
  

 

NOTA EU BELEID DEVENTER 

 

 

 

 

 

  

 

12 juli 2011 



 

Team Programmering & Strategie, 

Interactiviteit & partnerschappen 2 Nota  EU beleid Deventer 

1 AANLEIDING EN CONTEXT  

 

De gemeente Deventer is op verschillende manieren betrokken bij Europa zonder dat er actueel 

beleid is hoe wij willen staan in Europa. Wat kunnen en willen we brengen en halen. Mede omdat 

Brussel voorbereidingen treft voor de nieuwe Europese programmaperiode (2014-2020) is het voor de 

gemeente Deventer van belang haar strategische beleidskoers uit te zetten.  

 

1.1 COALITIEAKKOORD 2009-2013 GEMEENTE DEVENTER  

 
De formatie van het nieuwe college heeft geleid tot een coalitieakkoord ‘naar een nieuw evenwicht’. 
Dit onderschrijft het belang van strategische partnerschappen in de gemeenten Deventer, de regio’s 
Stedendriehoek en Salland, VNG, provincie(s), G32, Rijk, Europa en internationaal. Voor de Europese 
partnerschappen wil het college ‘zich oriënteren hoe contacten in Euregio verband kunnen worden 
geformaliseerd en Europese fondsen optimaal kunnen worden benut’. De (middel)lange termijn 
beleidsagenda is hierin leidend.  

 

1.2 KADER SUBSIDIEVERWERVING DEVENTER  

 
Het kader en de meerjarenvisie subsidieverwerving zijn in 2007 respectievelijk 2009 vastgesteld. 
Hierbij gelden de volgende drie uitgangspunten: 

 De door de gemeente geprioriteerde projecten zijn leidend voor de beslissing om al dan niet 
subsidie te verwerven (dit wil zeggen dat er in principe geen projecten worden gestart louter 
omwille van subsidiegelden). 

 Een gestructureerde lobbyagenda biedt Deventer kansen voor het verwerven van subsidiegelden. 
Hierbij geldt een proactieve subsidieverwervingsbenadering voor de top prioriteiten van de 
gemeente Deventer, een reguliere subsidieverwerving voor de projecten in het midden segment en 
een passieve subsidieverwerving voor projecten met een lage prioriteit. 

Het beheersproces is van cruciaal belang voor het professioneel verwerven en behouden van 
subsidies. Er dient capaciteit te zijn voor onder andere het nakomen van administratieve voorwaarden 
en publicitaire verplichtingen (juist bij Europese subsidies speelt dit een rol). 

 

1.3 INTERNATIONAAL BELEID GEMEENTE DEVENTER 

De Europese ambitie van de gemeente Deventer moet geplaatst worden in een internationale context. 
De internationale Deventer aanpak betekent dat de gemeente Deventer zich samen met 
maatschappelijke organisaties oriënteert op Europese toetredingslanden, herkomstlanden van 
Deventenaren en aandachtslanden (Palestina en Israel). De gemeente richt haar focus van 
internationale samenwerking op drie onderdelen (nota Deventer internationaal 2009-2012): 

 Actief ondersteunen van de vele groeperingen in het Deventer maatschappelijk middenveld, die 
internationaal actief zijn. Zij richten zich vooral op het bestrijden van achterstandsituaties.  

 Versterken bewustwording. Er is in Nederland veel kennis beschikbaar rond culturele diversiteit en 
mondiale problematiek. Er komt echter een overkill aan informatie en ontwikkelingen op een ieder 
af, zoveel zelfs dat je er ongevoelig voor wordt. Een verdieping van de bewustwording is dan ook 
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van belang. Dit kan door zaken dichterbij te halen en herkenbaar te maken en door ontmoeting met 
andere culturen. Voor de ontwikkeling van Deventer en het verdiepen van de bewustwording van 
de inwoners zijn internationale contacten van grote betekenis. 
Bij bewustwording gaat het met name om vier gebieden: solidariteit, economie, duurzaamheid en 
onderwijs. Naast het verdiepen van de bewustwording is het vergroten van het 
handelingsperspectief van belang. Hierbij gaat het met name om het perspectief dat 
maatschappelijke organisaties en de lokale overheid bieden. 

 Versterken lokaal bestuur. Naast activiteiten in Israel en Palestina en oriëntatie op Afrika, steekt de 
gemeente Deventer veel energie het Europese toetredingsland Turkije. Het is een handelspartner, 
strategische partner en een partner vanwege de bevolkingsopbouw van de Deventer bevolking. 
Organisaties, zoals Witteveen & Bos en de VAR zijn de contacten met Turkije aan het versterken. 
De gemeente draagt bij middels versterking van het lokale bestuur aldaar.  

 Deventer maakt sinds de middeleeuwen deel uit van het internationale Hanzeverbond. Sinds de 
jaren ’80 is het gedoopt tot de internationale Hanze van de Nieuwe Tijd. Er zijn initiatieven om het 
nieuwe Hanzeverbond uit te tillen boven een puur folkloristisch en toeristisch evenement, denk aan 
economische, toeristische en culturele samenwerking.  

 

1.4 NEDERLAND ALS EU LIDSTAAT 

 
Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag en is getekend op 13 december 2007 (in de 
bijlage staan alle verdragen die ten grondslag liggen aan de EU). De ratificatie van dit verdrag trad op 
1 december 2009 in werking. Door het verdrag van Lissabon is er voor Europa’s regio’s en steden een 
grotere rol toebedeeld. 
 
De Lissabon strategie moest ertoe leiden dat de EU in 2010 de meest concurrerende en duurzame 
kenniseconomie ter wereld zou worden. In het kader van de Lissabonagenda zijn er drie prioriteiten: 1) 
attractieve regio’s en steden, 2) innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie, en 3) meer en 
betere banen. Lidstaten zijn zelf vrij om een invulling te geven aan de Lissabonagenda.  
 
