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Onderwerp 
Buitenlandreis AER Summer Academy 2018   
 
1. Beslispunten 

1. In te stemmen met de deelname aan de AER Summer Academy 2018 door 
drie Statenleden. 

2. Als voorwaarde hieraan verbinden dat de delegatie via de commissie Be-
stuur verslag doet van de deelname aan de Summer Academy en de work-
shop die de statenleden daar zullen verzorgen.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Er is geen direct verband tussen dit voorstel en de programmabegroting. Het 
voorstel komt voort uit de eerdere deelname van Statenleden aan de AER 
Summer Academy. 
De reis- en verblijfskosten van de delegatie komen ten laste van het staten-
budget voor reis en verblijfskosten (8.1.1).  De overige deelnamekosten wor-
den geraamd op plm. € 6500, waaronder € 5.000 voor het lidmaatschap van 
het organisatiecomité 2018. Dit wordt betaald uit het budget (Inter)nationale 
bestuurlijke samenwerking (8.1.3.).  
 

3. Eerdere behandeling  
De provincie Flevoland is lid van de Assembly of European Regions (AER).  
Eén van de activiteiten van de AER is het organiseren van een Summer Aca-
demy, die elk jaar in augustus plaats vindt. Gedurende een week wisselen  
deelnemers (politici en politiek geëngageerde jongeren uit heel Europa) ken-
nis uit over een actueel onderwerp. Een organisatiecomité, dat bestaat uit 
een tiental regio’s die lid zijn van de AER, draagt zorg voor de voorbereiding 
van de Summer Academy. Sinds 2007 neemt een (wisselende) delegatie van 
Statenleden uit Flevoland deel aan de AER Summer Academy. Vanaf 2010 is 
Flevoland lid van het AER Summer Academy Organisatie Comité. Mede dank-
zij dit lidmaatschap is de Summer Academy in 2011 in Flevoland georgani-
seerd.  
Deelname aan het organisatiecomité voor de Summer Academy is de afgelo-
pen jaren steeds afgewogen op grond van het thema. In 2015 heeft Flevoland 
zich niet aangemeld voor deelname aan de Summer Academy in Saransk Rus-
land (deze editie werd later geannuleerd);  In 2016 waren wij lid van het or-
ganisatie comité met een delegatie in Noorwegen rond het thema Jong On-
dernemerschap; 2017 is niet doorgegaan. Het thema voor de AER Summer 
Academy 2018 is ‘Cultural Heritage for Regional Attractiveness’.    

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Doel van de behandeling is het verkrijgen van toestemming van PS voor de 
delegatieleden, om namens de Staten deel te kunnen nemen aan deze AER 
Summer Academy op een buitenlandse bestemming.  
Artikel 6 van de verordening Rechtspositieregeling voor Staten- en burgerle-
den en andere commissieleden stelt dat PS aan statenleden toestemming 
kunnen verlenen voor een reis naar het buitenland, als deze ‘door of vanwe-
ge de provincie wordt georganiseerd. De in redelijk gemaakte reis- en ver-
blijfskosten komen dan voor rekening van de Provincie.  
 
De werkgroep Europa heeft het thema voor de Summer Academy 2018 be-
sproken en vindt dit een interessant thema met aanknopingspunten voor de 
provincie Flevoland. Uit de werkgroep is inmiddels een delegatie van drie 
statenleden gevormd, die ook al voorbereidingen treft voor het verzorgen van 
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een workshop in de Summer Academy. De workshop zoomt in op het creëren van werkgelegen-
heid met cultureel erfgoed. De delegatie wordt  in de voorbereiding en bij de terugkoppe-
ling  ondersteund vanuit de ambtelijke organisatie. De delegatie zal  hierbij  ook, in lijn met de 
doelstelling van de AER, jongeren uit de provincie betrekken.   
   

5. Verdere behandeling PS 
N.v.t.       

 
6. Korte toelichting op  voorstel 

De 'AER (Assemblee van Europese Regio’s)  Summer school' is bedoeld als een forum voor het 
uitwisselen van ervaringen op het gebied van regionale ontwikkelingen en het opbouwen van 
netwerken. Het biedt regio's de mogelijkheid uit de eerste hand ervaring en informatie op te 
doen over de implementatie van Europees beleid en de noodzakelijke instrumenten voor een ef-
fectief regionaal beleid.  
Thema in 2018 is ‘Cultural Heritage for Regional Attractiveness’. De werkgroep Europa heeft dit 
thema besproken en vindt dit een interessant thema met aanknopingspunten voor de provincie 
Flevoland. Uit de werkgroep is een delegatie van drie statenleden gevormd, die ook al voorbe-
reidingen treft voor het verzorgen van een workshop in de Summer Academy die inzoomt op het 
creëren van werkgelegenheid met cultureel erfgoed. Bij de delegatie worden ook jongeren uit 
de provincie betrokken.   
  

7. Beoogd effect 
Brengen en halen van kennis en ervaringen door de delegatieleden, op het gebied van cultureel 
erfgoed in relatie tot het creëren van werkgelegenheid;  
Jongeren uit Flevoland actief betrekken bij de Summer Academy en provinciale staten; 
Zichtbaarheid door actieve inbreng van de provincie Flevoland in het bestuurlijk netwerk van de 
AER  
      

8. Argumenten 
• De werkgroep Europa vindt deelname aan de AER Summer Academy 2018 zinvol.  
• Het thema ‘Cultural Heritage for Regional Attractiveness’ is relevant voor de provincie 

Flevoland  
• Ervaringen van deelnemers uit  voorgaande jaren zijn dat er daadwerkelijk sprake is 

geweest van kennisuitwisseling op het thema 
• De delegatieleden kunnen in een breed internationaal gezelschap de provincie Flevoland 

promoten, en verbinding maken met bestuurders uit heel Europa.   
• Lidmaatschap van het organisatie betekent dat Flevoland mede een workshop kan ver-

zorgen en de inhoud van de Summer Academy kan een aantal voordelen op. 
• Verlenging van het lidmaatschap van het Summer Academy Organisatie Comité is geen 

automatisme: Elk jaar wordt de AER Summer Academy door een andere regio georgani-
seerd en wisselt het thema. Afhankelijk van de resultaten van de AER Summer Academy 
van het jaar 2018 en de keuze voor het thema en de locatie van de AER Summer Aca-
demy van het daaropvolgend jaar kunt u overwegen om het lidmaatschap wel of niet te 
continueren. 

  
9. Kanttekeningen 

      
10. Bijlagen 
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