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Opening 
a. Opening  
b. Voorstelrondje 
c. Kennismaking met de nieuwe Randstadcoördinator van het HNP, Mirko van Muijen. 
d. Kennismaking met de nieuwe Gedeputeerde (o.a. Europa en internationaal beleid) van Zuid-

Holland, Jeannette Baljeu (VVD).  
e. De agenda wordt vastgesteld.  

 
Uit het hiernavolgende volgt de volgende planning voor de werkgroepen Europa/COE 
 
Planning  2018 

• Voorjaar – P4 vergadering en Europaforum in Flevoland 
• Najaar – werkbezoek aan HNP in Brussel, in beginsel tijdens IPO-congres en de Open Days 

van het Comité van de regio’s aldaar.  
 
Planning 2019 

• Begin 2019 vóór de verkiezingen,  P4 vergadering en Europaforum in Utrecht.  
 
Afhankelijk van de actualiteit in 2018 of 2019 

• Europaforum in Noord-Holland 
 
Bespreekpunten 

a. Werkbezoek Brussel 2018 
Besloten wordt om in het najaar van 2018 weer een werkbezoek aan Brussel te brengen in P4-
verband. In beginsel zal aangesloten worden bij het IPO-congres en de Open Days van het Comité 
van de Regio’s.  
 
De leden geven aan dat zij behoefte hebben aan meer vrije ruimte tijdens het werkbezoek. Het 
schriftelijke voorstel van Flevoland om meer in kleine werkgroepen te doen wordt overgenomen. De 
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werkgroepen/Commissie Europa zouden graag meer worden betrokken bij de invulling van het 
programma. 
 
De heer Spapens adviseert dat het verstandig is om vroeg wensen te formuleren. De griffiers zouden 
die vroeg moeten inventariseren. 
 

b. Flevoland Europaforum 2018 
Met het schriftelijke voorstel van Flevoland om in 2018 een activiteit te organiseren wordt ingestemd. 
Flevoland stelt schriftelijk voor om met de werkgroep Europa na te gaan welk onderwerp hiervoor 
geschikt is. Hierbij zal in ieder geval rekening gehouden worden met de drie thema’s uit de Europa 
Strategie Flevoland en actuele ontwikkeling:  
- Duurzame ruimtelijke gebiedsontwikkeling;  
- Doorontwikkeling naar een Innovatieve en circulaire Flevolandse economie;  
- Nationale koploper hernieuwbare energie en energieneutraal in 2030. 
Met dit voorstel wordt ingestemd.  
 
Mevrouw Bonnevits stelt voor om voorafgaand aan deze bijeenkomst weer een P4-vergadering in te 
plannen. Met dit voorstel wordt ingestemd. De voorzitters geven aan dan ook behoefte te hebben aan 
actuele informatie van het HNP.  

 
c. Utrecht Europaforum 

Utrecht stelt voor om begin 2019 (voor de verkiezingen) een Europaforum te organiseren over een 
nader te bepalen onderwerp uit de Europastrategie. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal een P4- 
vergadering worden gehouden.  
Utrecht geeft aan er een feestelijke bijeenkomst van te willen maken waarin de resultaten van de 
afgelopen vier jaar worden gevierd. Tegelijk zal dit een goed moment zijn om naar de toekomst te 
kijken. De voorzitters stemmen in met dit voorstel 

d. Brexit-bijeenkomsten 
Utrecht stelt voor om in P4-verband navolging te geven aan de Brexit-bijeenkomsten die Flevoland en 
Utrecht hebben georganiseerd.  Dit betekent dat Noord-Holland of Zuid-Holland aan de beurt zijn om 
een vervolg op deze bijeenkomsten te organiseren.  
     
Noord-Holland heeft aangegeven in beginsel wel geïnteresseerd te zijn om deze      
bijeenkomst te organiseren. Afhankelijk van de actualiteit zal deze bijeenkomst ingepland  
kunnen worden. Zuid-Holland geeft aan vooralsnog geen Brexit-bijeenkomst te willen organiseren. Dit 
in navolging van het ambtelijk advies hierover van GS.  

e. Stukken te verwachten in P4-verband 
De volgende stukken zijn te verwachten in P4-verband: 

- De heer Van Muijen stelt voor om jaarlijks een strategisch document te maken waarin 
wordt teruggeblikt en waarin vooruit wordt gekeken.  

- Verder zal er van GS4 nog bericht komen over de uitvoering van de Randstadstrategie 
(naast het bericht per provincie over de provinciale Europastrategie).  

- Verslagen van de P4-overleggen.  
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f. Agenda resterende Statenperiode i.r.t. Europese ontwikkelingen 
 
Uit de voorgaande punten is reeds een planning naar voren gekomen van de activiteiten van de 
werkgroepen/Commissie Europa voor de resterende statenperiode.  
De voorzitters concluderen gezamenlijk dat de werkgroepen/Commissie Europa bestaansrecht 
hebben. Er is geen behoefte is aan een evaluatie hiervan.  
Wel is er behoefte om een overdrachtsdocument achter te laten voor de toekomstige 
werkgroepen/Commissie Europa. De griffies zullen hier input voor leveren.  
 

g. Rondvraag/wvttk 
Besloten wordt om voor januari een nieuwe voorzittersbijeenkomst in te plannen. Er zullen zowel data 
voor de lunch als voor de avond worden gekozen. Mevrouw Engel zal een datumprikker hiervoor uit 
doen.  

Sluiting 
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