkomsten en
evenementen
stakeholders over
besteding middelen na
2020

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

:S
8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

27 oktober
ACC Regionale Economie

17 november
BAC Regionale Economie

10 november
IPO-bestuursvergadering

21/22 september
BAC Regionale economie

1 september
AAC Regionale Economie

15 juni
HNP-bestuursvergadering

16 juni
IPO-bestuursvergadering

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Verbinding maken tussen de
(financiële) inzet en programma’s van
provincies en de middelen, die EIB
inzet via het EFSI en via de reguliere
sporen.

Europees Fonds voor
Strategische
Investeringen (EFSI)

:l

IPO:
Eveline de Graaff

Landsdelen:
Rutger Schuitemaker
(West),
Joep Boerboom (Oost),
Klaas Stadens (Noord),
Tom Schulpen (Zuid)

HNP:
Rob van Eijkeren
Joke Jagers op
Akkerhuis (Oost)

Ambtelijk dossierteam:

Wat doen HNP en IPO?
Samen met de ministeries van FIN en
EZ is gewerkt aan de oprichting van
het Nederlands Investerings
Agentschap (NIA) voor EFSI. Een ‘open
investeringsplatform’ om van ideeën,
financierbare projecten te maken.
Deelnemers aan platform: EIB,
bedrijfsleven, banken, pensioenfondsen, NLII, overheden.
Het NIA werkt met oa de provincies
aan een NL projectenportfolio.

Versoepelen van condities voor
investeringen uit EFSI via de ‘Better
Regulation’ agenda van
eurocommissaris Timmermans

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Bestuurlijk Dossierteam:
Michiel Scheffer (HNP)
Bert Pauli (BAC
Regionale Economie)

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

26 mei
BAC Regionale Economie

19 mei
IPO-bestuursvergadering

21 april
AAC Regionale Economie

21 april 2016
HNP-seminar over
ervaringen tot nu toe met
het gebruikmaken van
EFSI.

14 april
IPO-bestuursvergadering

2016
Eerste tranche van NL EFSI
projecten wordt met
ondersteuning van het NIA
ingediend.

Looptijd EFSI (2015-2018)

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Provincies zijn share- en stakeholder van
NIA en dragen voor twee jaar (2016/2017)
financieel bij. De uitwerking van dit
commitment is voorzien in april.

Provincies participeren in werkgroepen van
het NIA om de projecten/business cases te
vervolmaken voor indiening.

Een gezamenlijk provinciaal
projectenportfolio (longlist) in drie
tranches is voorbereid. De eerste tranche
van drie projecten (Breedband, Nul op de
meter en Geothermie) is ingebracht bij het
NIA.

Stand van zaken
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Het schaduwrapporteurschap 'ESFI' van
CdK Van de Donk in het Comité van de
Regio's (CvdR) geeft extra ingang bij
de Europese instellingen.

:k
7 december
HNP-bestuursvergadering

27 oktober
ACC Regionale Economie

17 november
BAC Regionale Economie

10 november
IPO-bestuursvergadering

21/22 september
BAC Regionale Economie

1 september
AAC Regionale Economie

15 juni
HNP-bestuursvergadering

16 juni
IPO-bestuursvergadering

Medio 2016
Een tweede tranche van in
te dienen NL-projecten
wordt gestart ism het NIA

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Trekker:
NIA

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Stand van zaken
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::

Wat willen we bereiken?
- Meer EU bronbeleid: belangrijk is
dat de EU Nederland ondersteunt in
het halen van de
luchtkwaliteitsdoelen.
- Uitvoerbaar beleid met haalbare
doelen.
- Het verbeteren van de
volksgezondheid moet het
uitgangspunt zijn van het Europese
luchtbeleid.
- Een multilevel aanpak van
verschillende overheden.
- Regionaal maatwerk.
- Een integrale benadering van de EU
en consistentie met andere EUrichtlijnen.
- Meer aandacht voor roet (zwarte
rook).

Wetgeving
luchtkwaliteit:
herziening
luchtpakket

Werkgroep Lucht:
Marjon Plantinga (Utr),
Edwin Weijtmans

IPO:

HNP:
Joanne Swets (Utrecht)
Sidony Venema
(Flevoland)

Provinciale experts:
Beate Arends (ZH),
Marjon Plantinga
(Utrecht)

Ambtelijk dossierteam:

Wat doen we in Den Haag/IPO
Raad
Provincie experts, HNP, VNG en
Ministeries bereiden samen de
rijksinstructie voor in het IBDT.
Nederland is de eerste helft van 2016
voorzitter van de Raad. HNP wordt in
dit overleg geïnformeerd over het

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Bestuurlijk dossierteam:
Mariëtte Pennarts
(HNP), vacatures BAC
Mobiliteit en BAC DROW

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

14 april

17 maart
BAC Mobiliteit

10 maart
AAC DROW

- Nieuwe NEC plafonds in
Nederlandse wetgeving en
TK behandeling.
Aanpassing Omgevingswet
en PAS.
- Einde overgangstermijn
voldoen huidige wetgeving.
- Eerste (5 jaarlijkse)
toetsing EU luchtbeleid.

2017-2025: fase van
omzetting NL wetgeving:

2016: NL EU
Voorzitterschap; 14 en 15
april “Smart, Green
Mobility”.

2015-2017: fase van EU
besluitvorming:

8 december
IPO-bestuursvergadering

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

-

-

-

-

-

IPO is in grote lijnen blij met de
voorstellen van de Europese
Commissie
De NEC doelen zijn niet erg ambitieus.
Daarom zou IPO graag zien dat er
bindende tussendoelen voor 2025
komen.
Het NEC doel van vluchtige organische
stoffen voor 2030 is met alle
technische middelen niet haalbaar.
IPO vindt het niet logisch dat er, bij
aantoonbare reële inspanning,
inbreukprocedures worden gestart
tegen overheden die niet overal
voldoen aan de grenswaarden.
Voor middelgrote stookinstallaties
vindt IPO het wenselijk dat het
strengere Nederlandse beleid van
kracht blijft.

Provincies zullen hun standpunt verder
blijven communiceren:

De EU besluitvorming in het Europees
Parlement, Raad en Commissie over de
NEC richtlijn loopt op dit moment.

Stand van zaken
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Provincies zijn betrokken bij
partnerschap luchtkwaliteit als

Luchtkwaliteit wordt behandeld in de
commissie ENVE van het CvdR.

Inzet via CvdR en CEMR
Het IPO/VNG standpunt is succesvol
ingebracht in het standpunt van het
Comité van de Regio’s en het
standpunt van de CEMR.

Parlement
- Gerben Jan Gerbrandy is corapporteur dieselgate. Dit voorjaar
wordt een ontmoeting voorzien.
- Samenwerking met rijk voor triloog
NEC.

Europese Commissie
Opmerking; de Europese Commissie is
nu niet aan zet.

Wat doen we in Brussel/HNP

15 september
BAC DROW

7 september
AAC Mobiliteit

25 augustus
AAC DROW

30 juni
AAC DROW

23 juni
BAC Mobiliteit

16 juni
IPO-bestuursvergadering

15 juni
HNP-bestuursvergadering

9 juni
BAC DROW

1 juni
AAC Mobiliteit

19 mei
IPO-bestuursvergadering

traject in de Raadswerkgroep.
Eerstvolgende bijeenkomst op 5 april.

Tweede Kamer
In TK is lucht als prioritair dossier
aangemerkt. Milieuwoordvoerders
hebben technische briefing gehad.

IPO-bestuursvergadering

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Trekker:
Joanne Swets

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Stand van zaken
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Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

onderdeel van de uitwerking van de
Urban Agenda.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

:f
EU uitvoeringsbesluiten
(Comitologie) voor:
-realiseren 20% Nox
reductie bij scheepvaart.

8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

24 november
BAC DROW

10 november
BAC Mobiliteit

10 november
IPO-bestuursvergadering

3 november
AAC DROW

12 oktober
AAC Mobiliteit

22 september
BAC Mobiliteit

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

2025 verplichting emissie
reducties op weg naar
tweede deadline 2030.

-aanpassing jaarlijkse
nationale emissieinventarisatie
-Interstatelijke
emissiereductie methaan
-opmaak en info in nieuw
NSL
-Aanpassing bijlagen aan
technische vooruitgang
2025:

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?
Bevorderen van kwalitatief goede en
proportionele EU wet- en regelgeving
(door middel van smart regulation,
inclusief EU-programma’s REFIT) zodat
ook ten behoeve van de
medeoverheden versimpeling en
verbetering van nieuwe en bestaande
regels plaatsvindt.

Betere regelgeving
(inclusief REFIT)

:4

Dossierteam
grensontkennende

CvdR:
Elmer Koole

IPO:
Yolanthe Sinnige
Gonnie Verbruggen

HNP:
Rob van Eijkeren
Vacature

Ambtelijk dossierteam:
Provinciale experts:
Diverse collega’s

Dossierteam:
Theo Bovens (HNP),
vacature IPO-bestuur

Inzet via CvdR en CEMR
In het kader van het REFIT Platform
zijn de provinciale praktische

Wat doen we in Brussel/HNP
- De publicatie ‘Nederlandse
provincies voor betere EUregelgeving’ actief agenderen bij de
Europese Instellingen, het REFITplatform, CvdR en andere EU medeoverheden.

