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Aanbieding Tussenbalans Europa/Internationalisering 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
In maart 2016 heeft u kennis genomen van de Agenda Internationalisering 2016-2019 van de provincie 
Groningen. In deze agenda is uitgewerkt hoe wij omgaan met Internationalisering in relatie tot het 
collegeprogramma. Het motto dat daarbij is gekozen is "Geen grenzen maar verbindingen". Europa/ 
Internationalisering is geen apart beleidsterrein maar maakt onderdeel uit van onze opgaven. In ons 
werkdocument Agenda Internationalisering hebben wij aangegeven dat wij hieraan werken via de volgende drie 
lijnen: 

• Groningen en de Europese Unie 
• Versterking samenwerking met Duitsland 
• Noordelijke Ontwikkelingsas en overige netwerken 

De Agenda Internationalisering benoemt de uitgangspunten voor ons handelen waarbij focus en het werken 
vanuit inhoudelijke prioriteiten (de provinciale beleidsopgaven) voorop staat. Als het gaat om internationale 
samenwerking ligt onze focus op Noord-Duitsland. 

Wij zijn nu halverwege de uitvoeringsperiode en bieden u hierbij de Tussenbalans Europa/Internationalisering 
(in digitale vorm) aan zodat u kennis kunt nemen van de activiteiten en inzet van de provincie Groningen op het 
gebied van Europa en Internationalisering. Voor de samenwerking met Niedersaksen geldt dat er een aantal 
ontwikkelingen zijn m.b.t. de governance van grensoverschrijdende samenwerking waarin wij u graag willen 
meenemen. Tijdens de informatiesessie op 16 mei is hier tevens een toelichting op gegeven door gedeputeerde 
H. Staghouwer en de Commissaris van de Koning R. Raas. 

Eerdere behandeling in PS 
In maart 2016 stond de Agenda Internationalisering van de Provincie Groningen op de agenda van uw Staten. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Doel van de brief is om u te informeren over de uitvoering van de Agenda Internationalisering van de provincie 
Groningen. Met de inhoud van deze Tussenbalans komen wij ook tegemoet aan de recente vragen vanuit uw 
Staten om een toelichting te krijgen op de actuele ontwikkelingen rondom grensoverschrijdende samenwerking. 
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Op 11 en 12 oktober vindt het IPG jaar congres in Brussel plaats. In thematische workshops wordt daar 
stilgestaan bij actuele ontwikkelingen. Indien gewenst kunnen wij vooruitlopend op dit programma een 
informatieve bijeenkomst organiseren. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Nadere toelichting 
Via de link www.internationaliserina.provincieqroninqenmaqazine.nl kunt u kennisnemen van de Tussenbalans. 
In deze toelichting staan wij verder stil bij de actuele Europese ontwikkelingen die mede van invloed zijn op de 
provincie Groningen. 

De komende paar jaar kan er veel veranderen in de Europese Unie. In 2019 gaat Groot-Brittannië de Europese 
Unie verlaten. Het is de eerste keer dat een land de Europese Unie verlaat, dus dit is voor iedereen nieuw 
terrein. Het heeft in ieder geval grote gevolgen voor de Europese begroting. De huidige begroting loopt van 
2014-2020, vanaf 2021 start een nieuwe begrotingsperiode van 7 jaar. Het gat dat door de Brexit in de 
Europese begroting wordt geslagen en de nieuwe uitdagingen waar de EU op dit moment voor staat, zorgen 
ervoor dat de onderhandelingen de komende twee jaar erg spannend beloven te worden. 

Naast het moeten vormgeven aan de Brexit ziet Europa zich geplaatst voor grote opgaven als gevolg van het 
Klimaatakkoord (Parijs), vluchtelingenstromen en economische migratie, veiligheid en de wijze waarop in 
sommige lidstaten wordt omgegaan met de rechtsstaat (Polen, Hongarije). Deze ontwikkelingen zetten de 
Europese samenwerking flink onder druk. De Europese Commissie treedt deze problemen op verschillende 
manieren tegemoet. Zo heeft Juncker in 2017 een discussiestuk gepubliceerd met vijf varianten voor de 
toekomst van de EU: 

• doorgaan op dezelfde wijze; 
• concentreren op de interne markt; 
• intensievere samenwerking op minder beleidsterreinen; 
• nauwere samenwerking tussen een kopgroep van lidstaten (Europa van verschillende snelheden); 
• verdere integratie van de hele EU. 

Op 2 mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de nieuwe meerjarenbegroting. Kenmerken 
van dit voorstel zijn, een meer op output gerichte begroting door meer thematische concentratie (koppeling met 
de grote Europese thema's als klimaat, veiligheid en migratie) bij de inzet van de cohesie en sector fondsen. 
Ook is zichtbaarheid van Europa voor de burger van belang. Bezuinigd wordt op het cohesiebeleid en het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, terwijl er meer geld uitgetrokken wordt voor o.a. Innovatie, digitalisering 
en Klimaatdoelen. De totale Europese begroting gaat omhoog zodat er ook geld wordt vrijgespeeld voor nieuwe 
opgaven op o.a. het gebied van veiligheid en immigratie. 

Binnen Nederland is intensief overleg gevoerd tussen Rijk, IPO en VNG over een gezamenlijk gedragen 
standpunt als lidstaat t.a.v. het cohesiebeleid. Dat heeft geleid tot een Position Paper waarin Nederland pleit 
voor het doorzetten van het cohesiebeleid ook na 2020 met een nadruk op versimpelen, innovatie, vergroening 
en grensoverschrijdende samenwerking. Ook wordt gepleit voor meer synergie tussen Europese fondsen en het 
bundelen van deze middelen op basis van een regionale strategie op regionaal niveau. Voor provincies zijn 
deze Europese structuurfondsen een belangrijke pijler onder het regionale economische beleid. 

Nu de Europese Commissie haar voorstellen heeft gepubliceerd komen wij in een andere fase, nl. die van de 
verdelingsdiscussies, ook binnen de lidstaat Nederland. De Europese Commissie heeft voorgesteld het huidige 
budget voor cohesiebeid (1,4 mid) voor Nederland te handhaven. Het kabinet zet echter in op een lagere EU 
begroting ten koste van het cohesiebeleid en GLB. De provincies roepen dan ook het kabinet voortdurend op 
om in de onderhandelingen het belang van de Nederlandse regio's te dienen en het budget voor Nederland te 
behouden. Gezien alle discussies is het maar de vraag of het lukt om de onderhandelingen over de Europese 
Begroting voor de verkiezingen (mei 2019) af te ronden. 



Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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