NEDERLANDS
EU-VOORZITTERSCHAP 2004
en het
COMITÉ VAN DE REGIO'S
zes maanden met Nederlandse provincies en gemeenten

Peter Straub
Voorzitter van het
Comité van de Regio's
Het Comité van de Regio's, dat in november 2004 zijn tiende
verjaardag viert, verheugt zich er ook over dat het
Nederlandse voorzitterschap samen valt met de beginperiode
van een grote Europese Unie van 25 lidstaten.
De leden van de Nederlandse delegatie in ons adviesorgaan
doen er alles aan om dit nieuwe Europa de visie en ervaringen
over te brengen van de regionale en lokale overheden die zij
hier in Brussel vertegenwoordigen.
De voorzitter van de Nederlandse delegatie, Geert Jansen, en
zijn collega-leden nemen actief en constructief deel aan de
discussies die het Comité van de Regio's, als rijk geschakeerd
politiek orgaan, onophoudelijk met de andere Europese
instellingen voert.
Wij houden ogen en oren open en zullen onze bijdrage aan
het programma van het Nederlandse voorzitterschap leveren,
met aandacht voor alle aspecten daarin die gevolgen kunnen
hebben voor functioneren, plaats en rol van de decentrale
overheden in het Europese integratieproces.
De zes maanden van het Nederlandse voorzitterschap worden
ook de zes maanden van de provincies en gemeenten, de
pijlers van de gedecentraliseerde eenheidsstaat die Nederland,
een van de oprichters van de Unie, is. Aan hun zijde en aan
die van hun verenigingen, staat het Comité van de Regio's,
dat een afwisselend programma heeft opgezet met activiteiten
en discussies, in Brussel, Maastricht en Den Haag. In die
laatste stad vindt in oktober tevens een buitengewone
bureauvergadering plaats.
Zonder twijfel zullen de leden van het Comité van de
Regio's, in het kielzog van hun Nederlandse collega's, erin
slagen om deze nieuwe fase van de Europese eenwording tot
een groot succes te maken.
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Geert Jansen
Voorzitter Nederlandse
delegatie in het Comité
van de Regio's
Mijn motto is "Heldere keuzes maken en keuzes helder
maken". Een goede communicatie met de Europese burger
en de behartiging van zijn belangen staan voorop, zeker in het
besef dat nu al meer dan 65% van alle nationale wetgeving
zijn oorsprong vindt in Brussel.
In het Comité van de Regio's werken 317 bestuurders van
decentrale overheden uit 25 Europese landen samen.
Daarmee opent zich vaak een hele nieuwe wereld. Als
rapporteur bijvoorbeeld overleg je met de Europese
Commissie, vaak met het Europees Parlement, en met
collega-leden en hun experts in het Comité. Onze invloed op
de Brusselse besluitvorming is weliswaar formeel niet groot,
maar met een goede lobby kan het je toch lukken de positie
van de decentrale overheden beter te waarborgen.
Voor de Nederlandse gemeenten en provincies zijn het
regionaal beleid en de structuurfondsen de belangrijkste
dossiers van dit moment. Net als sommige andere regeringen,
is de Nederlandse regering voorstander van een regionaal
beleid dat zich beperkt tot alleen nog maar de nieuwe
lidstaten. Die prioriteit onderschrijven wij, maar mét de
Europese Commissie (Derde Cohesieverslag) menen wij ook
dat er veel goede redenen blijven voor gerichte steun in de
overige lidstaten. Kortom: naast de lobby van het Comité bij
de Europese Commissie en bij het Europees Parlement
lobbyen wij ook bij onze eigen regering!
In de zes maanden van het Nederlandse voorzitterschap van
de EU zullen wij, vertegenwoordigers in Europa van de
Nederlandse dorpen, steden en provincies, onze vele collega's
graag in Nederland ontvangen. Samen moeten wij ervoor
zorgen dat Europa voor onze burgers zo helder mogelijk
wordt.

De Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio's
De Nederlandse delegatie bestaat uit 12 leden en 12 plaatsvervangers, voor de helft provinciebestuurders en voor de helft
gemeentebestuurders. Ze worden benoemd op voordracht van de beide Nederlandse samenwerkingsorganisaties van
provincies (het Interprovinciaal Overleg, IPO) en gemeenten (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG).
Leden
Geert Jansen (voorzitter)
Bas Verkerk (vice-voorzitter)
Harry Dijksma
Ton Rombouts
Piet Bijman
Leny Dwarshuis
Wim van Gelder
Fons Hertog
Pauline Krikke
Jan Pieter Lokker
Ivo Opstelten
Ruud Vreeman

Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel
Wethouder van de gemeente Den Haag
Gedeputeerde van de provincie Flevoland
Burgemeester van de gemeente 's-Hertogenbosch
Gedeputeerde van de provincie Friesland
Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland
Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland
Burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer
Burgemeester van de gemeente Arnhem
Gedeputeerde van de provincie Utrecht
Burgemeester van de gemeente Rotterdam
Burgemeester van de gemeente Tilburg

CDA/EVP
VVD/ELDR
VVD/ELDR
CDA/EVP
CDA/EVP
VVD/ELDR
CDA/EVP
VVD/ELDR
VVD/ELDR
CDA/EVP
VVD/ELDR
PvdA/PSE

Gedeputeerde van de provincie Gelderland
Gedeputeerde van de provincie Groningen
Gedeputeerde van de provincie Limburg
Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant
Wethouder van de gemeente Amsterdam
Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland
Burgemeester van de gemeente Maastricht
Burgemeester van de gemeente Deventer
Burgemeester van de gemeente Eindhoven
Burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn
Gedeputeerde van de provincie Drenthe
Wethouder van de gemeente Meppel

VVD/ELDR
CDA/EVP
CDA/EVP
VVD/ELDR
VVD/ELDR
CDA/EVP
CDA/EVP
PvdA/PSE
VVD/ELDR
D66/ELDR
VVD/ELDR
PvdA/PSE

Plaatsvervangers
Henk Aalderink
Henk Bleker
Martin Eurlings
Onno Hoes
Frits Huffnagel
Rinske Kruisinga
Gert Leers
James van Lidth de Jeude
Alexander Sakkers
Nico Schoof
Sipke Swierstra
Wim Zwaan

Geert Jansen
Voorzitter
Lid Bureau

Bas Verkerk
Vice-voorzitter
Lid Bureau

Harry Dijksma
Pvv lid Bureau

Ton Rombouts
Pvv lid Bureau
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Lokale en regionale overheden in Nederland
Nederland kent drie bestuurslagen: rijksoverheid, provincies en gemeenten. Provincies en gemeenten zijn decentrale
overheden. Daarnaast bestaan er nog de waterschappen, de oudste democratische lichamen in Nederland, die op
decentraal niveau verantwoordelijk zijn voor watermanagement.
Constitutionele monarchie
Nederland is een parlementaire constitutionele monarchie. De bevoegdheden van de bij erfopvolging aangewezen koning
zijn in de grondwet vastgelegd. Daarin is voorts de bevoegdheidsverdeling tussen de koning en de andere
bestuursorganen geregeld. Ministers zijn verantwoording schuldig aan het parlement voor het optreden van de regering.
De koning heeft echter geen politieke verantwoordelijkheden en is daarom geen verantwoording schuldig aan het
parlement.

Decentralisatie en eenheid
De provincies en gemeenten hebben een bepaalde mate van autonomie en zijn
bevoegd verordeningen uit te vaardigen over zaken die hen rechtstreeks
aangaan. Deze verordeningen mogen niet in strijd zijn met bestaande nationale
wetgeving of, wat betreft gemeenten, met provinciale verordeningen. De
provincies en gemeenten dienen daarnaast maatregelen van de nationale
regering uit te voeren.
De provincies en gemeenten krijgen hun inkomsten uit lokale belastingen
(m.n. op onroerend goed en voertuigen) en heffingen, en via nationale
subsidies (vooral uit het Provinciefonds en het Gemeentefonds). Het
merendeel daarvan mag alleen voor specifieke doeleinden worden gebruikt.

