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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2035415* 
 
Onderwerp 
Lidmaatschap Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van het voornemen 

van het college van Gedeputeerde Staten om lid te worden van het Euro-
pese netwerk Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR.     

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit voorstel sluit aan op het programma 8.1 Internationale samenwerkingen 
en bestuurlijke positionering en past bij de volgende activiteiten: 
• We voeren een lobby om de regelgeving en wetgeving te beïnvloeden en 

richten ons met name op de thema’s zoals deze worden bepaald in de  
Europa-strategie (UP 8.2.1); 

• Flevoland participeert in diverse instituten en netwerken, waaronder het 
Comité van de Regio’s, Purple en AER (UP 8.2.2). 
(* Peri-urban Regions Platform Europe,**Assembly of European Regions) 

 
3. Eerdere behandeling  

Bij de behandeling door PS van de nieuwe Europastrategie heeft de porte-
feuillehouder toegezegd om het lidmaatschap te onderzoeken van het Euro-
pese netwerk CPMR. Deze toezegging werd gedaan naar aanleiding van een 
vraag van de SGP fractie of deelname aan CPMR de visserijlobby, met name 
van belang voor Urk, zou kunnen ondersteunen.  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. De deelname aan een vereniging dient vooraf aan PS te worden voorge-
legd  

  Op grond van artikel 158, lid 2 Provinciewet besluiten GS pas tot deelna-
me aan een vereniging nadat het ontwerpbesluit aan PS is toegezonden 
en PS in de gelegenheid is geweest om wensen en bedenkingen aan GS ter 
kennis te brengen. 

  CPMR is een vereniging zonder winstoogmerk (ASBL onder de Franse wet).  
 

5. Verdere behandeling PS 
Provinciale Staten worden door middel van een mededeling geïnformeerd 
over de definitieve besluitvorming door GS. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

CPMR is een Europees netwerk van 160 regio’s uit 25 lidstaten met maritieme 
belangen, welke gezamenlijk 200 mln. inwoners vertegenwoordigt. CPMR 
fungeert als een belangenorganisatie en denktank voornamelijk gericht op 
visserijbeleid, overige maritiem beleid (havenontwikkeling, scheepsbouw) en 
cohesiebeleid. Een deel van de regio’s is perifeer gelegen, maar zeker niet 
alle regio’s. Vanuit Nederland zijn de provincies Zeeland, Zuid-Holland, 
Noord-Holland en het Samenwerkingsverband Noordelijk Nederland (SNN) lid. 
Bijgaande link verschaft een overzicht van alle leden: http://cpmr.org/who-
we-are/member-directory-map/ 
 
De afgelopen maanden is op verschillende manieren informatie ingewonnen 
of CPMR van betekenis kan zijn voor Flevoland. De secretaris van CPMR heeft 
een presentatie gegeven aan het college van GS tijdens de Open Days. Verder 

 Provinciale Staten 

12 april 2017 
 
Agendapunt 

 
 
Lelystad 

7 maart 2017 
 
Registratienummer 

2035415 
 
Inlichtingen 

Alain Hubers 
 

 
Afdeling/Bureau 

BDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder 

Rijsberman, M.A. 
----------------------------- 

Routing 

 

Commissie Bestuur: 

29 maart 2017 
 
----------------------------------- 

  

http://cpmr.org/who-we-are/member-directory-map/
http://cpmr.org/who-we-are/member-directory-map/


 
 

 Statenvoorstel 
Registratie 

2035415 
Bladnummer 

2 
 

 

St
at

en
vo

or
st

el
 

 

is deelgenomen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van CPMR. Ook is deelgenomen aan het 
Bestuurlijk Overleg Noordzeeprovincies, waarin de Nederlandse leden van CPMR zitting hebben. 
 
Het beeld dat hieruit ontstaat is dat CMPR een goed georganiseerd, een goed geïnformeerd en 
zeker ook een goed gepositioneerd netwerk in Brussel is met relaties op de hoogste niveau in de 
Europese Commissie. 
Het lidmaatschap van CPMR ondersteunt o.i. de lobbydoelen van Flevoland.  
Een nadere onderbouwing treft u aan bij het kopje ‘argumenten’. 
 
De kosten van het lidmaatschap van CPMR bedragen € 14.111 per jaar en wordt gedekt uit de 
lopende begroting. 
 
Het voorstel wordt voorafgaand aan de Commissie Bestuur besproken in de Statenwerkgroep Eu-
ropa op 22 maart. 

 
7. Beoogd effect 

Door lid te worden van CPMR wil Flevoland haar belangenbehartiging op het gebied van visserij-
beleid, maritiem beleid en cohesiebeleid versterken. 

 
8. Argumenten 

1.1 Het lidmaatschap van CPMR ondersteunt de Europese lobbydoelen van Flevoland 
 Door haar goede informatiepositie en uitgebreide ervaring - CMPR bestaat sinds 1973- heeft 

CPMR periodiek overleg met Eurocommissarissen en DG’s. Een voorbeeld van haar goede  
 positionering is dat CPMR het secretariaat voert voor de maritieme commissie van het Europese 

Parlement. 
 CPMR is intern georganiseerd via zes geografische commissies – Flevoland zou onderdeel worden 

van de North Sea Commission - en verschillende thematische commissies, die inhoudelijke posi-
tion papers voorbereiden.  
Voor Flevoland relevante onderwerpen zijn visserij (Urk), maritiem (havenontwikkeling en 
scheepsbouw) en het cohesiebeleid. Ter illustratie, het position paper Cohesiebeleid van CPMR 
dat tijdens de laatste Algemene Vergadering is vastgesteld, bevat nuttige onderdelen voor het 
AER rapporteurschap (Assembly of European Regions). 
 
1.2 Uitsluitend regio’s kunnen lid worden van CPMR 
Volgens de statuten kunnen afzonderlijke steden of koepelorganisaties niet lid worden van 
CPMR. 
De gemeente Urk heeft aangegeven graag toegang te krijgen tot CPMR. 
Een voorbeeld voor een actueel lobbydossier waarbij Urk baat zou kunnen hebben van CPMR 
zijn de onderhandelingsgesprekken over visgronden in het kader van Brexit. 

 
9. Kanttekeningen 

Er zijn aan dit voorstel geen kanttekeningen verbonden.     
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 
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