De daaropvolgende 'Europa 2020 strategie' betreft een nieuwe strategie voor een slimmere en 
groenere sociale markteconomie. Deze strategie verscheen op 3 maart 2010. Europa 2020 stelt drie 
prioriteiten, die elkaar versterken: 
 slimme groei: voor een op kennis en innovatie gebaseerde economie; 
 duurzame groei: voor een groenere, competitievere economie waarin efficiënter met hulpbronnen 

wordt omgesprongen; 
 inclusieve groei: voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie. 
 
 

1.5 GLOBALISERING 

Landelijke onderzoeken bevestigen het belang van de positie van steden voor de economische 
structuur en de concurrentiepositie voor de langere termijn. Het CPB stelt in haar onderzoek ‘the 
Netherlands of 2040’, dat economische activiteiten zich zullen gaan clusteren in steden. Kwaliteit van 
steden en samenwerking tussen steden wordt steeds belangrijker voor kennisontwikkeling en binding 
tussen bedrijven en personeel. Ook internationale beleidsinitiatieven (Lissabon Agenda, Beyond 
Lissabon, Leipzig Charter, Europa 2020) geven blijk van de vernieuwde aandacht voor stedelijke 
agglomeraties en hun betekenis voor de Europese concurrentiekracht.  

De globalisering leidt ertoe dat landen steeds meer op elkaar lijken en internationaal handelsverkeer 
toeneemt. Landen passen hun wetgeving en beleid aan om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te 
creëren en concurrentiekracht te versterken. Binnen deze benadering is veel ruimte voor 
krachtenbundeling door publieke private samenwerking. Dit dwingt landen er vervolgens toe om hun 
internationale profiel scherper te formuleren en om een slim specialisatiebeleid te kiezen. De keuze 
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voor buitenlandse investeringen wordt hierbij in toenemende mate beslist op soft-factors. Nederland is 
bijvoorbeeld één van de acht landen in Europa die zich profileert als ‘Gateway to Europe’. Door focus 
op de economische topgebieden wil het kabinet de economie blijven vernieuwen. In het verlengde van 
deze nationale noodzaak om steeds duidelijker te specialiseren en steeds beter te profileren, geldt dit 
ook voor steden en regio’s.  
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2 DOELSTELLING VAN HET EU BELEID DEVENTER 

Doel van de nota EU beleid Deventer is de Europese ambities in een lokaal Deventer kader te 
plaatsen. Deze nota kan gezien worden als een leidraad op basis waarvan de gemeente Deventer 
besluit of en hoe zij optimaal omgaat met de kansen en bedreigingen van Europa. 

De gemeente Deventer is een Europese gemeente en wordt in toenemende mate beïnvloed vanuit de 
Europese Unie. Denk hierbij aan verplichtingen zoals aanbestedings- en staatssteunregels, maar ook 
financiering voor plattelandsbeleid en uitvoeringsprojecten aan beide kanten van de IJssel om de stad 
en regio attractiever te maken. Na 2013 breekt weer een nieuwe Europese programmaperiode aan, 
waar Deventer, vaak via intermediairs (zoals Rijk en provincie), nieuwe verplichtingen, rechten, 
kansen en bedreigingen uit kan verwachten. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, 
maar ook door optimaal gebruik te maken van Europese subsidies en kennisnetwerken. 

Welke ambitie heeft de gemeente Deventer in Europa op de (middel)lange termijn? Met andere 
woorden wat wil en kan de gemeente Deventer brengen en halen in Europa, waarom en welke 
stappen kunnen daarvoor worden gezet?  

Concreet geeft de nota antwoord op:  

 Wat is de Europese ambitie van de gemeente Deventer? 
 Wat betekent de Europese Unie voor de gemeente Deventer? 
 Hoe is/wordt de informatie en rol van Europa ingevuld in de gemeentelijke organisatie? 
 Wat zijn de criteria voor Europees samenwerken; in welke partnerschappen (waaronder 

intermediaire organisaties zoals Euregio, Huis van de Nederlandse Provincies en Oost-Nederland) 
en op welke inhoudelijke dossiers?  

Vanuit de Lange Termijn Beleidsagenda worden drie onderdelen van EU beleid nader verkend: 

 Beleid en financiën: de nota geeft inzicht in EU beleid dat voor de gemeente Deventer kansen 
biedt. Denk aan subsidies, fondsen en kennisuitwisselingsprogramma’s voor beleidsmatige 
thema’s.  

 Partnerschappen: inzicht in de Europese partnerschappen waar we in deel nemen en/of deel 
hebben genomen. Daarnaast geeft de nota inzicht in de Europese partnerschappen waarin we op 
basis van de middellangetermijn beleidsagenda deel zouden kunnen nemen (hetzij directe 
partners, hetzij intermediaire netwerken). 

 Wet- en regelgeving: de nota geeft inzicht hoe in onze organisatie wordt gecommuniceerd over de 
belangrijkste Europese verdragen en wetgeving. Op welke manier regelen we EU ontwikkelingen 
en hoe zouden we dat willen doen.  

Het Europese ambitieniveau is bepalend in hoeverre de drie onderdelen ambitieus en leidend danwel 
pragmatisch, danwel volgend benaderd worden. Redenen voor een hoog Europees ambitieniveau 
kunnen zijn: inspiratie, kennis, financiën. 
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3 WAT BETEKENT DE EU OP DIT MOMENT VOOR DE GEMEENTE DEVENTER 

De gemeente Deventer maakt gebruik van een aantal netwerken om bij te blijven bij de Europese 

veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en gebruik te maken van de decentraal te 

verkrijgen Europese subsidies.  