Provincies
Nederland is verdeeld in twaalf provincies. De provinciebesturen zijn verantwoordelijk voor milieubeheer, ruimtelijke
ordening, energievoorziening, sociale zaken, sport en cultuur.
Het bestuur van elke provincie bestaat uit een rechtstreeks gekozen raad (de Provinciale Staten), een door de Provinciale
Staten benoemd bestuurscollege (de Gedeputeerde Staten) en de Commissaris van de Koningin. Deze laatste wordt door
de Kroon benoemd op aanbeveling van de Provinciale Staten en is voorzitter van zowel de Gedeputeerde als de
Provinciale Staten.
Gemeenten
Nederland kent momenteel 478 gemeenten. Het aantal gemeenten is de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van het
streven van de nationale regering naar een efficiënter bestuur. Veel kleinere gemeenten zijn gefuseerd of zijn
samengevoegd tot grotere gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor watervoorziening, verkeer,
huisvesting, openbaar onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, sport, recreatie en cultuur.
Het bestuur van elke gemeente bestaat uit een rechtstreeks gekozen raad (de gemeenteraad), een bestuurscollege (het
College van burgemeester en wethouders) en de burgemeester. Deze laatste wordt door de Commissaris van de Koningin
(of de nationale regering voor grote steden) na raadpleging van de gemeenteraad of na een lokaal referendum benoemd.
Er wordt gewerkt aan wetgeving voor een (rechtstreeks) gekozen burgemeester.
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Actieprogramma Nederlands voorzitterschap:
veel vernieuwing in de Europese Unie
Kort voor de aanvang van het Nederlandse voorzitterschap heeft de Europese Unie, onder het
Ierse voorzitterschap, 10 nieuwe leden verwelkomd. Het is niet de enige vernieuwing die in 2004
zal plaatsvinden: er wordt een nieuw en groter Europees Parlement gekozen en er treedt een
nieuwe Europese Commissie aan, eveneens uitgebreid met leden uit de nieuwe lidstaten. Al ruim
voor de aanvang van het jaar 2004 hebben de Ierse en Nederlandse regering een gezamenlijk
programma opgesteld, waarin het waarborgen van het doelmatig functioneren van de EU in een
jaar vol veranderingen het sleutelwoord is. De belangrijkste onderdelen van dat programma zijn:
• Spoedige afronding van de Intergouvernementele Conferentie over het ontwerp voor een nieuw grondwettelijk Verdrag
voor de EU;
• Soepele verwezenlijking van de uitbreiding van de EU. Deze uitbreiding is vanaf 1 mei 2004 een feit, maar vergt op
veel beleidsterreinen van de EU acties van aanpassing en integratie;
• Voorbereiding van de Financiële vooruitzichten van de EU na 2006. De bestaande financiële afspraken lopen af in
2006; dit betekent dat de onderhandelingen over de periode daarna vóór het eind van 2005 moeten kunnen worden
afgesloten;
• Voortzetting van de in Lissabon afgesproken strategie: versterking van de groei, de concurrentiekracht en de
werkgelegenheid binnen de EU;
• Voltooiing van de afspraken van Tampere: het scheppen van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid, en
rechtvaardigheid;
• Versterking van de capaciteit van de EU om buitenlands beleid te voeren.
Dit Iers-Nederlandse programma heeft veel raakvlakken met de agenda van het Comité van de Regio's in de tweede helft
van 2004. Doorlopende informatie over de agenda's van de voltallige vergadering en van de commissies van het Comité
vindt u op de website van het CvdR.
Europese prioriteiten van de Nederlandse provincies en gemeenten
Welke regels en welk beleid verlangen zij van de Europese Unie?
1. De Europese Grondwet moet garanties bieden voor de zelfstandige rol en positie van lokale en regionale overheden;
2. In het Europees regionaal beleid en in de toewijzing van structuurfondsen moet prioriteit worden gegeven aan de
nieuwe lidstaten. Steun aan de 'oude' lidstaten is echter ook gewenst, ten behoeve van innovatie en werkgelegenheid,