Wat doen we in Den Haag/IPO
- Deelnemen aan de
interdepartementale contactgroep
Better Regulation (min. EZ).
- De publicatie ‘Nederlandse
provincies voor betere EU
regelgeving’ actief agenderen na
presentatie op het IPO-jaarcongres
2015.

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

N.a.v:
Agenda voor betere
regelgeving:
Better regulation for
better results - An EU
agenda COM (2015)
215 final (19-05-2015)

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

10 november
IPO-bestuursvergadering

Eind juni of eind
augustus
KPS

15 juni
HNP-bestuursvergadering

16 juni
IPO-bestuursvergadering

19 mei
IPO-bestuursvergadering

14 april
IPO-bestuursvergadering

2016:

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

1. In de contactgroep Better Regulation
die bestaat uit ministeries, Actal, VNG
en IPO wordt het dossier en de
voortgang maandelijks besproken.
2. Het ministerie van BZK legt een
connectie tussen Better Regulation en
Urban Agenda via betrokkenheid van
medeoverheden: multilevel
governance. Europa Decentraal zal
voorbeelden uitwerken. Daarbij zal het
aansluiten bij de voorbeelden in de
provinciale publicatie.
3. Twee concrete REFIT-acties lopen dit
jaar en volgende jaren door:
De Fitness Check van de Vogel- en
Habitatrichtlijn.
4. Nav van de ontmoeting van de kring
van CdK’s met de Secretaris-Generaal
van de EC Alexander Italianer op 1012-2015 is afgesproken dat EC en HNP
in 2016 werken aan de realisatie van
de aangeboden praktische oplossingen
voor betere regelgeving.
5. De SG EC directeur betere regelgeving
Elizabeth Golberg heeft onze
voorstellen actief binnen de EC en in
het REFIT Platform onder de aandacht
gebracht.
6. Op 10 juni is een ontmoeting voorzien
tussen de drie NL leden in het REFIT
Platform; Mark Bressers (EZ), Michaël
van Straalen (MKB), Fenna Beekmans

Stand van zaken
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Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

oplossingen nogmaals onder de
aandacht van de CEMR gebracht.
Doel is de steun van de CEMR te
mobiliseren voor realisatie van onze
oplossingen.

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

samenwerking én
regelgeving:
Rob van Eijkeren (HNP)
Gonnie Verbruggen
(IPO)
Jop van Unnik (NB)
Stefan Kupers (L)
Elmer Koole (Gr)

De drie Nederlandse leden in het REFIT
Platform en de vertegenwoordiger van
het CvdR in het Platform zullen worden
benaderd en van input worden voorzien
met het doel de voorgestelde
praktische oplossingen te realiseren.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016
Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

(Europa Decentraal) en het ambtelijk
dossierteam.
7. Onze staatssteunvoorstellen hebben de
instemming van het
interdepartementaal
staatssteunoverleg.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken?

GLB:
Gemeenschappelijk
landbouwbeleid

9z

Dossierteam:

CvdR:

IPO:
Marieke de Groot

HNP:
Eva Gijbels
Tytsy Willemsma

Ambtelijk dossierteam:
Provinciale experts:

Dossierteam:
Cees Loggen (HNP),
vacature BAC VP

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

Aan de hand van agendering van het
GLB

Inzet via CvdR en CEMR

Komende maanden te bepalen

Wat doen we in Brussel/HNP

Komende maanden te bepalen

Wat doen we in Den Haag/IPO

In 2015 is GLB geen HNP-dossier
geweest. In 2020 gaat het GLB echter
een nieuwe periode in, waardoor de
discussie over de koers van dit beleid
nu is gestart. Ook de midtermevaluatie van het GLB in 2018 kan
leiden tot tussentijdse hervormingen.
Het is daarom belangrijk om betrokken
te zijn bij de eerste ontwikkelingen en
dit bestuurlijk te borgen binnen het
HNP-bestuur en het IPO-bestuur.
Vanwege deze ontwikkelingen heeft het
HNP-bestuur besloten om dit dossier in
2016 toe te voegen aan het HNPwerkplan.

Wat willen we bereiken en hoe?

Dossier

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

10 november

3 november
BAC Vitaal Platteland

14 oktober
AAC Vitaal Platteland

6 oktober
BAC Vitaal Platteland

23 juni
BAC Vitaal Platteland

16 juni
IPO-bestuursvergadering

15 juni
HNP-bestuursvergadering

2 juni
AAC Vitaal Platteland

19 mei
IPO-bestuursvergadering

19 mei
BAC Vitaal Platteland

21 april
AAC Vitaal Platteland

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
(GLB) raakt direct aan de provinciale
kerntaken regionale economie, natuur,
milieu, water en natuur. De wijze waarop
de landbouw gesubsidieerd wordt en de
wijze waarop daar internationaal en
nationaal vorm aan wordt gegeven bepaalt
in sterke mate of we de provinciale
landbouw, natuur, milieu en waterdoelen
kunnen realiseren. De effecten van het
GLB zijn direct van invloed op de
agrarische sector in Nederland, en
daarmee op economische
concurrentiepositie van de landbouw en
omgevingskwaliteit in en rond het
agrarisch gebied.

Stand van zaken
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Wat willen we bereiken en hoe?

Inzet inclusief bestuurlijke bijsturing

Dossier

Gebaseerd op de IPO
meerjarenagenda en
Europastrategie

IPO EUROPESE PRIORITAIRE AGENDA actualisatie maart 2016

15 december
BAC Vitaal Platteland

8 december
IPO-bestuursvergadering

7 december
HNP-bestuursvergadering

24 november
AAC Vitaal Platteland

IPO-bestuursvergadering

Belangrijke momenten
Bijv.. bestuurlijk overleg, stemming EP,
CvdR, etc.

Stand van zaken
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1. Inleiding: Tijd voor verandering
De Europese Commissie heeft op 27 oktober 2015 haar werkprogramma voor 2016 gepubliceerd. Met de
titel ‘Tijd voor verandering’ wil de Commissie duidelijk maken dat ze het anders wil aanpakken dan haar
voorgangers.
De Commissie heeft een aantal voorstellen gepresenteerd om deze verandering te bewerkstellingen. De
provincies concentreren zich in 2016 op basis van de IPO-meerjarenagenda op de volgende voorstellen:
- De energie-unie strategie
- Actieplan voor circulaire economie
- De strategie voor de interne markt
- Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)
- Het pakket arbeidsmobiliteit
- Tussentijdse evaluatie MFF
- Agenda voor betere regelgeving
Prioritaire HNP-dossiers
In hoofdstuk 4 wordt per prioritair HNP-dossier toegelicht wat de insteek van de provincies is. De
belangrijkste punten zijn:
 Het HNP zet in Brussel in op het realiseren van de Europese Energie-unie binnen het dossier
Energie & Klimaat aan de hand van diverse Commissievoorstellen in 2016.
 In het dossier Biodiversiteit willen de provincies de fitness check en de tussentijdse evaluatie van
de biodiversiteitstrategie aangrijpen om de uitvoerbaarheid van het Europese natuurbeleid te
vergroten.
 In 2016 zetten de provincies zich in voor verschuiving van de focus van de urban agenda van
stedelijke problemen naar de benutting van de kracht van polycentrische stedelijke netwerken en
de wijze waarop Europa daaraan kan bijdragen. Grensontkennende samenwerking is hierbij zeer
belangrijk.
 De provincies zetten zich in voor een integrale strategie voor de circulaire economie en bepleiten
dit in de uitvoering van het Commissie actieplan voor circulaire economie.
 De provincies ontwikkelen in 2016 een visie op het toekomstig Europees investeringsbeleid en het
landbouwbeleid.
 De provincies dienen in 2016 samen met het Nederlands Investering Agentschap (NIA) een eerste
tranche van Nederlandse EFSI-projecten in.
 In 2016 blijft het HNP blijven pleiten voor een scherpere regulering van nationale emissieplafonds
en ambitieuze maatregelen om luchtvervuiling bij de bron aan te pakken.
 In 2016 zullen de provincies in samenspraak met de Europese Commissie en met steun en hulp
van het Comité van de Regio’s de praktische oplossingen realiseren die zijn voorgesteld in de
publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ van september 2015.
Berichtgeving over actuele onderwerpen zoals TTIP en de vluchtelingenproblematiek komen aan de orde
in de wekelijkse nieuwsbrief de Europese Ster.
Nederlands EU-voorzitterschap
Net als voor de Europese Commissie zal 2016 ook voor het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) een
ander jaar worden. Met het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016,
3

