Wat stond er verder nog op het programma in Brussel
Buiten het introductieprogramma gebeurde er deze dagen nog veel meer in Brussel. Een greep
hieruit: een ontmoeting met de permanent vertegenwoordiger van Noordrijn-Westfalen in Brussel, een
gesprek met het directoraat-generaal Regio over grensoverschrijdende statistieken, een VNG
workshop over het grensmechanisme en een netwerkbijeenkomst over drones. Bij al die evenementen
waren ook bestuurders of ambtenaren uit Twente betrokken.
Uit het gesprek met Hans Stein (PV NRW)
Op 9 oktober vond bij de permanente vertegenwoordiging van Noordrijn-Westfalen (NRW) in Brussel
een gesprek plaats met het hoofd van de vertegenwoordiging, de heer Hans Stein. Twente werkt op
tal van thema’s al samen met partners uit deze regio. Reden te meer om in Brussel ook de
vertegenwoordiging van deze Duitse regio te bezoeken. Bij het gesprek waren bestuurlijk aanwezig
Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen, Commissaris van de Koning Andries Heidema en regionaal
portefeuillehouder mobiliteit Gerard Gerrits en de directeur van de EUREGIO, Christoph Almering.
Gesproken is onder meer over de toekomst van de structuurfondsen, in het bijzonder de nieuwe
INTERREG-verordening, grensoverschrijdende statistiek en het verbeteren van de
grensoverschrijdende bereikbaarheid. Ook zijn innovaties op het gebied van bereikbaarheid waarin de
grensregio actief is, zoals ‘Urban Air Mobility’, aan de orde geweest. Betere verbindingen moeten
helpen om grenspendel makkelijker te maken en de grensregio aantrekkelijker te maken voor
werknemers buiten het gebied. De heer Stein wijst op het belang om de minister van verkeer, de heer
Wust te betrekken en stelt voor om over dit onderwerp een workshop te organiseren in het kantoor
van NRW in Brussel. Afgesproken is dat provincie Overijssel en de PV NRW die samen met Twente
gaan organiseren.
Van Veldhuizen houdt zich met het onderwerp grensoverschrijdende statistiek bezig in opdracht van
het ‘Nijmegenberaad’ en de Stuurgroep GROS Noord Nederland-Nedersaksen. Hij kondigt aan met
een voorstel te komen: wat willen we hebben, wat is beschikbaar en wat ontbreekt nog, en komt
daarna graag in contact met een ‘Zwillingpartner’ in NRW. Hierover vindt vervolgcontact met de PV
plaats.
VNG workshop: Grensoverschrijdende samenwerking in Europese context
De VNG had in samenwerking met het grensstedenoverleg een workshop georganiseerd over het
‘grensmechanisme’. De Twentse bestuurders Onno van Veldhuizen en Claudio Bruggink namen
daaraan deel. Het ‘grensmechanisme’, de mogelijkheid om te kiezen voor regelgeving van één van de
grenslanden, moet gezien worden als één van de instrumenten om belemmeringen in
grensoverschrijdende samenwerking op te lossen. Er is behoefte aan praktijkvoorbeelden om de
praktische meerwaarde van het instrument te kunnen beoordelen. De casussen uit
Twente/Achterhoek en Coevorden/Emmen leveren nog geen duidelijk beeld op. Matthijs van
Miltenburg stelt in zijn rol van rapporteur voor het Europees Parlement voor om in elke lidstaat een
informatiepunt in te richten. Dat punt geeft informatie en advies bij het realiseren van
grensoverschrijdende projecten die knelpunten kennen van juridische of administratieve aard. Het
grensmechanisme kan mogelijk een oplossing zijn wanneer andere instrumenten niet helpen.
Vanwege de politieke gevoeligheid stelt hij voor om voorzichtig en vrijwillig met het grensmechanisme
te beginnen. Dat wil zeggen dat vooralsnog alleen projecten op het vlak van ‘Diensten van Algemeen
Economisch Belang’ en infrastructuur in aanmerking komen. Ook is de toepassing van het instrument
voor de lidstaat niet verplicht. De lidstaat mag in voorkomende gevallen ook kiezen voor de toepassing
van een ander instrument.
