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Rol regio's • In 
Brussel groeit. met 
EU mee 
Of iedereen het nu leuk vindt of niet: de invloed van de regio's (bij ons provincies) 
groeit de laatste jaren gestaag. In ieder geval in het 'grote' Brussel. Het lijkt er wel 
op of Den Haag bij die trend achterblijft. Voer voor de Commissie Toepassing 
Subsidiariteit, met leden uit Eerste en Tweede Kamer (waaronder top-Brussel-expert 
Lousewies van der La~n) en natuurlijk and·ere vaste Kamercommissies die zich met 
Europa en Europese wetgeving bezighouden. 

DOOR HEIN CANNEGIETER . 

Eerst was er het Witboek Good Governance. Dat was 2001. Daarin werd gezegd dat decentra
le overheden betrokken moesten worden bij de besluitvorming op Europees niveau als het om 
zaken gaat die decentrale overheden raken (bijvoor~eeld staatssteun-regels) en als de imple
mentatie van de wetgeving (mede) in handen ligt van die decentrale overheden. Verder lanceer
de de Commissie in het Witboek het idee om naar aanleiding van het jaarlijkse werkplan van 
de Commissie overleg te hebben met de Europese en nationale koepels van decentrale overhe
den over de voornemens van de Commissie die de decentrale overheden (ook) aangaan. Te"n 
slotte dook in het Witboek het idee op van de tripartite contracten voor de uitvo·ering van 
Europees beleid: contracten tussen EU, lidstaat en decentrale overheid. (Dit is nu in discussie 
naar aanleiding van de voorstellen voor de nieuwe structuurfondsperiode 2007-2013 in hei 3e 
Cohesierapport dat de Commissie medio februari publiceerde.) 

Betrokken decentrale overheid 
Hierna was het Europees Parlement aan slag. Vi.a de Resolutie Napolitano eind 2002 werden 

uitspraken gedaan die geheel in het verlengde lagen van het Witboek Good Governance. Ten 
slotte kwam medio vorig jaar de Eur"opese Conventie met de tekst voor een nieuw EU-verdrag 
(de 'concept-EU-Grondwet'). Als we de teksten over decentrale overheden samenvatten, staat er · 
het volgende in: 

een duidelijke en formele erkenning van de rol en positie van de decentrale overhe
den binnen de formele structuur van de Europese Unie 

. garanties en reële mogelijkheden voor beïnvloeding van beleid en regelgeving in een 
vroeg stadium van het beleidsvormingsproces 
het Comité van Regio's kan naar het Hof in Luxemburg als het meent dat de subsidia
riteitstoets niet juist is toegepast door de ene ten opzichte van de andere overheid. 

Een voorbeeld uit de werkelijkheid van nu. DG Milieu heeft in het kader van de uit·voering van 
het Witboek Good Governance de regionale vertegenwoordigingen in Brussel gestimuleerd een 
platform op te richten waarin per lidstaat iemand zitting heeft van een van de regionale bure
aus in Brussel van die Ifdstaat. Dit Environmental Platform of Regional Offices wordt intensief 
betrokken bij de brainstorming en ontwikkelingen binnen DG Milie.u over nieuwe milieuwetge
ving, wetgeving die in de meeste lidstaten de regio's -in ieder geval deel - moeten uitvoeren en 
handhaven. Dit EPRO functioneert nu anderhalf jaar en zeer tot ieders tevredenheid, ook dat 
van DG Milieu. Voor ons als decentrale overheden is het met name van belang, omdat we 
betrokken worden bij aanstaande wetgeving waarover nog niets of nauwelijks iets op papier 
staat. Iets dergelijks als het EPRO is inmiddels ook opgezet op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling, zelfs met geld van DG 0&0. . 
De betrokkenheid van de decentrale overheden bij DG Regionaal Beleid js uiteraard evident. We 
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vinden bij dat DG altijd een open deur en er 
is bijna voortdurend contact tijdens de 
beleidsvormingsprocessen, zoals nu wat 
betreft de voorstellen voor de nieuwe struc
tuurfondsperiode. Zoals bekend denken het 
Rijk en de decentrale overheden niet het
zelfde over de voortzetting van de struc
tuuffondsen, maar We houden - uiteraard
onze Permanente Vertegenwoordiging op de 
hoogte van onze ideeën en meningen, al 
was het alleen alom zo invloed op de 
Haagse meningsvorming uit te oefenen. De 
Brusselse instellingen nemen we voor onze 
eigen rekening. 