 

3.1 EU BELEID / FINANCIËN 

De gemeente Deventer maakte in de vorige en in de huidige Europese programmaperiode gebruik 

van Europese subsidies. In de programmaperiode 2000-2006 hebben we gebruik gemaakt van 

verschillende Europese structuurfondsen, zoals Interreg subsidie voor grensoverschrijdende 

samenwerking met Duitsland,  ESF voor re-integratie en scholing en EFRO Doelstelling 2 voor 

plattelandsontwikkeling. Daarnaast heeft de gemeente deelgenomen in een aantal thematische 

‘sociale’ Europese samenwerkingsverbanden (GOK-convenant en community based werken).  

Voor de Europese programmaperiode 2007-2013 was het noodzakelijk dat de gemeente Deventer 

werd aangemerkt als een grote stad en onderdeel van een stedelijk netwerk. Het lobbytraject door de 

regio Stedendriehoek heeft geleid tot de status van economische stedelijk netwerk in de Nota Ruimte, 

en daarmee tot Europese subsidiekansen. Op basis hiervan is er €813.135 voor de stad 

respectievelijk €2.110.383 voor de gemeente als onderdeel van de regio stedendriehoek 

gebudgetteerd uit het GO programma (Europees Fonds voor de regionale Ontwikkeling 2007-2013). 

Inmiddels is er voor €  €260.000 respectievelijk €2.800.000 beschikt. In 2011 wordt het resterende 

budget van €553.135 ingezet voor drie projecten: duurzaam bevoorraden binnenstad met electrische 

vrachtwagens, bedrijfsverzamelgebouw en winkelstraatmanagement. 

 

Uit Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (Leader) is via de regio Salland een bedrag van 

ruim € 300.000 Europees geld beschikt voor projecten in Deventer. 
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Uit het Europese Sociaal Fonds 2007-2013 (ESF) heeft de gemeente in 2010 bij het ministerie van 

SZW een bijdrage gevraagd van €440.518 voor het project ‘Iedereen Actief’. 

In de database subsidieverwerving staan ruim 160 lopende subsidietrajecten
1
, voor een bedrag van 

ruim €100 miljoen. 3% hiervan is afkomstig van Europese bijdragen, 50% van het Rijk en 47% van de 

provincie.  

 

 

Uitgangspunt is geweest, dat er alleen projecten voor Europese subsidie zijn aangemerkt, die passen 

binnen het gemeentelijk beleid. Voor EFRO prioriteit 2 zijn dit de boegbeelden, voor leader het 

plattelandsbeleid en voor ESF de uitwerking van het arbeidsmarktbeleid. 

Een spin-off effect van Europese subsidies is de bijdrage van de provincie (multiplier-effect). In veel 

gevallen draagt de provincie eenzelfde deel als de Europa bij. 

In de huidige programmaperiode doet Deventer ook mee aan prestigeprojecten zoals de nominatie 

voor de internationale Entente Florale (groenste stad van Europa) en de nominatie voor Europan 

(Europese architectuurprijs Silo Havenkwartier). 

 

3.2 EU PARTNERSCHAPPEN 

 

De gemeente Deventer heeft in het coalitieakkoord hoog ingezet op partnerschappen. Voor de 

Europese ambitie zijn de partnerschappen onder te verdelen in:  

 deelnemen in het instituut Europa,  
 deelnemen in netwerken voor verdeling van gedecentraliseerde EU budgetten,  
 deelnemen in samenwerkingprojecten met Europese partners. 

Op dit moment neemt de gemeente Deventer geen deel in Europese institutionele organisaties (zie 
bijlage over de Europese instituten).  

                                                                 

1
 Lopende subsidietrajecten zijn projecten waarvoor een incidentele subsidie is aangevraagd én beschikt, maar 

welke nog niet zijn vastgesteld (afgerond). 

 € 
3.060.000  

 € 
50.525.301  

 € 
47.934.536  

EU

Rijk

Prov

 € 
1.260.000  

 € 
1.406.234  

 € 
32.993.33

5  
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Overijssel

Subsidieprojecten waarvoor een incidentele 

subsidie is beschikt in 2010. 
Subsidiebijdragen voor lopende trajecten (beschikt 

sinds 1996 en nog niet afgerond). 
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De gemeente Deventer is in landelijke netwerken vertegenwoordigd via de VNG internationaal, 
Buitenlandse Zaken en internationale onderdelen van de G32. Deze netwerken behartigen de 
belangen internationaal, en ook Europees. Via de provincie Overijssel zijn we vertegenwoordigd bij 
het Huis van de Nederlandse Provincies, via Salland in het plattelandssubsidieprogramma POP2 en 
Leader en via de Stedendriehoek in het GO-Oost programma dat gefinancierd wordt uit het Europees 
Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. We maken gebruik van de kennis van het EU loket bij de 
provincie Overijssel voor Europese gelden uit Interreg en EFRO.  

Ook is de gemeente Deventer vertegenwoordigd in Europese projecten en samenwerkingsverbanden. 
Denk voor dit laatste aan de Europese stedenbanden met Sibiu en Edirne, de samenwerking met de 
Hanzesteden. Maar ook min of meer citymarketingprojecten zoals Europan en Entente Florale.  

 

3.3 EU WET- EN REGELGEVING  

De gemeente Deventer heeft een afdeling Juridische Zaken die de actualiteit van Europese wet- en 
regelgeving kent en bijhoudt. Via Europa Decentraal (een initiatief van de VNG) en de Europese Ster 
(de nieuwsbrief het Huis van de Nederlandse Provincies) worden alle veranderingen gevolgd en zo 
nodig vertaald naar de gemeentelijke organisatie. Op cruciale onderdelen worden er trainingen 
gevolgd. De vertaling naar de beleidsmatige kant vindt plaats na inwerkingtreding van nieuwe regels.  