99

#CEI<3 A Sfz:S: : l ?MT r3aGUIN lzSf


organiseren de provincies een groot aantal activiteiten in Nederland en Brussel. Meer informatie over
deze activiteiten vindt u in hoofdstuk 7.
Rol van provincies als mededepartement in het Raadsproces
Een andere grote verandering is de nieuwe rol die de provincies oppakken in het Raadsproces. Op 6 juli
2015 is met het Rijk afgesproken dat decentrale overheden een rol als mededepartement kunnen
vervullen op dossiers die voor hen prioritair zijn. In 2016 zullen de provincies in een pilot verkennen hoe
ze deze rol gaan invullen. In hoofdstuk 5 wordt deze rol toegelicht.
Grensoverschrijdende samenwerking facetbeleid
Op Europees niveau wordt in toenemende mate aandacht besteed aan grensoverschrijdende
samenwerking. Bij zowel de Europese Commissie, het Europees Parlement als het Comité van de Regio’s
zijn teams of commissies benoemd die zich specifiek met dit thema bezighouden. De door de Europese
Commissie gelanceerde consultatie moet nieuwe inzichten opleveren voor nieuw beleid, mede in relatie
tot de volgende ronde Structuurfondsen.
Ook op nationaal en regionaal niveau wordt de grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische en
Duitse buurlanden geïntensiveerd, onder andere door de instelling vorig jaar van een Actieteam
Grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt (GEA). Op 17 maart 2016 wordt een HNP-seminar aan
dit onderwerp gewijd.
Wij beschouwen grensoverschrijdende samenwerking niet als dossier maar als facetbeleid, een
horizontaal thema dat op meerdere dossiers als aandachtspunt aan de orde kan zijn. Om aan dit
facetbeleid voldoende gewicht te geven en gecoördineerde aandacht in Brussel te kunnen genereren, zijn
bestuurlijke en ambtelijke dossierhouders benoemd, zie het organogram.
Achtergrond
De gezamenlijke inzet van de provincies vanuit het HNP in Brussel wordt bepaald in samenspraak met de
IPO bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur en de 12 provincies. De inzet is gebaseerd op de IPOmeerjarenagenda en de provinciale agenda’s en doelstellingen. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 3. In het organogram in hoofdstuk 8 worden de interprovinciale structuur en HNP-bestuurders
weergegeven. In hoofdstuk 6 is de begroting van het HNP opgenomen.

4
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2. Van strategie naar uitvoering
Inleiding
Het HNP is de vooruitgeschoven post van de provincies in Brussel. Het behartigt de provinciale belangen
in de EU en is daarmee de lobbyorganisatie van de provincies.
Het HNP richt zich op de kennis- en netwerkanalyse van de prioritaire dossiers en treedt op als
verbindende schakel tussen de achterban (provincies en IPO), de Europese instituties en
medestakeholders in Brussel.
Strategie
De gezamenlijke inzet van de provincies vanuit het HNP in Brussel wordt bepaald in samenspraak met de
IPO bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur en de 12 provincies. De strategie is gebaseerd op de IPOmeerjarenagenda en de provinciale doelstellingen. De strategie is uitgewerkt in de Europese prioritaire
agenda (de zogenoemde lobbyfiches). De lobbyfiches, en daarmee de agenda, worden elk kwartaal
geactualiseerd en voorgelegd aan het HNP-bestuur en het IPO-bestuur.
Dossierteam
Het HNP opereert binnen de bestaande interprovinciale structuur van ambtelijke adviescommissies (AAC),
bestuurlijke adviescommissies (BAC), Kring van Provinciesecretarissen, het IPO- en het HNP- bestuur. In
de Europese prioritaire agenda zijn de dossierteams benoemd.
Zodra het dossierteam een ontwikkeling over een gezamenlijk onderwerp in Brussel signaleert, bereidt de
hoofdverantwoordelijke van het dossierteam een standpunt voor. Dit gebeurt in samenspraak met de
HNP-bestuurder die verantwoordelijk is voor dat onderwerp. Dit standpunt of advies gaat via de AAC
vervolgens naar de BAC. De voorzitter van het HNP, die ook IPO-adviseur Europa is, informeert het IPObestuur over de ontwikkelingen.
Provinciale uitvoering
De Europese beleidscyclus biedt verschillende momenten voor beïnvloeding. De belangrijkste momenten
zijn:
x De beleidsvoorbereiding van de Europese Commissie. Zodra de Commissie met een nieuw
initiatief komt, raadpleegt zij alle betrokken stakeholders. De Commissie doet dat onder andere
via consultaties. Bij relevante consultaties zorgt het HNP ervoor dat de provincies met een
gezamenlijk standpunt reageren. Na de verwerking van reacties op consultaties volgt een
Commissievoorstel. Voor elk formeel document dat de Commissie publiceert, schrijft het kabinet
een kabinetsreactie via de procedure Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).
Provinciale experts, IPO-medewerkers en/of HNP-medewerkers schrijven hieraan mee.
x De onderhandelingen in het Europees Parlement. Zodra het Parlement zich buigt over het
Commissievoorstel, denken de provincies via het HNP mee met Europarlementariërs en leveren
indien nodig concept-amendementen aan.
x De onderhandelingen in de Raad van de Europese Unie. De Raad behandelt tegelijkertijd met het
Parlement het voorstel. Het HNP levert samen met provinciale experts input via deelname aan
interbestuurlijke dossierteams van verschillende ministeries, in overleggen met de Permanente

5

9e

#CEI<3 A Sfz:S: : l ?MT r3aGUIN lzSf


x

x

1

Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU en met inbreng via de lobbyisten in Den Haag bij de
Tweede Kamer ter voorbereiding van de behandeling van raadsvergaderingen.
De advisering in het Comité van de Regio’s.1 Het IPO ondersteunt en coördineert samen met de
VNG de Nederlandse delegatie bij het Comité. Het HNP heeft een adviserende en informerende
rol voor de delegatie. De Nederlandse provincies drukken hun stempel op de advisering door o.a.
het verkrijgen van rapporteurschappen en het versterken van de rol van het Comité in de
Europese besluitvorming.
Ook door samenwerking met andere regio’s, lobbygroepen en de Council of European
Municipalities and Regions (CEMR), het organiseren van bijeenkomsten, betrokkenheid bij
gedelegeerde en uitvoerende handelingen van de Commissie etc. Dit alles binnen het kader van
de bestuurlijk vastgestelde standpunten van de provincies.

Het Comité van de Regio’s is het officiële EU-adviesorgaan van de regionale en lokale overheden in de EU

6
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3. Informatievoorziening
Inleiding
Een goede informatievoorziening is essentieel voor het realiseren van de doelstellingen van het HNP. We
maken hier een onderscheid tussen de interne informatievoorziening, voor medewerkers en het bestuur,
en de externe informatievoorziening, die zich richt op het informeren van de achterban en het Brusselse
netwerk.
Activiteiten
x Het inrichten en standaardiseren van de informatievoorziening ten behoeve van de bestuurlijke
en ambtelijke dossierteams. Dit resulteert in lobbyfiches, voortgangsrapportages en adviezen.
x HNP-bijeenkomsten organiseren die ingaan op de actualiteit van een HNP-dossier of een ander
actueel en relevant Europees onderwerp. Het doel van een bijeenkomst varieert van kennisdeling
tot positionering. De doelgroep van deze bijeenkomsten is afhankelijk van de doelstelling en de
actualiteit.
x Het verslag van het uitgebreid maandelijks HNP-werkoverleg voorziet de interne doelgroep van
informatie over de voortgang op de dossiers.
x De wekelijkse digitale nieuwsbrief Europese Ster en persberichten worden ingezet om interne en
externe doelgroepen te informeren over actualiteiten op lobbydossiers.
x De website en sociale media (Twitter) worden ingezet ter verspreiding van nieuws en de
boodschappen op de verschillende dossiers.
x Ten behoeve van de informatievoorziening zijn er diverse abonnementen afgesloten (ENDS Daily,
Politico).
x Een interne nieuwsbrief stelt medewerkers op de hoogte van de Brusselse agenda.
x Presentaties aan bezoekersgroepen geven.
x Waar nodig wordt informatiemateriaal ontwikkeld ter verspreiding van boodschappen op de
verschillende dossiers.
x Het HNP biedt flexwerkplekken voor bezoekende medewerkers van provincies. Ook andere
Nederlandse ambtenaren hebben de gelegenheid om bij het HNP te werken door middel van het
project Deelstoel.

7
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4. HNP-dossiers
De provincies bepalen aan de hand van de EU-ontwikkelingen hun Europese prioritaire agenda.
Momenteel staan negen dossiers op de Europese prioritaire agenda. Grensoverschrijdende samenwerking
komt in meerdere HNP-dossiers terug, en wordt hierin als facetbeleid meegenomen.
De acties en doelen van de dossiers staan uitgewerkt in de fiches van de Europese prioritaire agenda (de
zogenoemde lobbyfiches). Dit overzicht wordt elk kwartaal geactualiseerd en voorgelegd aan het HNPbestuur en het IPO-bestuur. De prioritaire agenda met de lobbyfiches is het hart en de motor van dit
werkplan. Hierin staan de lobbydoelstellingen, de beslissingsmomenten, de stand van zaken en een
weergave van de dossierhouders.