Drone City Conference
Gemeente Enschede organiseerde in samenwerking met Space53 een conferentie over de rol van
steden in de ontwikkeling en de integratie van drones in de samenleving. Directe aanleiding is het
Interreg Europe project Aerial Uptake, dat vanaf april 2019 gaat lopen indien gehonoreerd. Doel was
om de partners van dit project beter te leren kennen ter voorbereiding van een samenwerking binnen
het project. Bovendien is Enschede sinds een paar maanden bezig om een project te definiëren
binnen het Urban Air Mobility initiatief van de Europese Commissie. De bijeenkomst was ook een
gelegenheid een brug te slaan tussen deze twee netwerken. Deelnemers waren vertegenwoordigers
van o.a. andere gemeenten (Osijek, Kroatië; Preston, Verenigd Koninkrijk), onderzoeksinstituten
(I2CAT, Barcelona; RISE, Linköping), drone industrie (AirMap) en het European Innovation
Partnership.
Wegwijs in Brussel 8 t/m 10 oktober
(Nieuwe) Twentse bestuurders en belangstellenden hebben tijdens de Europese Week van Regio’s en
Steden (EWRC) kennis gemaakt met de Europese mogelijkheden In Brussel.

Senior policy officer op dronebeleid Koen de Vos van de Europese Commissie was aanwezig, en ook
Europarlementariër Matthijs van Miltenburg schoof aan. Eelco Eerenberg was als nieuwe wethouder
Economie een verdienstelijk moderator, die er goed op lette dat iedereen aan het woord kwam in een
gemoedelijke, informele sfeer. Dit werd door de deelnemers, waarvan een deel speciaal voor deze
middagsessie naar Brussel was afgereisd, zeer gewaardeerd. We kunnen tevreden terugkijken op een
succesvolle en leerzame conferentie, en denken alvast na over het vervolg in 2019.
Grensstatistieken, uit het gesprek met Hugo Poelman, Analysis Unit van DG Regio
Regiovoorzitter Onno van Veldhuizen heeft op 9 oktober overleg gehad met Hugo Poelman van de
Analysis Unit van het Directoraat-Generaal Regio van de Europese Commissie. Er is gesproken over
de wens voor het beschikbaar krijgen van grensoverschrijdende statistiek.
EUROSTAT levert data op NUTS2-niveau (provincie niveau). Er is behoefte aan data op een lager
schaalniveau, namelijk dat van NUTS3 (in Nederland is dat het regioniveau en in Duitsland gaat het
dan om de Kreis of Kreisfreie Stadt). Daarnaast is het noodzakelijk dat data onderling vergelijkbaar
zijn en structureel beschikbaar. Hugo Poelman geeft aan dat het beschikbaar komen van data op
NUTS3 niveau in principe mogelijk is, maar dat daarvoor bereidheid van de statistiekbureaus en extra
budget nodig is. De lidstaat moet instemmen en meebetalen. DG Regio is geïnteresseerd in een
grensoverschrijdende pilot. Afgesproken wordt over een jaar opnieuw contact met elkaar te hebben.
Permanente Vertegenwoordiging NL: ‘De Brusselse ogen en oren van Nederland’
Onder leiding van Permanent Vertegenwoordiger en ambassadeur Robert de Groot behartigen
ambtenaren van vrijwel alle departementen en andere onderdelen van onze nationale overheid de
Nederlandse belangen in de Europese Unie. De PV EU is een vooruitgeschoven post van de
Nederlandse overheid in Brussel, de machinekamer van de Nederlandse diplomatie. De Twentse
delegatie sprak Stephan Raes, hoofd Economische Zaken, over de werkwijze van zijn organisatie en
welke dossiers momenteel spelen. Raes: “De deur staat altijd open, we hebben ook de input van de
decentrale overheden hard nodig”. De voorstelmachine van de Europese Commissie is zo’n beetje
klaar. De Permanente Vertegenwoordiging is nu aan het voorsorteren op de nieuwe
Commissieperiode. Hij sprak ook over de Brexit. De PV EU krijgt veel bezorgde partijen langs. Het
uitblijven van een akkoord kan ingrijpende consequenties hebben. Preparedness is het sleutelwoord.
Raes’ boodschap aan de regio en de bedrijven is: zorg dat je voorbereid bent, ook op het ergste.
Het dagelijkse werk van de PV EU bestaat uit onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de
Europese Unie. Dat betekent dat de 120 medewerkers, ieder op hun specifieke werkterrein, dagelijks
in contact staan met de vertegenwoordigers van de andere lidstaten van de Unie, met de Europese
Commissie en het Europees Parlement. Alle besluiten waar Nederland in Brussel over meepraat
worden hier voorgekookt. De PV EU werkt onder andere op de terreinen sociale zaken en
werkgelegenheid, verkeer en infrastructuur, industrie- en MKB-beleid, statistiek, energie,
structuurfondsen, landbouwbeleid, enzovoort. Op verschillende onderwerpen werkt het kantoor van
Twente in Brussel nauw samen met de PV EU.
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