Een voorbeeld waar dit goed is ingeregeld is de Europese aanbestedingswet. In het huidige 
inkoopbeleid zijn de Europese aanbestedingsregels verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen worden actief 
gevolgd. Als de aanbestedingswet wordt vastgesteld zal dit direct worden doorvertaald in het 
gemeentelijke inkoopbeleid. Europa biedt binnenkort de mogelijkheid voor electronisch aanbesteden. 
Deventer treft hier al volop de voorbereidingen voor. 

De gemeente heeft in 2010 de Europese dienstenrichtlijn doorgevoerd. De afdeling juridische zaken 
heeft de Europese beleidsvorming op dit gebied in het voortraject gevolg. Op het moment dat het 
verplicht werd gesteld door het Rijk zijn concrete stappen gezet de richtlijn in te voeren in de 
gemeentelijke organisatie.  

Ook regels met betrekking tot staatsteun en milieu en  natuur (natura 2000 heeft bijvoorbeeld impact 
op Ruimte voor de Rivier) zijn voor gemeenten van belang. Deze kennisoverdracht vindt nu plaats via 
de inhoudelijke programma’s. Gebrekkige of te late kennis van wet- en regelgeving kan een gemeente 
duur komen te staan. Een bekend voorbeeld is de implementatie van Europese regels voor 
luchtkwaliteit op nationaal niveau.  
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4 WAT KAN DE EU VOOR DE GEMEENTE DEVENTER BETEKENEN 

 

Denkend vanuit de schaalgrootte van de gemeente Deventer, de historische Europese betrokkenheid 

en de beleidsuitgangspunten, ligt het voor de hand dat de gemeente Deventer ambitie heeft Europees 

samen te werken. Door focus aan te brengen kan de gemeente Deventer effectief deelnemen in 

Europa. De inhoud is hierbij leidend. 

 

4.1 ALGEMEEN 

De gemeente Deventer staat voor een keuze welke Europese ambitie zij heeft en/of wil nastreven. De 
schaalgrootte, de uitgangspunten van de gemeente Deventer op subsidiebeleid en internationaal 
beleid en de Europese historie spelen een rol bij deze keuze.  

 Deventer hoort tot de grote steden van Nederland, maar is met haar bijna 100.000 inwoners en 
bijna 135 km2 niet aan te merken als kernspeler in Europa.  

 Uitgangspunt van de gemeente bij het verwerven van externe financieringsmiddelen (subsidies) is 
dat er in principe geen projecten worden gestart omwille van subsidies (kader subsidieverwerving).  

 Uitgangspunt bij het internationale beleid van de gemeente Deventer is die landen te ondersteunen 
waar ons maatschappelijk middenveld (zoals vrijwilligers organisaties, scholen en bedrijven) reeds 
actief zijn. Dit kan door versterking van het lokale bestuur alsook door publieksevenementen. 
Intensieve contacten zijn van belang voor de ontwikkeling van Deventer en het verdiepen van de 
bewustwording van inwoners. 

 Historisch maakt Deventer onderdeel uit van het Hanzeverbond sinds de middeleeuwen. De Grote 
Steden zochten voor de handel contact met kleinere dorpen en steden in het achterland. Een 
Hanzekantoor was in de Middeleeuwen een vestiging van Hanzekooplieden in het buitenland.    
 

 

 

4.2 BELEID/ FINANCIËN 

De gemeente Deventer staat voor de keuze welke beleidsmatige thema’s zij Europees wil oppakken. 

Eigen beleid staat voorop bij de keuze voor Europese projecten. Voor een effectieve Europese 

samenwerking is focus van belang.  
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Er zijn vier (deels samenvallende) focusgebieden: 

 Geografische focus: de gemeente Deventer intensiveert de relaties met Europese gemeenten 

langs de Europese Oost-West as; 

 Beleidsinhoudelijke focus: de gemeente Deventer beperkt zich tot één of twee onderwerpen uit de 

middellange termijn beleidsagenda, waarop zij deelneemt in Europese samenwerkingsprojecten; 

 Focus op intensivering relaties: de gemeente Deventer onderhoudt contacten met Europese 

steden waar Deventer reeds actief is; 

 Focus op regionaal te verdelen Europese middelen: de gemeente Deventer zet zich voor een 

optimale benutting van structuurfondsen voor onder andere regionale ontwikkeling en 

plattelandsmiddelen. 

 

Hieronder worden de vier focusgebieden uitgewerkt. 

4.2.1 GEOGRAFISCHE FOCUS 

 

Sinds de toetreding van Baltische en Slavische staten in 2004 en 2007 is de Europese samenwerking 

over de Oost-West as intenser geworden. In de gemeente Deventer en regio is de invloed van deze 

relatief nieuwe Europese regio zichtbaar en merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan capaciteit op de A1 (A1-

zone als trans-Europees netwerk), het handelsverkeer, arbeidsmigratie en culturele invloeden. Voor 

Deventer ligt hier een kans om een brug te slaan tussen Nederland en deze relatief nieuwe Europese 

regio. Vanuit historisch perspectief kan dit gezien worden als een impuls aan de samenwerking met 

steden en relaties in het Hanzeverbond. Naast de huidige meer toeristische samenwerking van het 

Hanzeverbond, kunnen relaties geïntensiveerd worden op meerdere beleidsterreinen, zoals culturele, 

infrastructurele, sociale en economische samenwerking.  

Een besluit om deel te nemen aan de Euregio (dit is pas relevant vanaf 2013/2014
2
) draagt positief bij 

aan een geografische focus. 

 

Vanuit de lange termijn beleidsagenda, in combinatie met de toekomstvisie en de boegbeelden, zijn er 

een aantal projecten waar de gemeente Deventer in uitspringt. Enkele daarvan overstijgen het 

stedelijke en/of regionale niveau en lenen zich wellicht voor Europese samenwerking. Daarnaast zijn 

er projecten waar we onlosmakelijk moeten samenwerken met steden in Europa. Voor de 

geografische focus langs de Oost-West as, valt dan te denken aan: 

 Mobiliteitsprojecten over weg en spoor, die geografisch niet ophouden bij de grens met Duitsland. 