4.1 Dossier Klimaat & Energie
Provincies zijn de regisseurs van de ruimtelijke ordening en de regionale economie. Deze economie willen
we op een duurzame manier laten groeien. Een belangrijke pijler van een duurzame economie is de
energietransitie. Deze transitie streeft naar een laag energiegebruik en het hernieuwbaar opwekken van
noodzakelijke energie, uit onder meer windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte.
Om de transitie naar duurzame economie voort te zetten en te versterken pleiten provincies voor de
volgende bindende EU-doelstellingen:
•
Energiebesparing;
•
Hernieuwbare energie;
•
Terugdringing van CO2 uitstoot.
Vooruitblik
In 2016 werkt de Commissie het pakket rond de energie-unie verder uit. De Agency for the Cooperation
of Energy Regulators (ACER) evalueert het voorstel voor het nieuwe ontwerp van de elektriciteitsmarkt
dat het Parlement en de Raad gaan behandelen. Daarnaast bereid de Commissie een aantal herzieningen
voor:
Uitwerking energie-unie 2016
x Review Directive safeguard supply
x Revision Regulation security gas supply
x Communication on Waste to Energy
x Revision Eurovignette Directive
x Review of market acces rules
x Review Energy Efficiency Directive
x Review Directive on Energy Performance of Buildings

4.2 Dossier Biodiversiteit
De variatie aan ecosystemen, soorten en genen — biodiversiteit – voorziet onze samenleving van
essentiële ecosysteemdiensten zoals gewasbestuiving, zoet water en voedsel. De EU heeft begin van de
jaren 2000 de noodklok geluid: de soortendiversiteit was afgenomen met 25% en ecosystemen waren
8
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ontregeld. In 2011 is de “Europese biodiversiteitstrategie 2020” aangenomen ter bescherming en
verbetering van de biodiversiteit in Europa voor het komende decennium.
De Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) vormt de ruggengraat van het biodiversiteitbeleid van de EU. Dit heeft
onder meer geleid tot de oprichting van Natura 2000: een netwerk van beschermde gebieden dat meer
dan 750.000km2 beslaat.
De Europese Commissie heeft in de tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie 2020 in 2015
de noodzaak benadrukt voor meer inspanningen door lidstaten bij de implementatie van de maatregelen
om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan. In 2015 is tevens een Fitness Check van de Vogel- en
Habitatrichtlijn uitgevoerd. Rijk en provincies onderschrijven het belang van de doelstellingen van het
Europese natuurbeleid en willen de fitness check en de tussentijdse evaluatie van de
biodiversiteitstrategie aangrijpen om de uitvoerbaarheid van het Europese natuurbeleid te vergroten. Dit
om meer en sneller voortgang te kunnen maken met de versterking van de natuur.
Vooruitblik 2016
In het tweede kwartaal van 2016 publiceert de Commissie een ‘staff working paper’ over de fitness
check. De Commissie heeft ambtelijk medegedeeld dat ze eind 2016 een politiek document wil
publiceren. Hierbij wordt gedacht aan een Mededeling van de Commissie over de follow-up van de Fitness
check.
De provincies willen dat de discussie over verbetering van (de implementatie van) van de Vogel- en
Habitatrichtlijn niet wordt stilgelegd.

4.3 Dossier Urban Agenda
In 2015 droeg dit dossier de veelomvattende titel “Fysieke en maatschappelijke leefomgeving.” In de
praktijk lag de focus echter volledig op de urban agenda. Dit zal in 2016 niet anders zijn. Daarom is de
naam van het dossier aangepast.
In de stedelijke gebieden van de EU woont 73% van de Europese bevolking, wordt ongeveer 80% van het
BBP gegenereerd en wordt tot 70% van de energie verbruikt. Toch kent Europa geen metropolen, met
uitzondering van Londen en Parijs. Het Europees stedelijk gebied bestaat vooral uit polycentrische
(meerkernige) stedelijke regio’s.
De concurrentiekracht van deze gebieden hangt onder meer af van het vermogen om met elkaar
verweven economische activiteiten te faciliteren in combinatie met goede interne en internationale
verbindingen. Hierdoor ontstaat agglomeratiekracht.
Voor een optimale ontwikkeling van agglomeratiekracht dient grensontkennend te worden
samengewerkt. Administratieve en feitelijke grenzen tussen Europa, lidstaten, regio’s en steden mogen
geen beletsel zijn voor economische ontwikkeling. De haarvaten van de stedelijke netwerken zijn immers
nauw verweven met de haarvaten van het om- en tussenliggende landelijk gebied.
In Brussel willen de provincies het volgende bereiken :
Verschuiving van de focus van de urban agenda van stedelijke problemen naar de benutting van de kracht
van polycentrische stedelijke netwerken en de wijze waarop Europa daaraan kan bijdragen.
9
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Het besef laten doordringen dat polycentrische stedelijke netwerken zich alleen kunnen ontwikkelen door
grensontkennende samenwerking.

4.4 Dossier Circulaire Economie
De provincies willen een integrale strategie voor de circulaire economie. De focus moet niet alleen liggen
op recycling en afvalverwerking, maar er moet gekeken worden naar de hele waardeketen en gezocht
worden naar koppelingen met andere sectoren zoals de bio-economie. Een ander speerpunt van de
provincies is de verduurzaming van de circulaire economie.
De Rijksoverheid zet in op verduurzaming via o.a. Green Deals. Green Deals zijn afspraken tussen de
Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden, waarbij de overheid
knelpunten probeert weg te nemen bij duurzame initiatieven.
Voorstel Europese Commissie
Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel voor het pakket circulaire
economie gepresenteerd. Met het pakket wil de Europese Commissie maatregelen introduceren om
consumenten en bedrijven zuiniger te laten omspringen met grondstoffen, meer te recyclen en minder
weg te gooien. Een eerder wetgevingsvoorstel op het gebied van afval heeft de Commissie in december
2014 ingetrokken. Eerste Vicevoorzitter Timmermans beloofde om in 2015 met een ambitieuzer voorstel
te komen. De kritiek van het Comité van de Regio’s, NGO’s, journalisten en Europarlementariërs is echter
dat het pakket minder ambitieus is dan het vorige voorstel, vanwege het ontbreken van bindende
doelstellingen.
Vooruitblik 2016
In het voorjaar van2016 organiseert het HNP een politiek atelier/seminar waarin zowel MKB’ers als
Europarlementariërs de kans krijgen hun standpunten uiteen te zetten over dit nieuwe pakket.

4.5 Dossier Cohesiebeleid na 2020
Innovatie in de regio is een belangrijke drijfkracht achter de Nederlandse en Europese economie. Om
deze innovatie te stimuleren, ziet de Europese Commissie graag dat regio’s en gemeenten samenwerken
met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van innovatie, energietransitie en
een koolstofarme economie.
Cohesiebeleid
Het Europees cohesiebeleid is een effectief instrument dat meerwaarde biedt omdat het de integrale
gebiedsgerichte ontwikkeling van steden en regio's ondersteunt. Daarmee wordt de sociaaleconomische
positie van regio's versterkt en duurzame ontwikkeling bevorderd. Met het cohesiebeleid kunnen de
provincies een bijdrage leveren aan de Europese doelstellingen, o.a. op het gebied van innovatie.
Vooruitblik 2016
De provincies zullen in 2016 een visie op het Europees investeringsbeleid van de toekomst ontwikkelen.
De provincies bepalen daarnaast een strategie en planning om de debatten rondom het cohesiebeleid te
leiden. Hierbij zal simplificatie van de cohesiefondsen en het wegnemen van de administratieve
belemmeringen een belangrijk aandachtspunt zijn. Op 11 februari wordt een HNP-evenement in Den
Haag georganiseerd over de toekomst van het Europees investeringsbeleid.
10
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De Commissie komt in het voorjaar van 2016 met het pakket arbeidsmobiliteit en eind 2016 met de
tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader.

4.6 Dossier Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)
Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel het Junckerplan genoemd, is een
fonds dat is bedoeld voor investeringen op de terreinen van infrastructuur, energie, innovatie,
duurzaamheid en het midden- en kleinbedrijf. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de aanleg van
glasvezelnetwerken of energiebesparende maatregelen voor woningen. Lokale en regionale autoriteiten
kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen.
Het EFSI/Junckerplan heeft een looptijd van drie jaar (2015-2018). Het betreft leningen en geen subsidies.
De provincies zetten in op:
x
Verbinding maken tussen de (financiële) inzet en provinciale investeringsprogramma’s en de
leningen die de EIB inzet via het EFSI en zijn reguliere programma’s;
•
Versoepelen van condities voor investeringen uit EFSI via het programma ‘betere regelgeving’ van
Eurocommissaris Timmermans.
Nederlands Investering Agentschap
In juni 2015 is mede op initiatief van de provincies het Nederlands Investering Agentschap (NIA) voor EFSI
opgericht. Dit platform biedt Nederlandse investeerders en financiële instellingen ondersteuning bij het
aanvragen van EFSI-leningen. De provincies participeren actief in het NIA.
Onder het voorzitterschap van NIA werken medeoverheden, de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII),
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) samen om EFSI-investeringen in Nederland te bevorderen. Na
twee jaar operationeel te zijn, volgt een evaluatie van het NIA. Op basis van deze evaluatie wordt een
beslissing genomen over verlenging van het NIA.
Vooruitblik 2016
De provincies zullen in 2016 samen met het NIA een eerste tranche van NL EFSI projecten indienen. Een
HNP-seminar op 21 april 2016 zal worden benut de ervaringen van indienen en beoordeling tot dan toe te
gebruiken in de tweede tranche.