en van de vitaliteit van de steden en van het platteland. Dit vraagt om soepele Europese regels en een sterke rol van
de lokale en regionale overheden;
3. Europese regels voor interne markt, staatssteun, aanbestedingen, en diensten van algemeen belang moeten afgestemd
zijn op de mogelijkheden van lokale en regionale overheden en moeten begrijpelijk zijn voor de burgers;
4. Water en milieu: Europese regels moeten lokale en regionale overheden in staat stellen doeltreffend bij te dragen aan
de kwaliteit van grondwater, zwemwater, bodem en lucht.
Deze vier punten zijn een korte en onvolledige samenvatting van de actieprogramma's van de beide Nederlandse
samenwerkingsorganisaties van provincies (het Interprovinciaal Overleg, IPO) en gemeenten (de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, VNG), en van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio's. De volledige informatie
over deze programma's is te vinden op de websites van het IPO en de VNG (zie de gegevens op de achterpagina).
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27 - 30 SEPT 2004: OPEN DEUR DAGEN IN BRUSSEL
OOK DE NEDERLANDSE PROVINCIES EN DE VIER
GROTE STEDEN DOEN MEE!
Europa een "ver-van-mijn-bed"-show? Om dit gevoel nog maar eens te ontkrachten en een echte dialoog met de burgers
aan te gaan vinden van 27 - 30 september 2004 op initiatief van de Europese Commissie (DG REGIO) en het Comité
van de Regio's de OPEN DEUR DAGEN 2004 plaats bij 10 regionale vertegenwoordigingen in Brussel. Het Huis van
de Nederlandse Provincies (HNP) en de vier grote steden (G-4) zijn gezamenlijk uitgekozen als één van de tien officiële
partners om de OPEN DEUR DAGEN mee te organiseren.
Centraal thema van de OPEN DEUR DAGEN is "de praktijk en de hervorming
van het regionaal beleid". Met dit thema wordt ingespeeld op de nieuwe
voorstellen van de Europese Commissie voor het regionaal beleid na 2006. Het
is de intentie om d.m.v. de OPEN DEUR DAGEN deze plannen onder de
aandacht van een breed publiek te brengen.
Naast informatievoorziening is het vooral de bedoeling om expertise uit te
wisselen en van elkaar te leren. Speciale aandacht gaat dan ook uit naar de tien
nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Voor hun vertegenwoordigers zal de
Commissie tijdens de OPEN DEUR DAGEN een aantal trainingssessies
organiseren, zodat zij snel met het huidige regionale beleid en de plannen voor
het nieuwe regionale beleid vertrouwd raken. Voor deze trainingssessies zullen als
sprekers projectmanagers uit de Europese regio's en steden worden uitgenodigd.
Er worden door HNP & G-4 drie workshops georganiseerd die zich vooral
richten op de praktijk van INTERREG (grensoverschrijdende samenwerking) en
de toekomst van dit programma, op innovatieve acties en op Europese stedelijke
projecten. Naast theorie is er zeker ook veel aandacht voor de praktijk. Zo zullen
er talrijke succesvolle projecten uit de steden en provincies gepresenteerd worden. Verder zijn er tijdens deze dagen een
aantal tentoonstellingen, die verband houden met de inhoud van de workshops.
Gedurende de periode van 27 t/m 30 september zullen ook decentrale activiteiten in de lidstaten zelf worden
georganiseerd. Zo zal bijna elke provincie en elke stad van de G-4 een aantal projecten voor het publiek openstellen die
met Europees geld gefinancierd zijn, zijn er presentaties op scholen, worden er wedstrijden georganiseerd, en zullen de
regionale en lokale media hieraan aandacht schenken. Daarnaast zal er in deze periode een internationale conferentie
"Best practices Objective 1 regions" plaatsvinden in Nederland (Lelystad).
Kortom: de OPEN DEUR DAGEN maken Europa concreet!
Voor meer informatie omtrent de OPEN DEUR DAGEN kunt u kijken op de volgende websites:
http://www.cor.eu.int/pdf/activites/opendoors_concept_2004.pdf of http://www.nl-prov.be
Of een e-mail sturen aan het Comité van de Regio's: opendays@cor.eu.int
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JULI
2
5
6
7
8
9