Het gaat dan over projecten zoals de A1 zone die in de breedste zin van het woord loopt van 

Amsterdam naar Berlijn (de E231 die vanaf Azelo overgaat in de E31 tot Berlijn) en het Hoog 

Frequent Spoor dat via Hengelo naar Duitsland loopt. Goede duurzame oplossing voor 

goederenvervoer (Oost-West as) uit en naar Duitsland per spoor (via Betuwelijn) en per weg 

(verbrede A1). 

 Waterkwaliteit- en kwantiteit in de IJsselzone/Ruimte voor de Rivier, die breed getrokken kan 

worden naar andere steden die beïnvloed worden door de Rijn en/of andere rivieren 

(Stedendriehoek onderneemt actie om ‘het verhaal van de IJsselzone’ op te pakken van Arnhem 

tot Kampen); 

                                                                 

2
 In de bijlage staat meer over de Euregio 
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 Toeristisch-recreatieve samenwerking hetgeen via het Hanzeverbond plaatsvindt langs deze as. Er 

zijn onderzoeken gaande om deze samenwerking uit te breiden (Universiteit van Münster doet 

bijvoorbeeld met een aantal Hanzesteden onderzoek naar economische kansen voor 

partnerschappen). 

 Deventer heeft stedenbanden langs de Oost-West as, zoals een langdurige samenwerking op 

cultuur met Roemenië.  

 

4.2.2 BELEIDSINHOUDELIJKE FOCUS 

 

De gemeente Deventer richt zich op kennisuitwisseling en beleidsinhoudelijke samenwerking met 

Europese partners. Deze ambitie krijgt gestalte door op basis van de middellange termijn 

beleidsagenda (dus niet over de volle breedte, maar speerpuntgewijs met focus) een paar concrete 

activiteiten en partners te noemen waar de gemeente Deventer Europees wenst samen te werken.  

 

Of een agenda uit de lange termijn beleidsagenda in aanmerking komt voor Europese samenwerking, 

hangt af van een aantal factoren: 

 Komt het onderwerp in aanmerking voor Europese samenwerking? Met andere woorden zijn we 

vooruitstrevend genoeg, hebben we kennis genoeg en zijn we maatgevend en invloedrijk genoeg 

op het onderwerp om Europees samen te kunnen werken. Daarnaast is het de vraag of het 

onderwerp zich leent voor Europese samenwerking. 

 Hoe werken we nu en naar verwachting in de toekomst samen met de verschillende 

overheidslagen. Hierbij gaat in eerste instantie de voorkeur uit naar samenwerking met de 

provincie, dan het Rijk en ten slotte de EU.  

In de lange termijn beleidsagenda zijn een aantal onderwerpen die zich uitermate goed lenen voor 

stedelijke en regionale/provinciale samenwerking, zoals de jeugdagenda en de wijk- en 

dorpsvernieuwingsagenda.  De ruimtelijke agenda en de sociale agenda lenen zich daarnaast ook 

voor samenwerking met de rijksoverheid. Omdat op deze thema’s dus bij lagere overheden 

(samenwerkings)kansen lijken te blijven, ligt het voor de hand hier niet te richten op Europa.  

Het Rijk lijkt op duurzaamheid en economische innovatie juist voor Deventer een terugtrekkende 

beweging te maken. Het Rijk zet in op een aantal TOP gebieden. Voor Deventer en omgeving 

lijken er daardoor minder kansen te komen. Daarnaast richten provincie en Rijk zich bij deze 

thema’s meer op nieuwe financieringsconstructen zoals fondsen, leningen en garantstellingen en 

minder op harde subsidies.  

Gezien de EU 2020 doelen ligt het voor de hand dat Europa zich juist zal blijven inzetten voor 

economische groei via ICT, innovatie en duurzaamheid (beleidsvoornemens EU 2014-2020). Dit 

aannemende kan Europa een rol spelen bij het thema uit de middellange termijn beleidsagenda 

‘duurzaam en dynamisch’. 

 

De middellange termijn beleidsagenda van de gemeente Deventer heeft voldoende raakvlakken met 

de doelstellingen van Europa 2020. Een eerste voorzichtige inventarisatie geeft aan dat het thema 

‘duurzaam en dynamisch’ uit de middellange termijn beleidsagenda (gekoppeld aan de economische 

en culturele innovatieagenda en de duurzaamheidagenda) lijkt aan te sluiten op de Europese 

doelstelling 2020.  
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Het uitbouwen van snel breedbandinternet in de EU kan tot 270 miljard euro kosten. Eurocommissari 

Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft dat dinsdag gezegd tijdens een conferentie in Keulen. Volgens 

haar moet het geld vooral van private investeerders komen, maar zullen in bepaalde regio's ook 

publieke middelen nodig zijn. Kroes pleit voor publiek-private samenwerking en een beter gebruik van 

publieke gelden, zoals EU-fondsen. 