4.7 Dossier Luchtkwaliteit
Luchtverontreiniging is één van de belangrijkste oorzaken van voortijdige sterfte in Nederland en draagt
bij aan de verzuring van de natuur. Provincies zijn daarom actief bezig de luchtkwaliteit te verbeteren.
Provincies leveren een bijdrage aan een schonere lucht en een betere leefomgeving door onder meer te
investeren in elektrische laadpunten voor auto's, door het stimuleren van fietsverkeer en door bij
aanbestedingen te streven naar "schoon" transport.
Provincies kunnen de problemen echter niet alleen oplossen. Vandaar dat zij samenwerken met steden,
de Rijksoverheid, andere overheden en overige stakeholders. Ieder heeft hier zijn eigen
verantwoordelijkheid. Aangezien luchtvervuiling bij uitstek een grensoverschrijdend probleem is, vragen
de provincies ook ambitieuze maatregelen van de Europese Unie.

11
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Vooruitblik 2016
In 2016 zal het HNP blijven pleiten voor een scherpere regulering van nationale emissieplafonds en
ambitieuze maatregelen om vervuiling bij de bron aan te pakken. Dit betreft de volgende dossiers:
- Programma Schone lucht voor Europa
- Herziening NEC-richtlijn
- Bronbeleid
- Testcyclus Euro 6 voertuigen
- Innovatie (gericht op luchtkwaliteit)

4.8 Dossier Betere Regelgeving
Provincies hebben regelmatig te maken met de regeldruk uit Brussel. Zij streven naar eenvoudige,
effectieve en efficiënte regelgeving.
Op 30 september 2015 is de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’, een uitgave
van het IPO en HNP, gepresenteerd. Provincies signaleren hierin vier belangrijke knelpunten in de huidige
Europese regelgeving:
1. Verkokerde regelgeving;
2. Regels die niet toegespitst zijn op de huidige problemen;
3. Regels die hun doel voorbij schieten;
4. Controledruk.
De publicatie geeft invulling aan het dossier betere regelgeving en geeft concrete voorbeelden en
praktische oplossingen bij de vier knelpunten op de provinciale beleidsterreinen natuur, economie,
infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking.
Vooruitblik 2016
In 2016 zullen de provincies in samenspraak met de Europese Commissie en met steun en hulp van het
Comité van de Regio’s de praktische oplossingen realiseren die zij in september 2015 hebben
gepubliceerd.
Alle evaluaties, acties en nieuwe plannen die in 2016 door de Europese Commissie worden uitgevoerd,
worden geplaatst in het kader van de Agenda voor betere regelgeving. De provincies dragen met de
praktische oplossingen hieraan bij. Provincies acteren eveneens op dit onderwerp binnen het Comité van
de Regio’s (Commissie Civex).
In 2016 zullen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad over
het nieuwe interinstitutioneel akkoord voor betere regelgeving worden afgerond. Doelen bij dit akkoord
zijn de versterking van inzet tot betere regelgeving als een middel voor betere resultaten, verhoogde
transparantie inzake Europese besluitvorming en betere samenwerking tussen de drie instellingen in de
toekomst.

12
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4.9 Dossier Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) raakt direct aan de provinciale kerntaken regionale
economie, natuur, milieu, water en natuur. De wijze waarop de landbouw gesubsidieerd wordt en de
wijze waarop daar internationaal en nationaal vorm aan wordt gegeven bepaalt in sterke mate of we de
provinciale landbouw, natuur, milieu en waterdoelen kunnen realiseren. De effecten van het GLB zijn
direct van invloed op de agrarische sector in Nederland, en daarmee op economische concurrentiepositie
van de landbouw en omgevingskwaliteit in en rond het agrarisch gebied.
Het afgelopen jaar is GLB geen HNP-dossier geweest. In 2020 gaat het GLB echter een nieuwe periode in,
waardoor de discussie over de koers van dit beleid nu is gestart. Ook de mid-termevaluatie van het GLB in
2018 kan leiden tot tussentijdse hervormingen. Het is daarom belangrijk om betrokken te zijn bij de
eerste ontwikkelingen en dit bestuurlijk te borgen binnen het HNP-bestuur en het IPO-bestuur. Vanwege
deze ontwikkelingen heeft het HNP-bestuur besloten om dit dossier toe te voegen aan het HNP-werkplan.
Vooruitblik 2016
Het is van belang om de verschillende thema’s in het GLB goed te stroomlijnen en af te stemmen met
andere dossiers zoals biodiversiteit.

13
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5. Rol van provincies als mededepartement in het EU
Raadsbesluitvormingsproces
Een aantal dossiers, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit, is inmiddels vergaand gedecentraliseerd. Dergelijke
dossiers die in medebewind zijn gegeven lenen zich bij uitstek voor een grotere rol van provincies in het
Europese besluitvormingsproces.
In juli 2015 is in een bestuurlijk overleg met het Rijk afgesproken dat decentrale overheden een rol als
mededepartement kunnen vervullen op dossiers die voor hen prioritair zijn. De rol als mededepartment
geeft provincies toegang tot inhoudelijke Raadsinformatie op de betreffende dossiers en een positie in
het Raadstraject. Deze rol als mededepartement vraagt om een intensievere inzet van provinciale
capaciteit. In het eerste jaar (2016) zal het aantal dossiers dan ook beperkt blijven, om zo ervaring met
deze nieuwe werkwijze op te doen (pilotfase).
Het eerste dossier dat in 2016 wordt aangemerkt voor de provinciale rol als mededepartement is:
- Biodiversiteit
Andere dossiers die de komende tijd worden overwogen zijn:
- Circulaire economie
- Gemeenschappelijk landbouwbeleid (POP4)2
De rol als mededepartement geeft provincies op de betreffende dossiers toegang tot inhoudelijke
Raadsinformatie en geeft een positie in het Raadstraject. De keerzijde van deze positie kan zijn dat
provincies zich op deze dossiers moeten conformeren aan het standpunt van lidstaat Nederland. De
selectie van ‘mededepartement-dossiers’ voor provincies verloopt dan ook als volgt:
Na de publicatie van een voorstel door de Europese Commissie is het belangrijk van het volgende een
inschatting te maken:
a. zijn de provincies het met het rijk eens of oneens?
b. is er sprake van nuanceverschillen?
c. zullen de provincies het onderling eens of oneens zijn?
De antwoorden zijn bepalend om een dergelijk dossier wel of niet op te pakken als mededepartement.
Het eerste jaar (2016) zal als pilotfase worden gebruikt.
Voorwaarden
De rol als mededepartement is afhankelijk van een aantal voorwaarden:
x Provincies nemen in een dossier nooit de volledige Rijksrol of een heel beleidsterrein over;
x Provincies moeten enerzijds het eigen profiel behouden, anderzijds voor lidstaat Nederland met
één mond spreken;
x Als de gezamenlijke provincies het voortouw hebben, dan vertegenwoordigen zij alle Nederlandse
overheden in de overlegstructuren. Het vergt een goede provinciale samenwerking en coördinatie
om tot een uniform standpunt te komen. Hierin zullen zowel de KPS, het IPO-secretariaat als het
HNP een faciliterende rol hebben.
x De provincies kunnen geen half werk leveren. Dit is een nieuwe kans om het Rijk te verzekeren
dat provincies een betrouwbare bijdrage leveren in het Europese overlegcircuit.
2

Plattelandsontwikkelingsprogramma 4 (2020-2026)
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Interbestuurlijke dossierteams (IBDT)
IBDT’s bieden een belangrijke mogelijkheid om eventuele problemen in de uitvoering en handhaving van
EU regelgeving vroegtijdig te signaleren en regionale expertise mee te nemen in de standpuntbepaling
van de Nederlandse regering. Ze zijn belangrijk voor het aanleveren van informatie voor impact
assessments, het reageren op consultaties uitgeschreven door de Europese Commissie, het schrijven van
position papers en het leveren van input voor BNC-fiches en kabinetsstandpunten. Provincies pleiten
ervoor dat een IBDT op alle voor hen relevante en prioritaire dossiers standaard wordt.
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6. HNP-begroting
BEGROTING 2016
Actuals

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

Omschrijving

Baten
Bijdrage provincies en IPO
Ontvangen interesten
Onttrekking aan de vervangingsreserve
Overige baten

€

€

€

733.100
466
0
2.450

733.000

733.000

4.000

36.000

736.016

737.000

769.000

370.492
170.741
64.028
85.603
20.613
13.278

363.000
175.000
55.000
68.000
17.000
15.000
4.000
40.000

387.000
175.000
56.000
74.000
18.000
15.000
4.000
40.000

724.754-

737.000-

769.000-

11.262

0

0

Lasten
Huisvestingskosten
Personeel gebonden kosten
Gezamenlijke activiteiten
ICT
INFO-Abonnementen/Informatieverzameling
Accountant en administratiekantoor
Afschrijvingskosten
Storting in vervangingsreserve