Invloed op wetgeving 
Onlangs kregen wij bezoek van een 

Tweede Kamerlid Jan jacpb van Dijk (CDA) 
die kennis wilde maken met het Huis van de 
Nederlandse Provincies in Brussel. Hij kent 
Brussel vrij goed: voordat hij Tweede 
Kamerlid werd was hij lid van het Sociaal en 
Economisch Comité, een adviesorgaan van 
de Europese instellingen. Naar zijn waarne
ming, zo meldde hij ons, is onze positie als 
decentrale overheden in Brussel veel sterker 
dan die in Den Haag op nationaal nivçau. 
Wij kunnen dat als vertegenwoordigers van 
onze regio's in Brussel niet goed beoorde
len, maar het zette ons wel aan het denken. 
Van Dijk is voorzitter van de Gemengde 
Commissie Toepassing Subsidiariteit. 
Natuurlijk is de belangrijkste focus van die 
commissie criteria te ontwikkelen op basis 
waarvan beoordeeld kan worden of voorstel
len van de Commissie beter op nationaal 
niveau afgedaan kunnen worden dan op 
Europees, .maar wat ons als Nederlandse 
decentrale overheden betreft, zal eenzelfde 
focus van die commissie gericht dienen te 
worden op wat beter op decentraal dan op 
nationaal niveau besloten kan worden. Zoals 

gezegd : Lou·sewies van der Laan is lid van 
deze commissie. Ik neem aan dat IPO en 
VNG binnenkort de band met haar stevig 
zullen aanhalen! Ze heeft een grote 
Brussélse ervaring en herinnert zich zonder 
twijfel de groeiende invloed van de regio's 
daar. En kan inmiddels ook beoordelen of 
die invloed inderdaad groter is dan die van 
de decentrale overheden in Den Haag. Eh 
ook -want daar gaat het· uiteraard uiteinde-

. lijk om- of die invloed leidt tot betere en 
beter uitvoerbare wetgeving. 

Alle Europese regio's zijn inmiddels ver
tegenwoordigd in Brussel. De Nederlandse 
Provincies hebben ervoor gekozen landsde
Iige bureaus te stichten (sommige bestaan al 
meer dan 10 jaar) waardoor de provincies 
directe invloed in Brussel kunnen uitoefe
nen. Maar omdat wetgevingsdossiers waar 
decentrale overheden iets mee te maken 
hebben, voor àlle provincies gelden, zijn die 
bureaus, samen met een bureau van het lPO, 
onder een dak gezet en werken zij ook 
nauw samen op die dossiers .. De besluitvor
ming over de position papers loopt via het 
lPO in Den Haag. Inmiddels zijn de vier 
grote steden van ons land in, hetzelfde 
gebouw in Brussel neergestreken en wordt 
ook met hen nauw samengewerkt. Alleen de 

, vertegenwoordiging van de VNG is elders in 
Brussel gevestigd. Samen met het 
Kenniscentrum Europa Decentraal in Den 
Haag geeft het Huis van de Nederlandse 
Provindes wekelijks een nieuwsbrief uit met 
het Europese nieuws van .die week dat van 
belang is voor decentrale overheden. Die 
nieuwsbrief, de Europese Ster, is i~ te kijken 
via www.nl-prov.be. 

De auteur is Coördinator Huis van de 
Nederlandse Provincies. 