 

 
 

 

 

Concreet kunnen hier de volgende onderwerpen onder vallen
3
: 

 Duurzaamheidsprojecten, die per definitie grensoverschrijdend invloed hebben en niet bij de 

landelijke grenzen ophouden. Deventer én de stedendriehoek zetten nu erg sterk in op het thema 

duurzaamheid, waarbij vooral de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van cruciaal 

belang is. Concrete voorbeelden zijn Stedendriehoek Onderneemt Energie Neutraal (SOEN) en het 

convenant duurzaamheid dat in 2010 met de provincie is gesloten. De regio Stedendriehoek 

presenteert zich jaarlijks op de Open days in Brussel met het onderwerp SOEN (Duurzaamheid); 

 Digitale agenda en het open netwerk, die wereldwijd en dus grensoverschrijdend open staat. De 

gemeente Deventer heeft op dit gebied een voortrekkersrol op nationaal niveau via de stedelijke 

samenwerking Stedenlink. Dit zou Europees uitgebreid kunnen worden; 

 Vanuit het culturele sterke profiel van de gemeente Deventer Europees samenwerken. De 

Deventer culturele instellingen spelen hier een belangrijke rol bij. Het sterke profiel uit zich in 

                                                                 

3
 De flagships met een * zijn door de G32 geprioriteerd. 

3 

* 

* 

* 

* 
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onderscheidende elementen, zoals boeken, festivals, cultuurhistorie en culturele vernieuwing 

(zoals de broedplaats).  

 

Vanaf 2013 zal het Europese beleid duidelijke contouren krijgen en doorvertaald worden naar 

nationaal niveau. De financieringsstructuren (subsidies of leningen/fondsen) zijn dan ook bekend. Op 

dat moment is het van belang eenmalig in detail te onderzoeken wat Europa (financieel) kan 

betekenen voor Deventer in de nieuwe Europese programmaperiode. Deze eenmalige ‘Europascan’ 

geeft inzicht in de partnerschappen die geïntensiveerd dan wel gezocht moeten worden. En zij geeft 

inzicht in de projecten of beleidsonderwerpen waarop deze partners samenwerken met Europese 

financiering.  

 

Na de eenmalige uitgebreide ‘Europascan’ in 2013 als de contouren bekend zijn, zal er eens per twee 

jaar een actualisatie plaatsvinden. Deze thema’s (of projecten) zullen worden vastgesteld aan de hand 

van het synergie effect door Europese samenwerking. Hierdoor blijven inhoudelijk betrokkenen van de 

gemeente Deventer aangesloten bij actuele trends in Europa.  

 

 

4.2.3 FOCUS OP INTENSIVERING VAN RELATIES 

 

De gemeente Deventer vindt het belangrijk om vele groeperingen in het Deventer maatschappelijk 

middenveld, die internationaal actief zijn, te ondersteunen (internationaal beleid Deventer 2009-2012). 

Bij de keuze met welke partners in Europa de gemeente Deventer samenwerkt, is deze focus van 

belang. Bestaande contacten (van gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties 

in het maatschappelijk middenveld) gebruiken om EU beleid te verstevigen.  

 

Zodra er wordt besloten tot Europese samenwerking, betekent dit, dat de gemeente Deventer haar 

blik richt op bestaande contacten. Naast de vorming van een consortium, dat sterk is vanwege 

uitmuntende staat van dienst op het onderwerp, zoekt zij ook naar bestaande relaties. Zo zal zij actief 

zoeken naar samenwerkingspartners langs de geografische Oost-West as, waar zij vanuit de 

Hanzeverbond als toeristisch-economische relaties mee onderhoudt. Daarnaast zal zij zoeken naar de 

mogelijkheden tot samenwerking met steden waar de Deventer bedrijven (denk aan moederbedrijven), 

onderwijsinstellingen (denk aan onderzoeksrelaties en herkomst van studenten) en andere 

organisaties in het maatschappelijk middenveld (denk aan vrijwilligersorganisaties) al banden hebben.  

 

De gemeente Deventer steekt daarnaast ook veel energie in het Europese toetredingsland Turkije. 

Het is een handelspartner, strategische partner en een partner vanwege de bevolkingsopbouw van de 

Deventer bevolking. Organisaties, zoals Witteveen & Bos en de VAR zijn de contacten met Turkije aan 

het versterken. De gemeente draagt bij middels versterking van het lokale bestuur aldaar.  

 

4.2.4 FOCUS OP REGIONAAL TE VERDELEN EUROPESE MIDDELEN 

 

De gemeente Deventer zet zich in voor een optimale benutting van structuurfondsen voor onder 

andere regionale ontwikkeling en plattelandsmiddelen Aan de ene kant betekent dit de inzet om 

lopende projecten die met deze Europese middelen worden gefinancierd uit te voeren conform de 

aangegane verplichtingen. Aan de andere kant betekent het de lobby voor de nieuwe Europese 

programmaperiode.  
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De regio’s (zoals Salland), landsdelen (o.a. via IPO), stedelijke netwerken (zoals Stedendriehoek), 

VNG en G32 beginnen in 2011/2012 hun lobby om Europese bijdragen voor plattelandsbeleid, 

regionale economische ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking weer decentraal te 

verdelen. Voor een gemeente als Deventer is het van belang alle ontwikkelingen van beleid, 

financieringsinstrumentarium, verdeelmechanismen vanaf 2011 actief te volgen via de diverse 

netwerken. En via die netwerken onze stem te laten horen en waar nodig het beleid te beïnvloeden.   

 

4.3 EU PARTNERSCHAPPEN 

Om in de nieuwe Europese programmaperiode 2014-2020 gebruik te kunnen maken van Europese 

subsidies en Europese kennis, staat de gemeente Deventer nu voor de keuze in welke 

partnerschappen zij deel gaat nemen.  

Uitgangspunt is, dat de gemeente op basis van schaalgrootte in principe niet deelneemt in 

‘institutionele Europa organisaties’. Het ligt wel voor de hand, mede historische gezien, te participeren 

in partnerschappen om EU budgetten die regionaal worden geoormerkt toebedeeld te krijgen. Dit zijn 

netwerken die in referentiekaders worden benoemd als decentrale overheden, zoals nationale 

netwerken Salland, regio Stedendriehoek, landsdeel Oost, provincie Overijssel en eventueel de 

Euregio.  