Resultaat

Toelichting op uitgavenpost Gezamenlijke activiteiten (56.000 Euro)
In 2016 worden de volgende gezamenlijke activiteiten voorzien:
- 6 x HNP-seminars tijdens het NL EU Voorzitterschap (januari-juni)
- 2 x reguliere HNP-seminars in het najaar
- 4 x bijeenkomst HNP-bestuur met HNP-medewerkers
- bijeenkomst CdK’s met HNP-medewerkers
- bijeenkomst KPS met HNP-medewerkers
- bijeenkomst kabinetschefs met HNP-medewerkers
- 4 kennismakingsbijeenkomsten met prominenten
- bijeenkomst IPO- & HNP-medewerkers
- eind-event in het kader van het NL EU Voorzitterschap
- 1 ontmoetingsevent met het Comité van de Regio’s
- Diverse HNP-teamactiviteiten
- Onvoorziene HNP-activiteiten tijdens o.a. het NL EU Voorzitterschap
(extra seminars of anderszins)

9.000 EUR
3.000 EUR
1.600 EUR
3.000 EUR
3.000 EUR
400 EUR
1.000 EUR
500 EUR
15.000 EUR
1.500 EUR
3.000 EUR
15.000 EUR
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7. HNP evenementen in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap

• Cohesiebeleid na 2020

donderdag 11 februari
15u00 - 19u00
Locatie: Huis van
Europa in Den Haag

gastheren: Bert Pauli en Michiel Rijsberman
De mogelijk toekomstige inzet vanuit Nederland om
de gewenste hervormingen in het investeringsbeleid
na 2020 te behalen wordt besproken. Uitkomsten
dienen als input voor het visiedocument, waarin de
Nederlandse partners de gewenste principes van de
2020-hervormingen uiteenzetten.
• voertaal Nederlands
• contactpersoon: Milos Labovic

• Samenwerken over grenzen heen

donderdag 17 maart

16u30 - 20u00
Locatie: HNP

gastheer: Theo Bovens
'Cross border obstacles' vragen om concrete
grensoverschrijdende activiteiten en betere
regelgeving. Aan de hand van uitwisseling van
informatie en kennis worden oplossingen
aangedragen.
• voertaal Nederlands (evt. met vertaling Duits)
• contactpersoon: Jacqueline de Groot

• EFSI - projecten

donderdag 21 april
18u00 - 20u00
Locatie: HNP

• gastheer: Michiel Scheffer
• In samenwerking met het NIA worden ervaringen en
best practices uitgewisseld met betrekking tot het
bundelen en indienen van EFSI projectaanvragen.
• voertaal: Engels
• contactpersoon: Rob van Eijkeren

17
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• Slim en schoon vervoer

woensdag 18 mei
15u00 - 19u00

Locatie: HNP

gastheer: Cees Loggen
De onderwerpen schoon vervoer (elektrisch) en
levensduurverlengend onderhoud staan hier
centraal. Het doel is met behulp van Nederlandse
projecten best practices, oplossingen en ervaringen
met elkaar te delen.
• voertaal Engels
• contactpersonen: Eva Gijbels en Rien Puyenbroek

• Europese koplopers in de energietransitie

donderdag 2 juni
15u00 - 18u00
Locatie: HNP

gastheer: Ard van der Tuuk
De vraag die centraal staat: hoe verhoudt de
praktijk van de Energietransitie zich tot het
Europees Energiebeleid? Vier succesvolle projecten
uit verschillende EU lidstaten lichten hun
ervaringen en opgedane kennis toe.
• voertaal Engels
• contactpersoon: Vivian Stribos

• Circulaire economie

Datum onbekend

Eindevenement juni
2016

gastheer: Rogier van der Sande
Nederlands MKB'ers reageren op de Commissie
publicatie Circular Economy Package. Focus wordt
ook gericht op EP leden, hen wordt gevraagd mee
te debatteren (evt. vanuit een 'mirror group')
• voertaal Engels
• contactpersoon: Jacqueline Spuijbroek

• wordt aan gewerkt
• in samenwerking met NL partners is er de
intentie een eindevenement ter afsluiting van
het NL VZ op te zetten.
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8. Organogram
Er is sprake van raakvlakken tussen de dossiers van het HNP, IPO en het Comité van de Regio’s. Niet elke
bestuurlijke HNP-dossierhouder zit echter in de betreffende commissie van het IPO of het Comité van de
Regio’s. Ter bevordering van een goede onderlinge afstemming zijn daarom in het onderstaande
organogram deze raakvlakken in kaart gebracht.
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HNP bestuurder:
Mariëtte Pennarts

(K. Kielstra en A. van der
Tuuk uit HNP bestuur)

15 bestuurders uit
Provincies en IPO

Overige BAC leden:

Michiel Rijsberman

b. Luchtkwaliteit

a. Urban Agenda

HNP bestuurder:

HNP dossier:
Leden: Michiel
Scheffer en Michiel
Rijsberman

Comité van de
Regio's: COTER

Leden: Michiel
Scheffer en Michiel
Rijsberman

Comité van de
Regio's: COTER

8 bestuurders uit
Provincies

Overige BAC leden:

Michiel Rijsberman

HNP bestuurder:

Urban Agenda

HNP-dossier:

BAC voorzitter: Fleur Gräper - van Koolwijk

BAC voorzitter: Bart Krol

HNP-dossier:

2. Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit

1. Bestuurlijke Adviescommissie DROW (duurzame ruimtelijke
ontwikkeling en waterbeheer)

Omgevingsvisie / Agenda Stad

Beleidsonderwerp:
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HNP bestuurders: Bert Pauli
(NL) en Michiel Rijsberman
(Brussel)

a. Cohesiebeleid na 2020

HNP dossier:

HNP bestuurder: Rogier van
der Sande

c. Circulaire economie

HNP dossier:

(B. de Reu en M. Scheffer uit HNP
bestuur)

14 bestuurders uit Provincies

Overige BAC leden:

HNP bestuurder: Michiel
Scheffer

b. Europees Fonds
Strategische Investeringen
(EFSI)

HNP dossier:

BAC voorzitter: Bert Pauli

Comité van de Regio's:

ECON (leden: Rogier van der
Sande en Ard van der Tuuk)

COTER (leden: Michiel Scheffer
en Michiel Rijsberman)

3. Bestuurlijke Advies Commissie RE (regionale economie)

Regionale economie

Beleidsonderwerp:
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c. Vitaal Platteland /
landbouw

b. Luchtkwaliteit (stikstof)
HNP bestuurder: Mariëtte
Pennarts

a. Biodiversiteit

HNP bestuurder: Erik
Lievers

(Henk Staghouwer uit het HNP
bestuur)

14 bestuurders uit Provincies.

Overige BAC leden:

HNP bestuurder: Cees Loggen

HNP dossier:

HNP dossier:

HNP dossier:

BAC voorzitter: Jan Jacob van Dijk

4. Bestuurlijke adviescommissie VP (vitaal platteland)

Milieu, energie en klimaat (I)

Beleidsonderwerp:

leden: Cees Loggen, Ben de
Reu en Henk Staghouwer

NAT

Comité van de Regio's:
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b. Circulaire economie
HNP bestuurder: Rogier van der
Sande

a. Klimaat & Energie

HNP bestuurder: Ard van der
Tuuk
Mariëtte Pennarts

HNP bestuurder:

c. Luchtkwaliteit

HNP dossier:

(E. Lievers en B. de Reu uit HNP
bestuur)

Overige BAC leden: 12
bestuurders uit Provincies

HNP dossier:

HNP dossier:

BAC voorzitter: Arie Stuivenberg

5. Bestuurlijke adviescommissie Energietransitie

Milieu, energie en klimaat (II)

Beleidsonderwerp:

Comité van de Regio's:

NAT (leden: Cees Loggen, Ben
de Reu en Henk Staghouwer)

ENVE (leden: Mariëtte Pennarts
en Erik Lievers)
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HNP bestuurder: Theo
Bovens

Betere regelgeving

HNP dossier:

leden: Wim van de Donk

CIVEX

Comité van de Regio's:

Van toepassing binnen alle BAC's (en AAC's).
Dossier wordt nagestreefd door voortbrengen
knelpunten en concrete oplossingen.

HNP bestuurders: Ben de
Reu en Theo Bovens

Grensoverschrijdende
samenwerking

HNP facetbeleid:

SEDEC (leden: Theo
Bovens en John
Jorritsma)

COTER (leden: Michiel
Scheffer en Michiel
Rijsberman)

Comité van de Regio's:

Van toepassing binnen alle BAC's (en AAC's)
Voornamelijk belangrijk voor de (7) Nederlandse
grensprovincies.

