Werkbezoeken aan Europese topspelers
Dinsdagmiddag 9 oktober gingen de deelnemers aan de Europese Week van Regio’s en Steden op
werkbezoek bij diverse Europese topspelers in Brussel. Hieronder een impressie uit een aantal van
deze gesprekken.
Uit het gesprek met Annie Schreijer-Pierik en Jan Huitema (Europees Parlement)
CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is lid van de commissies Milieubeheer, Landbouw
(AGRI) en Visserij. De groep sprak onder meer met haar over het voorstel over het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020, dat de Europese Commissie op 1 juni heeft
gepresenteerd. Volgens de plannen van de Europese Commissie krimpt het GLB-budget fors. Brussel
kiest voor een 15% lager budget, maar gaat wel meer eisen stellen over klimaat en
kringlooplandbouw. Inzet van het CDA: overheveling van budget van pijler 1 (directe inkomenssteun
boeren) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling). Europarlementariër Jan Huitema (VVD) ziet een kans
in het lagere budget: “Door de bezuinigingen op het budget voor de landbouwsector wordt de urgentie
meer en meer gevoeld om de concurrentiepositie van de boer met een modern landbouwbeleid te
versterken. Dit is een kans, ook voor de Nederlandse, en Twentse, landbouwsector”. Met directe
inkomenssteun wordt volgens Huitema de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector niet
verbeterd. Huitema: “Het is luie politiek”.
En natuurlijk kon een bezoek aan een commissievergadering, waar op dat moment door de leden van
de AGRI-commissie werd gediscussieerd over de toekomst van het GLB, niet ontbreken.
Uit het gesprek met Lodewijk Buschkens (ICODA Public Affairs)
Lodewijk Buschkens is mede oprichter van ICODA European Affairs, een full service public affairs
bureau in Brussel. Zijn bureau adviseert sinds jaar en dag diverse opdrachtgevers op het gebied van
belangenbehartiging in Brussel. Daarbij ziet Buschkens zichzelf als verbindingsschakel tussen
inhoudelijke experts van zijn opdrachtgevers en de Europese ambtenaren en politici. Belangrijk inzicht
voor de deelnemers aan het gesprek was dan ook dat Lodewijk als lobbyist het dossier inhoudelijk
niet overneemt maar vooral zorgt voor de verbindingen. Je blijft als opdrachtgever dus altijd in ‘the
lead’ als het gaat om de inhoudelijke boodschap. Aan de hand van een interactieve presentatie nam
Lodewijk het gezelschap mee in ‘the bubble’ die de EU in Brussel is. Lodewijk ging uitgebreid in op
hoe de verschillende Europese instellingen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor de
lobby van gemeenten en regio’s. Ook werd duidelijk dat gemeenten over het algemeen bij Brussel aan
het verkeerde adres zijn als het gaat om hulp op het sociaal domein, toch één van de grootste
uitdagingen waar gemeenten in Nederland op dit moment voor staan.
Uit het gesprek met Vincent Hurkens (Europees Parlement)
Omdat GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout, beoogd gesprekspartner geveld was door de
griep nam zijn beleidsmedewerker Vincent Hurkens voor hem waar. Hurkens is een voorbeeld van de
enthousiaste en scherpe medewerker in Brussel, die al relatief jong in het hart van de Europese
besluitvorming acteert. Waar tot dan toe in het programma de nadruk had gelegen op de
technocratische manier waarop de Europese Commissie tot voorstellen komt, namelijk op basis van
uitruil van belangen, maakte hij duidelijk dat politieke en partij ideologische ‘clashes’ wel degelijk
voorkomen in Brussel. Hij illustreerde één en ander met voorbeelden, vooral op het gebied van de
spanning tussen economie en ecologie. Tijdens het gesprek bleek dat Hurkens in Borne is
opgegroeid, warme herinneringen koestert aan Twente en zijn middelbare schooltijd op het
Twickelcollege in Hengelo heeft doorlopen. Dat maakt dat hij ook een beeld heeft van Twente in
Brussel. Op de vraag of het zin heeft om je als een relatief kleine regio in Brussel te profileren,
antwoordde Hurkens dat dat sterk afhankelijk is van het dossier. De Agenda voor Twente is als
onderlegger essentieel, maar is voor het benaderen van Europarlementsleden te breed en te
algemeen, zo oordeelde hij. Maar als je kunt aantonen dat je op één van de onderliggende projecten
toegevoegde waarde hebt voor de Europese doelstellingen, kun je je als Twente wel succesvol
manifesteren.