Daarnaast neemt de gemeente Deventer deel in thematische samenwerkingprojecten. Uitgangspunt is 

hier het internationale beleid (intensiveren van relaties die Deventer al heeft) en de thematische focus 

op een beperkt aantal thema’s/projecten aan de hand van de beleidsagenda. De voorkeur gaat uit 

naar een verdiepte samenwerking met partners op meerdere thema’s. Daarnaast geldt dat de 

voorkeur ernaar uitgaat dat meerdere gemeenten in Nederland samenwerken met meerdere 

gemeenten in het buitenland. 

De voorbereidingen voor de nieuwe Europese programmaperiode kunnen in fasen worden verdeeld. 

Per fase zijn er andere partnerschappen relevant. 

 

4.3.1 LOBBY VOOR EU VOORBEREIDINGEN (CIRCA 2009-2013) 

De Europese Unie start bij aanvang van een programmaperiode al met de voorbereidingen voor de 

nieuwe programmaperiode. Zowel beleidsinhoudelijk, maar zeker ook instrumenteel. De EU lidstaten 

zijn gesprekspartner. Einddoel is Europese regelgeving. 

Gemeenten hebben in deze fase geen directe aanleiding om hun stem te laten horen. Landelijke 

netwerken zoals IPO, VNG en G32 lobbyen in deze fase bij het Rijk om de stem van hun leden in 

Brussel kenbaar te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verdeling van Europese bedragen over 

de lidstaten, wijze van financieren (subsidies, fondsen), maar ook over de beleidsinhoudelijke richting.  

In de vorige programmaperiode heeft Nederland onderhandeld over een lagere Europese bijdrage aan 

Brussel in ruil voor een evenredige verlaging van de Structuurfondsen voor Nederland. In deze 

periode zou dat nog eens kunnen gebeuren. Ook de wijze van financieren (EU neigt naar een 

fondsenstructuur, terwijl Nederland de voorkeur heeft voor het subsidie-instrument) zou een 

onderhandelingsonderwerp kunnen worden. Inhoudelijk lijkt Nederland zich in te zetten voor 

versterken van de concurrentiekracht via negen top-sectoren waar Nederland door zijn ligging en 
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geschiedenis sterk in is: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek 

en creatieve industrie.  

 

 

 

4.3.2 LOBBY VOOR NATIONALE VOORBEREIDINGEN (CIRCA 2011-2014) 

Zodra de contouren van de Europese kaders voor de nieuwe programmaperiode duidelijk worden, 

begint de ontwikkeling in de lidstaten. Een deel van de financieringsinstrumenten worden rechtstreeks 

via Brussel verdeeld, zoals de 8
e
 Kader progamma’s. Een ander deel zal via de lidstaten worden 

verdeeld. Nederland bepaalt waarschijnlijk weer zelf als lidstaat of zij centraal of decentraal budgetten 

verdeelt, via welke verdeelsleutel en welke specifieke beleidsterreinen. Einddoel is nationale 

regelgeving per beleidsterrein. 

Voor gemeenten zijn partnerschappen in deze fase belangrijk. Intermediaire netwerken, zoals de 

werkgroepen Europese ambtenaren/ Europa 2020 van VNG, de europawerkgroep G32 met verbinding 

naar de pijlers en het Platform Grensoverschrijdende Samenwerking bepalen gemeenschappelijke 

koers. Ook de regio’s, landsdelen (oa via IPO) en stedelijke netwerken beginnen in 2011 hun lobby 

om Europese bijdragen voor plattelandsbeleid, regionale economische ontwikkeling en 

grensoverschrijdende samenwerking weer decentraal te verdelen. Voor een gemeente als Deventer is 

het van belang alle ontwikkelingen van beleid, financieringsinstrumentarium, verdeelmechanismen 

vanaf 2011 actief te volgen via de diverse netwerken. En via die netwerken onze stem te laten horen.  

In de vorige programmaperiode was het zeer belangrijk om tot een stedelijk netwerk erkend te worden 

(geografische vereiste werd in plaats van via postcodegebied bepaald via het stedelijk netwerk). Voor 

deze periode lijkt de inzet een verdeling via de landsdelen. Bijna traditioneel zetten de noordelijke 

provincies de lobby al vroeg in.   

 

4.3.3 LOBBY VOOR DECENTRALE VOORBEREIDINGEN (CIRCA 2014-2015) 

In 2014 is duidelijk wat de EU precies wil met de programmaperiode 2014-2020 en hoe Nederland 

invulling geeft aan de onderdelen die nationaal ingevuld mogen worden. Dan wordt het belangrijk voor 

de steden en regio’s om invloed uit te oefenen op inhoud en financieringsconstructies. Resultaat zijn 

operationele programma’s per beleidsterrein/per regio. 

Individuele gemeenten kunnen in deze periode invloed uitoefenen op de aanscherping van beleid voor 

uitvoeringsprogramma’s in de specifieke regio. In de vorige periode ging het bijvoorbeeld om 

toevoeging van een nieuwe doelgroep, die subsidie mag aanvragen (de woningcorporatie kon toen 

ook een subsidieaanvraag indienen).  

In deze fase (2014-2015) beginnen gemeenten ook met de zoektocht naar goede 

samenwerkingspartners voor thematische Europese samenwerking. Hierbij kan gedacht worden aan 

intensiveren van de EU contacten van de nationaal opererende stichting Stedenlink op stedelijk ICT 

gebied (Deventer is hierin leidend partner), relaties binnen de Euregio voor mobiliteitsprojecten en 

onderwijssamenwerking. Voor de keuze van partners spelen twee criteria mee:  
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 wat heeft de betreffende partner te bieden aan kennis op dit onderwerp en  

 welke relatie hebben we met een partner (bestaande relatie verdiepen door samen te werken 

op meerdere onderwerpen). 