EU betere regelgeving

Beleidsonderwerp:
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Vergadering van het bestuur van de vereniging IPO op 14 april 2016
agendapunt 4b

Datum
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

:
:
:
:

29 maart 2016
Marten van der Gaag
(06) 28 90 12 17
geen

Onderwerp

: Overeenkomst pilots regionale energiestrategieën en inzet IPO en
provincies voor de regionale energiegesprekken als vervolg op de
energiedialoog

Voorstel
1. De intentie uitspreken tot het ondertekenen van een overeenkomst Pilots regionale
energiestrategieën van het IPO, de VNG, de UvW met het rijk op 12 mei 2016.
2. Instemmen met de voorgestelde procedure om Arie Stuijvenberg als
portefeuillehouder, danwel een lid van de kerndelegatie Energie (afhankelijk van
aanwezigheid 12 mei) deze overeenkomst te laten ondertekenen na een schriftelijke
mandatering door de colleges van Gedeputeerde Staten.
3. Instemmen met de voorgenomen gezamenlijke trekkende rol van provincies bij het
organiseren van de energiegesprekken in de regio en het IPO vragen een voorstel
hiertoe voor te leggen aan de Kring van Provinciesecretarissen.
Toelichting
Wat vooraf ging
Bestuurlijk overleg VNG, IPO en UvW 28 januari
In het kader van de landelijke energieafspraken uit het energieakkoord en de uitvoering
van de energieambities uit de diverse coalitieakkoorden zijn provincies met regionale
partijen gestart met de uitvoering de energietransitie. Dit gericht op een transitie naar
meer duurzame economie en daaraan gerelateerde groei van de werkgelegenheid in de
regio. Om de samenwerking regionaal te versterken, hiervan te leren en ook richting het
rijk te presenteren wat een dergelijke regionale samenwerking oplevert hebben de VNG,
het IPO en de UvW op 28 januari afgesproken te komen tot pilots voor regionale
energiestrategieën. De koepels willen met de regionale energiestrategieën organiseren
dat de regionale plannen aansluiten op lokale initiatieven en bijdragen aan de provinciale
strategie en aanpak. Daarbij vormen de nationale en met name internationale doelen,
zoals afgesproken in Parijs, het vertrekpunt. Hiertoe wordt dit voorjaar gestart met vijf
regionale pilots regionale energiestrategieën.
Bestuurlijk overleg met minister Kamp, Schultz, IPO, VNG en UvW 17 maart
In het bestuurlijk overleg met minister Kamp van EZ en Schultz van I&M is geconstateerd
dat de uitwerking van het energiebeleid in de regio’s gebeurt, waarbij de minister met
name de provincies een trekkende rol toedichten. Afgesproken is dat EZ betrokken wordt
bij de opzet van de pilots regionale energiestrategie en dat andersom de drie koepels
inbreng leveren bij de nationale energiedialoog van de minister.
Tevens is afgesproken dat het bestuurlijk commitment van de koepels bij de pilots
regionale energiestrategie in april wordt bevestigd in de respectievelijke koepelbesturen
en vastgelegd in een Deal Regionale Energiestrategieën.
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“Deal” Regionale energiestrategieën
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een “deal” van rijk, IPO, VNG en
UvW voor de samenwerking aan de vijf pilots regionale energiestrategieën en het
opzetten van een lerende organisatie daaromheen waarin meer regio’s hun ervaring
kunnen delen en leren van elkaar.
De teksten zijn echter nog niet gereed en kunnen daarom nog niet aan uw bestuur
worden voorgelegd. De wens van onze collegakoepel, de VNG, is echter om op 12 mei
deze overeenkomst te ondertekenen, zodat de pilots snel kunnen starten. In de
overeenkomst worden de voorwaarden van het IPO uit het overleg van 28 januari
verwerkt:
- richten op een langere termijn strategie om de CO2 reductie doelstellingen te
behalen;
- voortbouwen op bestaande initiatieven in de regio’s;
- opzetten van een lerend netwerk.
Vijf regio’s zijn vooralsnog geselecteerd voor de pilots. Andere regio’s waren al te ver of
juist niet ver genoeg in hun proces om mee te doen in de pilot.
De geselecteerde regio’s hebben de gewenste ambitie, verkeren in het gewenste stadium
van regionale samenwerking. In deze regio’s is het bestuurlijk draagvlak expliciet
gegeven door de betrokken gemeenten en waterschappen en door de drie betrokken
provincies.
Het gaat om de volgende regio’s:
- West Brabant (provincie Noord-Brabant);
- Midden Brabant (provincie Noord-Brabant);
- Midden Holland (provincie Zuid-Holland);
- Drechtsteden (provincie Zuid-Holland);
- Fryslân (gehele provincie Fryslân).
Andere regio’s kunnen na doorontwikkeling mogelijk aan deze lijst worden toegevoegd en
regio’s die al verder gevorderd zijn in hun proces zijn welkom in het lerend netwerk,
maar krijgen op dit moment nog geen actieve rol.
De overeenkomst heeft daardoor vooral een bindend karakter voor de drie betrokken
provincies en biedt de andere provincies een (niet verplichtend) kader dat wordt
opgebouwd om systematisch kennis en ervaring te delen.
De BAC Energietransitie bespreekt de aanpak en opzet in haar vergadering op 7 april en
u wordt ter vergaderring hierover geïnformeerd.
Voorgestelde procedure
De tekst van de overeenkomst wordt in de komende weken definitief gemaakt. Omdat er
vóór 12 mei geen vergadering meer is van uw bestuur wordt voorgesteld om de colleges
van GS via een schriftelijke ronde mandaat te vragen deze overeenkomst te laten
ondertekenen door het IPO. Er wordt nog bekeken welk bestuurslid/lid kerndelegatie
energie hiervoor beschikbaar is.
Inzet IPO en provincies in de Energiedialoog
In het bestuurlijk overleg van 17 maart met EZ en I&M is ook afgesproken dat de
decentrale overheden samen met EZ een trekkende rol gaan vervullen in het vervolg van
de energiedialoog via regionale energiegesprekken. Het gaat dan vooral om de regionale
verdieping van de dialoog nadat de eerste slag tussen april en juli heeft plaatsgevonden
onder regie van EZ.
Een belangrijk deel van de regionale energiegesprekken zullen plaatsvinden in en door de
provincies. De gezamenlijke provincies willen via het IPO de regie voeren om de dialoog
te structureren en om de opbrengsten te benutten voor de discussie op nationaal niveau.
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Om deze gezamenlijke trekkende rol in te vullen is extra capaciteit nodig bovenop de
inzet die nu al wordt geleverd door het IPO in het uitvoeringsprogramma energietransitie
en de IPO-MJA, deel energie. Het IPO zal dit voorstel, inclusief benodigde capaciteit en
financiën op korte termijn uitwerken en voorleggen ter besluitvorming aan de Kring van
Provinciesecretarissen. U wordt gevraagd in te stemmen met het voornemen om als
gezamenlijke provincies een trekkende rol te nemen in het vervolg van de energiedialoog
na juli 2016.
Wat wordt van u gevraagd?
1. Instemmen met inzet om op 12 mei 2016 een overeenkomst Pilots regionale
energiestrategieën van het IPO, de VNG, de UvW met het rijk te ondertekenen.
2. Instemmen met de voorgestelde procedure om het IPO deze overeenkomst te laten
ondertekenen na een schriftelijke mandatering door de colleges van GS.
3. Instemmen met de voorgenomen gezamenlijke trekkende rol van provincies bij het
organiseren van de energiegesprekken in de regio en het IPO vragen om een voorstel
hiertoe voor te leggen de KvP.
Bijlagen
Geen.
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Vergadering van het bestuur van de vereniging IPO op 14 april 2016
agendapunt 4d

Datum
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

:
:
:
:

30 maart 2016
Peter Jasperse/Tjeerd Kampstra
(070) 888 12 59/(06) 18 59 66 66
geen

Onderwerp

: Onderhandelingen financiële afspraken Bestuursakkoord
Implementatie Omgevingswet