Uit het gesprek met Matthijs van Miltenburg (Europees Parlement)
Matthijs van Miltenburg is sinds 2014 Europarlementariër voor D66. Hij is lid van de parlementaire
commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) en plaatsvervangend lid van de commissies Vervoer &
Toerisme (TRAN) en Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO). Hij zet zich in de
commissie Vervoer & Toerisme onder meer in voor duurzame mobiliteit, drones en
grensoverschrijdende spoorverbindingen. Van Miltenburg ziet graag goede grensoverschrijdende
projectvoorbeelden en hij is bereikbaar voor de drie thematische commissies waaraan hij deelneemt.
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Een goed contact voor Twente om warm te houden! Namens de liberale ALDE-fractie is hij ook
coördinator van de commissie Regionale Ontwikkeling waarbinnen hij verantwoordelijk is voor het
dossier Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Op dit moment zijn in Brussel alle ogen gericht
op de nieuwe programmaperiode die ingaat op 1 januari 2021. Van Miltenburg: “Nú wordt het beleid
van de toekomst gevormd. En voor organisaties is het dan nú ook de tijd om bij de les te zijn”.
Uit het gesprek met Dorthe Nielsen en Peter Staelens (EUROCITIES)
EUROCITIES is een netwerk van Europese steden (250.000 plus inwoners), opgericht in 1986. Meer
dan 140 steden zijn lid en willen samen de stedelijke dimensie duidelijk maken voordat het EU beleid
wordt gevormd. Eurocities doet ook mee aan Europese themaweken. Bijvoorbeeld de EU Mobility
Week waaraan Twente afgelopen jaar heeft meegewerkt om Europees de aandacht te vestigen op
goede initiatieven in steden. Nielsen en Staelens bespraken wat de komende jaren o.a. op de agenda
staat: de Urban agenda, Cities4 Europe, en het meerjarig financieel kader (MFK). Brexit en migratie
spelen een grote rol in de discussie over de hoogte van het MFK. April is de deadline voor het nieuwe
MFK om vastgesteld te worden in het Europees Parlement. De vraag is wel of die deadline gehaald
wordt. Cities4 Europe is een stedelijke campagne om steden meer actief bij Europa te betrekken.
Daarin participeren meer dan 90 steden uit het netwerk. Europese activiteiten in de steden worden via
deze campagne bij inwoners onder de aandacht gebracht. Ook kunnen bestuurders via deze
campagne de stem van de inwoners onder de aandacht van de EU brengen. Tijdens de
jaarbijeenkomst in november, waaraan burgemeester Sander Schelberg (Hengelo) deelneemt namens
Twente, zijn ook jonge ambassadeurs uitgenodigd via de campagne Cities4europe om hun stem naar
voren te brengen. Ook uit Twente neemt een jonge ambassadeur deel. Het thema is innovatieve
culturele steden waarbij vanuit Twente de verbinding zal worden gemaakt op de Twentse cultuurnota.
EUROCITIES wil volgend jaar ook een taskforce in gang zetten om uitwisselingen te organiseren op
Social Development Goals (SDGs).
Uit het gesprek met Wim van de Camp (Europees Parlement)
Wim van de Camp zit in het Europees Parlement namens CDA / EVP. Hij kent Twente goed en noemt
het CEF project Twentekanalen vaak als icoonproject. In de nieuwe programmaperiode is
grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk aspect in de subsidietoekenning. Dat is in het
voordeel van een grensregio als Twente. Van de Camp wijst ook op het belang van een goede follow
up van de lobby. Hij ziet het helaas vaak gebeuren dat delegaties één keer langs komen voor een
steunbetuiging en vervolgens niets meer van zich laten horen. Tot slot is met van de Camp gesproken
over de nieuwe CEF call 2019 en de ambitie van Twente om een studie te doen naar de spoorcorridor
Zwolle-Münster. Wim van de Camp heeft aangeboden zich hier graag weer voor in te willen zetten en
geeft als advies om hierover vroegtijdig contact met hem op te nemen!
Inge Bruijns en Jody van Diemen (VNG Europa)
De presentatie van het VNG Team Europa is hier te vinden.

Wegwijs in Brussel 8 t/m 10 oktober 2018
(Nieuwe) Twentse bestuurders en belangstellenden hebben tijdens de Europese Week van Regio’s en
Steden (EWRC) kennis gemaakt met de Europese mogelijkheden In Brussel.

