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Bestuurskracht in Europa

Geachte mevrouw Ter Horst,
Het Interprovinciaal Overieg (IPO) is verheugd met de beleidsvisie Binnenlandse Bestuurskracht in
visie komt tegeEuropa, die u op 16 september 2007 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze
hebben
Provincies
binnenlands
het
bestuur.
moet aan de realiteit dat Europa grote invloed heeft op
dagelijks te maken de uitvoering van Europees beieid. Een krachtige samenwerking tussen de Neuitvoering van Europese wet- en
derlandse overheden ter beïnvloeding van, voorbereiding op èn
regelgeving vindt het IPO daarom van het grootste belang.

uitwerking van de door u aangeHet IPO verleent vanzeifsprekend graag zijn medewerking bij de
actieplan
om beter en eerder in Europese bekondigde actiepunten. Vooral het opsteiien van een
ieidsontwikkeling de gevolgen voor decentrale overheden te analyseren heeft voor ons prioriteit.

Dit laat voor ons onverlet dat de provincies vasthouden aan hun eigen mogelijkheden en netwerrijk en de decentrale overheden
ken In Brussel om hun decentraie belangen te behartigen. Het
kunnen elkaar naar onze mening ook versterken door elkaar inzicht te geven in hun netwerken en
elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Wetsvoorstel Naleving Europees recht medeoverheden
Binnenkort legt uw ministerie het conceptwetsvoorstel

Naleving

Europees recht medeoverheden

(wet NErmo) ter inspraak voor aan de koepels van decentrale overheden. Dat wetsvoorstel voorziet
in een versterkt toezicht door het rijk bij de toepassing van het Europees recht en in een mogelijk
verhaal- en regresrecht van het rijk op decentrale overheden.
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Het IPO hecht er aan te benadrukken dat in het geval er Europese wetgeving in de maak is waarvan de verwachting is dat deze grote beleidsmatige, juridische enjof financiële consequenties heeft
Bij voorkeur
voor de provincies, deze op een tijdige en juiste manier geconsulteerd moeten zijn.

wordt er ook een impact assessment uitgevoerd. De enorme opgaven en problemen waarmee provincies geconfronteerd worden bij de uitvoering van bijvoorbeeld de Europese kaderrichtlijn water
of de richtlijn voor fijn stof onderstrepen deze wens.

Grensoverschrijdende samenwerking
Het IPO en in het bijzonder de grensprovincies

zijn blij met de recente inspanningen

van uw minis-

terie op het terrein van de grensoverschrijdende samenwerking. De intensieve samenwerking met
Duitsland en België is een voorwaarde voor duurzame economische en sociale ontwikkeling van de
grensprovincies en draagt bovendien bij aan de verinnerlijking van Europa.

Toch staan nog steeds verschilien in onder andere wet- en regelgeving en bestuurlijke organisatie
een doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking in de weg. Ook wordt er nog te vaak geen
of onvoldoende rekening gehouden met grensoverschrijdende aspecten, zoals bij voorbeeld in de
Nota Ruimte of de Nota Mobiliteit.

Het IPO hecht er aan de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de grensprovincies bij de
grensoverschrijdende samenwerking te benadrukken. Deze provincies werken graag nauw samen
bij het
met het rijk, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken een sleutelrol kan vervullen
oplossen van rijkskneipunten die een soepeie samenwerking over de grens in de weg staan. Dit zal
tijdens een beuiteraard aan bod komen tijdens de conferentie op 24 januari aanstaande en later
stuurlijk overieg met de grensprovincies.

Het IPO ziet uit naar een bestuurlijk overleg waarin wij graag nader met
king van de beieidsvisie Binnenlandse

u

spreken over de uitwer-

Bestuurskracht in Europa.

Europa en
Een afschrift van deze .brief wordt verstuurd naar de leden van het Bestuurlijk Platform
de voorzitter van de ambtelijke adviesgroep Europa, de heer mr. drs. LJ.M. Verduit (provinciese-

cretaris Zeeland).