Voorstel
1. De stand van zaken van de onderhandelingen over te maken financiële afspraken
voor de implementatie van de Omgevingswet bespreken;
2. de afspraak een meerjarig commitment, ook na 2018, inhoudt onder de voorwaarde
dat in 2018 het financieel onderzoek wordt geactualiseerd en de provinciale bijdrage
aan de exploitatie maximaal 3,3 miljoen euro vanaf 2024 bedraagt, bekrachtigen.
Toelichting
Wat vooraf ging
In het Bestuursakkoord Implementatie dat 1 juli vorig jaar is afgesloten, is afgesproken
nader onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de implementatie van de
Omgevingswet, alvorens tot financiële afspraken te komen.
Daartoe is in het najaar van 2015 met inspanning van alle partijen onderzoek verricht de
kosten en baten in beeld te krijgen. Eind 2015 is het aanvullend financieel onderzoek
afgerond, maar dit onderzoek bood nog geen compleet beeld van de uitgaven, de kosten
en besparingen die samenhangen met de stelselwijziging.
Bestuurlijk overleg 14 januari en daarna
Ten behoeve van het bestuurlijk overleg van 14 januari 2016 heeft de
onderhandelingsdelegatie vooraf een bestuurlijk mandaat opgehaald bij alle twaalf
colleges van Gedeputeerde Staten. Het bestuurlijke overleg heeft niet tot
overeenstemming geleid tussen de vier partijen, want noch de VNG, noch de Unie van
Waterschappen noch het IPO konden zich vinden in de voorliggende conceptafspraken.
Dit heeft geleid tot een periode van 6 weken waarin partijen gezamenlijk een uitweg
zouden zoeken. De kerndelegatie heeft vervolgens op basis van het mandaat van de
12 colleges van GS van begin januari jl. de volgende onderhandelingspositie gekozen:
Preambule
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijke ambitie om van
de Omgevingswet een succes te maken. Deze ambitie is vastgelegd in het
Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet. Over de financiën zijn hierin enkele
kaderstellende afspraken gemaakt en is voorts afgesproken aanvullend financieel
onderzoek uit te voeren. Inmiddels is het aanvullende financieel onderzoek afgerond.
Helaas biedt dit onderzoek nog geen compleet beeld van de uitgaven, kosten en
besparingen die samenhangen met de gehele stelselwijziging. Omdat de ambitie
onverminderd groot is en provincies de implementatie van de Omgevingswet niet willen
laten stagneren, zijn de provincies toch bereid op basis van deze ambitie (financiële)
afspraken te maken voor de jaren 2017 en 2018 en, binnen onderstaande kaders, voor
de periode daarna.
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Bestuurlijk mandaat
Op basis van het afgegeven bestuurlijke mandaat van de 12 colleges van GS zijn de
volgende punten voor provincies van zo’n eminent belang dat deze stevig in de afspraken
worden verankerd:
1. de provincies verbinden zich niet aan het syntheserapport maar zijn wel bereid dit
rapport, in elk geval voor de periode tot de heroverweging in 2018, als indicatie te
beschouwen. Ook voor de VNG is het syntheserapport geen goede basis om financiële
afspraken te maken;
2. in de uiteindelijke overeenkomst wordt een sluitende definitie opgenomen van
datgene dat onder investeringskosten, transitiekosten en exploitatiekosten wordt
verstaan;
3. indien de huizen Natuur en Externe Veiligheid tussen nu en 2024 gebouwd worden,
worden de provincies eigenaar en beheerder van deze Huizen;
4. de afspraak over de verdeling van de investerings-, transitie- en exploitatiekosten
blijft gehandhaafd. De provincies willen op basis van hun ambitie tot en met 2018
financiële afspraken maken en hechten zeer aan een actualisering van de financiële
onderzoeken in 2018, zodat de financiële risico’s voor de provincies worden afgedekt
en de ontwikkeling van het ICT-systeem beheersbaar blijft. De deelrapporten B en C
worden in 2018 alsnog afgemaakt, de deelrapporten A en D worden geactualiseerd;
5. voor de periode na 2018 willen de provincies een half jaar voor de inwerkingtreding
van de Wet op basis van de actualisering nadere afspraken maken over hun bijdrage
in de exploitatiekosten, van op dit moment maximaal 6%, met een maximum van
3,3 miljoen euro per jaar vanaf 2024, rekening houdend met het gehanteerde
scenario;
6. stapsgewijze gezamenlijke besluitvorming over de DSO en maximering in voormelde
zin van de bijdragen van de provincies, VNG, Unie en het rijk zoals reeds opgenomen
zijn daarvoor nodig.
Afspraken:
1. Partijen committeren zich binnen het kader van de voormelde financiële afspraak aan
de doelstelling om:
a. bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018 digitaal met de
Omgevingswet te werken waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk
realisatieniveau. De gezamenlijke ambitie blijft scenario 3, maar er kan niet
worden uitgesloten dat onderweg problemen ontstaan bij de ontwikkeling van de
DSO die een lager realisatieniveau onvermijdelijk maken;
b. in de periode 2018-2024 het digitaal stelsel verder te ontwikkelen door middel
van gezamenlijke bestuurlijke besluitvorming. Hierbij worden ook gezamenlijk de
kwaliteitseisen bepaald;
2. De kosten die samenhangen met de stelselwijziging Omgevingswet worden als volgt
verdeeld:
a. investeringsuitgaven van het digitale stelsel, de invoeringsondersteuning en
informatiepunt: Rijksoverheid;
b. transitiekosten voor digitalisering en invoering evenals de kosten die
samenhangen met de aanpassing van de wet- en regelgeving betreffende de
Omgevingswet: iedere organisatie voor zichzelf;
c. exploitatiekosten van de gezamenlijke voorzieningen: alle partijen dragen bij op
basis van de verdeelsleutel (de provincies 6%), waarbij de percentages tot nadere
onderhandelingen hier wijziging in aanbrengen, worden omgezet in een
maximumbedrag uitgaande van de voorziene investeringen. In combinatie met de
stapsgewijze gezamenlijke bestuurlijke besluitvorming over het digitaal stelsel
zoals opgenomen onder bovenstaande afspraak 1b zijn de financiële risico’s
beheersbaar.
3. Leges: voorstel VNG volgen;
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4. Door onderscheid te maken in investeringskosten, transitiekosten en structurele
kosten en door die kosten zoveel mogelijk als geheel bij één partij te leggen zijn de
afspraken relatief robuust voor het eindbeeld van de digitalisering. Investering- en
transitiekosten variëren weliswaar aan de hand van het uit te werken scenario, maar
dit leidt niet tot een onderlinge verrekening omdat deze kosten niet worden gedeeld.
Door kosten zo veel mogelijk bij 1 partij te leggen, worden de risico’s voor
kostenoverschrijding ook beheerst;
5. Problematiek tot en met de meterkast: voorstel VNG volgen;
6. Besparingen die samenhangen met de stelselwijziging komen, voor zover zij de
transitiekosten en structurele kosten overschrijden, ten gunste van de betrokken
partijen. Er zal geen sprake zijn van terugname/verevening van besparingen. Het
kabinet zal deze besparingen evenmin korten op het Gemeentefonds resp. het
Provinciefonds.
7. Financiële onderzoeken:
a. Een half jaar voor de inwerkingtreding van de wet wordt een nieuw financieel
onderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op de gehele stelselwijziging. Op basis
van dit onderzoek kunnen de afspraken met betrekking tot de verdeling van de
kosten verder worden uitgewerkt (exploitatiekosten) en eventueel herzien
(transitie- en investeringskosten);
b. 5 jaar na de inwerkingtreding van de wet zal er een evaluatie worden uitgevoerd
die betrekking heeft op gehele stelselwijziging.
De beraadslagingen in maart
In de tussentijd heeft het IPO ambtelijk en bestuurlijk met de VNG contact gezocht om
na te gaan in hoeverre VNG en IPO samen zouden kunnen optrekken. Momenteel vindt er
ambtelijk overleg plaats met de VNG.
Daarnaast heeft er op 18 maart jl. een verkennend gesprek plaats gevonden tussen de
kerndelegatie en de bestuurlijke verkenner Co Verdaas. In dat overleg leken er
voldoende mogelijkheden te zijn om met de andere partijen tot overeenstemming te
komen.
Wat wordt van u verwacht?
Ter vergadering wordt u door portefeuillehouder, Bart Krol, bijgepraat over de actuele
stand van zaken; en
Te bekrachtigen dat de afspraak een meerjarig commitment, ook na 2018, inhoudt onder
de voorwaarde dat in 2018 het financieel onderzoek wordt geactualiseerd en de
provinciale bijdrage aan de exploitatie maximaal 3,3 miljoen euro vanaf 2024 bedraagt.
Bijlagen
Geen.
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Vergadering van het bestuur van de vereniging IPO op 14 april 2016
agendapunt 5

Datum
Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

:
:
:
:

30 maart 2016
Yolanthe Sinnige
(06) 28 90 12 56
1

Onderwerp

: Rapport ‘Maak verschil’ van de Studiegroep openbaar bestuur

Voorstel
1. Kennisnemen van de mondelinge toelichting op het rapport ‘Maak verschil’ door de
heren Polman en Van Zwol (SG BZK), respectievelijk lid en voorzitter van de
Studiegroep openbaar bestuur;
2. Van gedachten wisselen over de inhoud en aanbevelingen van het rapport;
3. Op basis hiervan een lijn bepalen voor de verdere behandeling van dit rapport in IPOverband.
Toelichting
Wat vooraf ging
Op 14 maart heeft minister Plasterk van BZK het advies van de Studiegroep Openbaar
Bestuur ‘Maak verschil’ zonder kabinetsstandpunt aangeboden aan het parlement. De
studiegroep adviseert over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in
het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende
kabinetsperiode.
Het rapport
De Studiegroep beziet in haar rapport de inrichting van het openbaar bestuur door een
economische bril. Op welke wijze kan de inrichting van het bestuur bijdragen aan het
versterken van de economie? De studiegroep formuleert hiervoor drie principes:
1. De inhoudelijke opgaven staan voorop, waarbij het regionale niveau het
aangrijpingspunt is. Geen blauwdrukken, maar ook geen vrijblijvendheid.
2. Voldoende adaptief vermogen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Vraagt om
differentiatie, deregulering en de-hiërarchisering van en binnen het openbaar bestuur.
3. In staat zijn verbindingen te leggen tussen domeinen en sectoren, maar ook tussen
bestuurslagen. Daarvoor zijn goede bestuurders, politici en ambtenaren nodig.
In het rapport wordt ten behoeve van de volgende kabinetsperiode een aantal
aanbevelingen gedaan. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar bijgevoegd rapport.
Kompas 2020
Op de IPO-site is een eerste reactie geplaatst in lijn met de uitgangspunten van
Kompas 2020. In de gedachtewisseling zou mede aan de orde kunnen komen hoe de
inhoud en aanbevelingen van het rapport ‘Maak verschil’ zich verhouden tot de koers van
Kompas 2020.
Bijlage
Rapport ‘Maak verschil’ van de Studiegroep openbaar bestuur.

4k