CvdR: vergadering commissie CONST
CvdR: vergadering commissie RELEX
CvdR: vergadering commissie ECOS
CvdR: vergadering commissie COTER
CvdR: vergadering commissie DEVE
CvdR: vergadering commissie EDUC

Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel

CvdR: vergadering commissie RELEX
CvdR: vergadering commissie DEVE
CvdR: externe vergadering commissie CONST
CvdR: vergadering commissie EDUC
CvdR: externe vergadering commissie COTER
Open Deur Dagen
"De praktijk en de toekomst van het regionaal beleid"
CvdR: bureauvergadering
CvdR: zitting

Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Praag
Comité van de Regio's, Brussel
Valladolid
Brussel
Europees Parlement, Brussel
Europees Parlement, Brussel

CvdR: externe vergadering commissie ECOS
Seminar: "Doeltreffende bevordering
van werkgelegenheid en integratie"
CvdR: buitengewone bureauvergadering
Conferentie "City and countryside"

Den Haag
Ridderzaal, Den Haag
Ridderzaal, Den Haag

AUGUSTUS
SEPTEMBER
17
20
21
22
24
27-30
29
30
OKTOBER
4

21
21-23
NOVEMBER
16
17-18
18-19

DECEMBER
1
1-2
2
3
7
8
9
10

CvdR: bureauvergadering
CvdR: zitting
CEMR:
Policy Committee Meeting (Raad van Europese
Gemeenten en Regio's

CvdR. Externe vergadering commissie CONST
Seminar: "Tien jaar CvdR:
welke bijdrage aan het Europees bestuur?"
Seminar over innovatie
CvdR: vergadering commissie RELEX
CvdR: vergadering commissie EDUC
CvdR: vergadering commissie ECOS
CvdR: vergadering commissie DEVE
CvdR: vergadering commissie CONST

Europees Parlement, Brussel
Europees Parlement, Brussel

Maastricht

Maastricht
Maastricht
Huis Nederlandse Provincies, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
Comité van de Regio's, Brussel
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QG-60-04-313-NL-C

Contact

De Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio's
De delegatie is bereikbaar via het delegatiesecretariaat, dat wordt verzorgd door de beide Nederlandse
samenwerkingsorganisaties van provincies (het Interprovinciaal Overleg, IPO) en gemeenten (de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, VNG). Henk van Leeuwen (IPO) en Frank Hilterman (VNG) zijn de delegatiesecretarissen.
Het secretariaat zorgt ervoor
• dat de delegatieleden kunnen beschikken over de informatie en faciliteiten die zij nodig hebben,
• dat namens de delegatie relevante contacten worden onderhouden in Brussel en in Nederland, en
• dat extern bekendheid wordt gegeven aan de activiteiten van de delegatie.
Informatie over de delegatie is ook te vinden via de website van het Comité van de Regio's: www.cor.eu.int.

Adressen

1

Interprovinciaal Overleg (IPO)
Bezoekadres:
Muzenstraat 61
Den Haag
Postadres:
Postbus 16107
NL-2500 BC Den Haag
Tel: +31 (0)70 888 1212 – Fax: +31 (0)70 888 1280
Europese Zaken: Henk van Leeuwen
E-mail: leeuwen@ipo.nl – Website: www.ipo.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Bezoekadres:
Nassaulaan 12
Den Haag
Postadres:
Postbus 30435
NL-2500 GK Den Haag
Tel: +31 (0)70 373 83 93 – Fax: +31 (0)70 362 56 82
Europese Zaken: Frank Hilterman
E-mail: frank.hilterman@vng.nl – Website: www.vng.nl

IPO-vertegenwoordiger in Brussel:
Laurens Kuyper – Aduatukerstraat 71-75
B-1040 Brussel
Tel: 00 32 2 737 99 58 – E-mail: kuyper@nl-prov.be

VNG-vertegenwoordiger in Brussel:
Ruthy Reinders – Wetenschapsstraat 4
B-1000 Brussel
Tel. 00 32 2 550 11 70 – E-mail: ruthy.reinders@vng.nl

Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)1
Aduatukersstraat 71-75 – B-1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 737 99 60
736 58 57
Fax: + 32 (0)2 737 99 61
E-mail: hnp@nl-prov.be – Website: www.nl-prov.be
Coördinator HNP: Hein Cannegieter

G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)
Aduatukersstraat 71-75 – B-1040 Brussel
Tel: + 32 (0)2 737 10 30 – Fax: +32 (0)2 732 04 42
Email: pameijer@nl-prov.be

Het Huis van de Nederlandse Provincies biedt onderdak aan de vertegenwoordigers in Brussel van alle Nederlandse Provincies en van het IPO.

Belliardstraat 101 – B-1040 Brussel
Tel: +32 (0)2 282 22 11 – Fax: +32 (0)2 282 23 25 – Website: www.cor.eu.int
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