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Betreft

Evaluatie actieplan ''Europa en decentrale overheden'' en
uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG,
IPO en de UvW

Op 17 december 2008 is door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (BZ) en de
voorzitters van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) het actieplan ’’Europa en decentrale overheden’’
ondertekend (zie bijlage). Dit actieplan sloot aan bij de beleidsvisie ’’Binnenlandse
Bestuurskracht in Europa’’, verzonden aan uw Kamer in september 2007 (TK 31
200 VII nr. 4). Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van
Buitenlandse Zaken, over de laatste evaluatie van het actieplan en de uitkomsten
van het bestuurlijk overleg van 22 januari jl. tussen BZK, BZ, de VNG, het IPO en
de Unie van Waterschappen (UvW).
Het actieplan ’’Europa en decentrale overheden’’ was erop gericht om in een
vroegtijdig stadium van het Europese beleidsvormingsproces mogelijke gevolgen
voor medeoverheden te signaleren. Op deze wijze werd bijgedragen aan het
voorkomen van onvoorziene, ongewenste en onevenredige neveneffecten van
Europese regelgeving voor de medeoverheden bij de uitvoering van de publieke
taken.
De evaluatie stelt vast dat het actieplan nuttig is gebleken. De ambtelijke
samenwerking op Europese dossiers is verbeterd. Zo is er een sterkere
betrokkenheid gerealiseerd van de medeoverheden bij de nationale coördinatie
van het Europees beleid. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor het IPO
en de VNG om via de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)
aan te geven welke dossiers voor hen prioritair zijn. Daarnaast heeft er in
toenemende mate interbestuurlijke samenwerking plaatsgevonden tussen de
decentrale overheden en de departementen op individuele dossiers. Daarentegen
is ook gebleken dat sommige voornemens uit het actieplan, zoals de Europese
Agenda Binnenlands Bestuur, niet tot de gewenste effecten leidden. Voor de
gehele evaluatie van het actieplan verwijs ik u naar de bijlage.
In het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, het IPO, de VNG en de UvW op 22
januari jl. zijn de resultaten uit de evaluatie van het actieplan onderschreven. De
partijen vinden dat het actieplan zijn doelen heeft bereikt. Dit wordt geïllustreerd
door de actualisatie van de code interbestuurlijke verhoudingen in 2013. Deze
code bevat afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
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die bijdragen aan een goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende
overheidslagen. De paragraaf over Europa vormt de formalisering van de
afspraken van het actieplan. Deze zijn daarmee een formeel onderdeel geworden
van Nederlandse bestuurlijke verhoudingen. Een separaat actieplan is hierdoor
niet meer nodig.
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In het bestuurlijk overleg is verder de veranderende positie van medeoverheden
in het Europese besluitvormingsproces besproken. Dit onderwerp is mede
ingegeven door de ontwikkelingen in het openbaar bestuur: enerzijds vormt de
Europese Unie een vierde bestuurslaag waarmee rekening dient te worden
gehouden en anderzijds is er sprake van een proces van decentralisatie in
Nederland.
In het bestuurlijk overleg is erkend dat de hervormingen binnen het openbaar
bestuur en de daarmee veranderende positie van medeoverheden aanleiding
vormen om de binnenlandse samenwerking met de medeoverheden in het
Europese beleidsvormingsproces, waar nodig, verder te versterken. Het bestuurlijk
overleg heeft daarom besloten een nadere verkenning in 2014 en 2015 uit te
voeren. Bezien zal worden of een eventuele aangepaste rol van de
medeoverheden nodig is ten aanzien van beleidsterreinen die sterk worden
beïnvloed door EU-besluitvorming.
Dit verkenningstraject vraagt om betrokkenheid van en samenspel tussen de
departementen binnen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen.
Uw Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze
verkenning.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

Pagina 2 van 2
pagina’s (inclusief voorblad)

