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Inhoud 

Wat is de bedoeling van de behandeling? 
 

Het dossier Europa is belegd in de commissie bestuur. 
Inhoudelijk zijn echter ook veel raakvlakken met de andere 
commissies. Dit vraagt om heldere procesafspraken zodat het 
dossier Europa vanuit alle commissie goed kan worden 
gevolgd. 
Dit memo bevat het voorstel dat hiertoe gedaan is in de 
commissie bestuur van 13 januari 2016. 

Wat wordt er van Commissie gevraagd? 
 

De commissie bestuur zet in op een begeleidingswerkgroep. 
Namens de commissie Bestuur worden de andere commissies, 
Ruimte, Duurzaamheid en Economie verzocht om twee leden 
aan te wijzen voor de begeleidingsgroep Europa. 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats? 
 

In de commissie bestuur van 13 januari 2016 is het 
volgende voorstel besproken:  
 

- 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 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 de 
begeleidingsgroep.  
De verdeling is als volgt:  
• Agrofood - Commissie Economie  
• Circulaire en biobased economie- Commissie 

Economie  
• Energie en Warmte - Commissie Duurzaamheid  
• Water- Commissie Ruimte  
• Toekomst Regionaal beleid (lees 

structuurfondsen) - Commissie Economie  
• RegioRandstad in de Deltametropool (lees Urban 

Agenda) – Commissie Ruimte  
• Slimme RegioRandstad (lees Living Labs) - 

Commissie Economie  
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Statencommissies Duurzaamheid en Economie van 16 maart 2016 en Ruimte van 23 
maart 2016 



 

Verdere uitgangspunten bij deze werkwijze:  
- integrale aanpak: Het Europadossier moet breed 

gedeeld en ontsloten worden. Hiertoe wordt er in 
de commissie bestuur (schriftelijke) 
teruggekoppeld uit besprekingen van de 
begeleidingsgroep, in de relevante commissie.  

- De begeleidingsgroep kan indien de voorzitter, de 
griffier of een lid dit wenselijk vindt. De samenstelling 
ter vergadering hangt af van de agenda 
(vergaderefficiëntie).  

- De leden uit de verschillende commissies die een 
aantal inhoudelijke lobbythema's volgen dragen 
zelf ook verantwoordelijkheid om actuele zaken of 
Issues bij de begeleidingsgroep te agenderen.  

- De voorzitter en 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 begeleidingsgroep kunnen de portefeuillehouder 
Europa en de beleidsadviseur Europa worden 
uitgenodigd. 

  
Proces 

Wat is de voorafgaande historie geweest? 
 

Dit voorstel is afkomstig van de commissie bestuur (13 januari 
2016). De commissie heeft ingestemd met de heer Van Slooten 
als voorzitter van de begeleidingsgroep, alsmede de heer 
Vermeulen als lid. De commissie bestuur geleidt het voorstel 
door naar de andere commissies voorde verder samenstelling. 

Hoe gaat het na deze ronde verder? 
 

Namens de commissie bestuur worden de andere commissies, 
verzocht twee leden aan te wijzen voor de begeleidingsgroep 
Europa. Dit voorstel alsmede de bemensing zal ter kennisname 
worden toegestuurd aan Provinciale Staten. 
Hierna wordt een eerste bijeenkomst met alle leden van de 
begeleidingsgroep Europa georganiseerd. 

 
     


