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Agendapunt: 9 
Aard van de bespreking: oordeelsvormend 
Onderwerp: Europa begeleidingsgroep 
  
Inhoud 

Wat is de bedoeling van 
de behandeling? 
 

Het dossier Europa wordt inhoudelijk gevolgd door de commissie bestuur. Op 
dit moment is het gevoelen van veel commissieleden dat deze keuze 
onvoldoende operationeel verankerd is waardoor er een aantal heldere werk- 
en procesafspraken nodig zijn om het dossier Europa goed te kunnen volgen. 
Dit memo bevat een voorstel n.a.v. de bespreking in de commissie van 9 
december jl. Omdat de commissie verdeeld was over de twee aangereikte 
denkrichtingen, is in dit memo tot één voorstel gekomen waarin de voordelen 
van beide opties zijn gecombineerd. 

Wat wordt er van de 
commissie bestuur 
gevraagd? 
 

De commissie wordt gevraagd om een keuze te maken over de wijze waarop 
(de inhoudelijke thema’s van) het dossier Europa door de Staten wordt 
gevolgd.  

Wat is de voorgestelde 
werkwijze? 

In het memo dat op 9 december jl. in de commissie is besproken werd het 
volgende voorstel aangereikt: 
- De commissie bestuur wijst één van haar leden aan als voorzitter van de 

begeleidingsgroep Europa. Samen met de commissiegriffier vormen zij de 
vaste bezetting van deze begeleidingsgroep. De voorzitter en 
commissiegriffier houden het overzicht en zijn in deze statenperiode het 
gezicht naar en het aanspreekpunt van de andere provincies. 

 
Daarbij waren twee denkrichtingen meegegeven: 
- Optie a: De begeleidingsgroep bestaat verder uit twee commissieleden 

van de commissie bestuur die al naar gelang het onderwerp tijdelijk de 
begeleidingsgroep bemensen. Daarnaast wordt de begeleidingsgroep, 
afhankelijk van de thema's die op de agenda staan, ook bemenst door drie 
leden uit de andere commissies; ruimte, duurzaamheid en economie.  

- Optie b: Voor de komende statenperiode worden de thema’s 
geïnventariseerd. Bij deze thema’s worden statenbreed (dus uit alle 
commissies) duo’s van statenleden gezocht die de komende periode dit 
thema voor Flevoland gaan volgen en een signaleringsfunctie hebben. Als 
de begeleidingsgroep samen wil komen, is de agenda van dat moment 
bepalend voor wie daadwerkelijk aanschuift. 

 
Gehoord de commissie bij deze voorstellen, waarin bleek dat de verdeling 
tussen de opties a en b ongeveer 50% was, heeft de agendacommissie een 
nieuw voorstel gemaakt waarin twee opties met elkaar zijn gecombineerd: 
- De commissie bestuur wijst één van haar leden aan als voorzitter van de 

begeleidingsgroep Europa. Deze voorzitter wordt ondersteund door de 
commissiegriffier van de commissie Bestuur. De voorzitter is het gezicht 
van de begeleidingsgroep en het eerste aanspreekpunt.  Daarnaast neemt 
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één lid van de commissie bestuur plaats in de begeleidingsgroep. 
- Vervolgens wordt aan de hand van de lobbythema’s die volgen uit de 

bouwstenennotitie voor de nieuwe Europastrategie de keuze gemaakt voor 
een bezetting van de begeleidingsgroep uit de andere commissies. Uit 
elke commissie, economie, duurzaamheid en ruimte, nemen 2 
commissieleden deel in begeleidingsgroep. De verdeling is als volgt: 

o Agrofood - Commissie Economie 
o Circulaire en biobased economie- Commissie Economie  
o Energie en Warmte - Commissie Duurzaamheid 
o Water- Commissie Duurzaamheid 
o Toekomst Regionaal beleid (lees structuurfondsen) - Commissie 

Economie  
o RegioRandstad in de Deltametropool (lees Urban Agenda) - 

Commissie Ruimte  
o Slimme RegioRandstad (lees Living Labs) - Commissie Economie 

 
Verdere uitgangspunten bij deze werkwijze: 
- Met deze werkwijze wordt een integrale aanpak voorgesteld. Het 

Europadossier moet breed gedeeld en ontsloten worden. Om die reden 
worden er in de commissie bestuur (schriftelijke) terugkoppelingen 
gedaan uit besprekingen van de begeleidingsgroep. Zo veel mogelijk 
gebeurt dit ook, gelet op het thema dat ter tafel ligt, in andere 
commissies. 

- De begeleidingsgroep heeft geen vaste vergaderstructuur maar zal gedurig 
en indien nodig door de voorzitter en de commissiegriffier bijeen worden 
geroepen. Ook de leden uit de begeleidingsgroep kunnen zelf, n.a.v. een 
actueel thema, een verzoek doen om bij elkaar te komen. De 
samenstelling ter vergadering hangt af van de agenda. Zo streven we naar 
vergaderefficiëntie. 

- De leden uit de verschillende commissies die een aantal inhoudelijke 
lobbythema’s volgen dragen zelf ook verantwoordelijkheid om actuele 
zaken of issues in het verband van de begeleidingsgroep te agenderen. 

- De voorzitter en zijn ondersteuner, de commissiegriffier, zijn eerste 
aanspreekpunt voor de leden van de begeleidingsgroep, de staten, de 
ambtelijke organisatie, de werkgroepen Europa van de P4 en 
RegioRandstad. 

- Bij de overleggen van de begeleidingsgroep wordt indien mogelijk de 
portefeuillehouder Europa uitgenodigd en de beleidsadviseur Europa. Dit 
bevorderd de kennis uitwisseling tussen PS en GS. 

Proces 
Hoe gaat het na deze 

ronde verder? 
 

Als de commissie het eens is over dit voorstel worden de voorzitter en het lid 
uit haar midden gekozen. Vervolgens worden namens de commissie bestuur de 
andere commissies verzocht om twee leden aan te wijzen voor de 
begeleidingsgroep. Tenslotte zullen dit voorstel en de beoogde bemensing ter 
kennisname worden toegestuurd aan Provinciale Staten. 

 
     