 

 

 

 

4.4 EU WET- EN REGELGEVING 

 

De gemeente Deventer anticipeert op EU wet- en regelgeving voordat het nationaal/ decentraal wordt 

ingevoerd. Ze heeft een duidelijk proces hoe Europese ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving worden vertaald naar nationale wet- en regelgeving en hoe dit in de gemeentelijke 

organisatie worden gevolgd, ingebed en gewaarborgd.  

Een van de belangrijkste Europese regels zijn de aanbestedings- en staatsteunregels. Een Europese 

gemeente heeft de risico’s met betrekking tot deze regels nauwlettend onder controle. Voor de 

gemeente Deventer betekent dit dat deze risico’s (imago, claims, accountant) nader moeten worden 

onderzocht. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

5.1 EIGEN BELEID IS LEIDEND 

Denkend vanuit de schaalgrootte van de gemeente Deventer, de historische Europese betrokkenheid 

en de beleidsuitgangspunten, heeft de gemeente Deventer de ambitie Europees samen te werken. 

Door focus aan te brengen kan de gemeente Deventer effectief deelnemen in Europa. Deze nota is in 

aanvulling op het internationale beleid van de gemeente Deventer.  

Het principe van het kader subsidieverwerving sluit hierop aan: ‘door de gemeente geprioriteerde 

projecten zijn leidend voor de beslissing om al dan niet subsidie te verwerven’. Het eigen 

gemeentelijke beleid staat voorop en van daaruit wordt gekeken hoe we met andere overheidslagen 

(waaronder de EU) kunnen samenwerken.  

 

5.2 FOCUS 

 

Beleidsinhoudelijk kiest de gemeente Deventer voor samenwerking in Europa aan de hand van het 

thema ‘duurzaam en dynamisch’ uit de middellange termijn beleidsagenda (gekoppeld aan de 

economische en culturele innovatieagenda en de duurzaamheidagenda).  

Geografisch brengt de gemeente Deventer een focus aan op de Oost-West as van ‘Amsterdam naar 

Berlijn’ langs de steden van het aloude Hanzeverbond. Alle projecten waarvoor de gemeente besluit 

Europees samen te werken, zal ook gekeken worden naar samenwerking met de steden langs deze 

geografische ‘lijn’.  

Bestaande relaties van de gemeente Deventer of haar maatschappelijk middenveld (scholen, 

bewoners, bedrijven) zijn basis voor intensiveren van de Europese samenwerking. Voor alle projecten 

die de gemeente Deventer Europees gaat oppakken, wordt ook gekeken welke bestaande Europese 

relaties het project kunnen versterken.  

Tenslotte richt de gemeente Deventer haar focus op regionaal te verdelen Europese subsidies. Het is 

geen bijdrage voor een directe Europese samenwerking, maar meer voor de ontwikkeling van regio’s 

in Europa. De regio’s (zoals Salland), landsdelen (oa via IPO), stedelijke netwerken (zoals 

Stedendriehoek), VNG en G32 beginnen in 2011/2012 hun lobby om Europese bijdragen voor 

plattelandsbeleid, regionale economische ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking weer 

decentraal te verdelen. 

 

5.3 UITVOEREN VAN PROJECTEN IN HUIDIGE EU PROGRAMMAPERIODE 

De komende jaren ligt de nadruk op uitvoeren van Europese projecten. De huidige Europese 

programmaperiode loopt tot 2013, en heeft wellicht net als de vorige periode een uitloop tot 2015. De 

nieuwe Europese periode loopt van 2014-2020. Voor Europese samenwerking heb je in sommige 

gevallen het Rijk nodig. 
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5.4 IN 2013 EENMALLIG EEN EUROPASCAN AAN DE HAND VAN LANGE TERMIJN 

BELEIDSAGENDA 

Omdat nu de ontwikkelingen van de nieuwe Europese programmaperiode (2014-2020) zich afspelen 

op Europees niveau, is het nu van belang de ontwikkelingen via bestaand netwerken (VNG, G32, 

Salland, Stedendriehoek) te volgen en waar nodig actiever invloed uit te oefenen. In deze tussentijd 

kunnen we wel voorbereidingen treffen voor Europese samenwerking.  

Vanaf 2013 zal het Europese beleid duidelijke contouren krijgen en doorvertaald worden naar 

nationaal niveau. De financieringsstructuren zijn dan ook bekend. Op dat moment is het van belang 

eenmalig in detail te onderzoeken wat Europa kan betekenen voor Deventer in de nieuwe Europese 

programmaperiode. Deze ‘Europascan’ geeft inzicht in de partnerschappen die geïntensiveerd danwel 

gezocht moeten worden. En zij geeft inzicht in de projecten of beleidsonderwerpen waarop deze 

partners samenwerken.  

In deze eenmalige Europascan in 2013 geeft ook inzicht in de keuze om al dan niet lid te worden van 

de Euregio. Deze nota biedt vele aanknopingspunten om lid te worden, maar pas in 2013/2014 is het 

zinvol hier een besluit over te nemen (zie bijlage 6.3)
4
.  

 

5.4.1 PARTNERSCHAPPEN 

Voor partnerschappen is het uitgangspunt dat de gemeente Deventer actief participeert en de lobby 

volgt in partnerschappen om EU budgetten die regionaal worden geoormerkt toebedeeld te krijgen. Dit 

zijn netwerken die in referentiekaders worden benoemd als decentrale overheden, zoals nationale 

netwerken Salland, regio Stedendriehoek, landsdeel Oost, provincie Overijssel en eventueel de 

Euregio
4
.  

Daarnaast neemt de gemeente Deventer deel in thematische samenwerkingprojecten. Uitgangspunt is 

hier het internationale beleid (intensiveren van bestaande relaties). De voorkeur gaat daarom uit naar 

een verdiepte samenwerking met partners (bijvoorbeeld partnergemeenten) op meerdere thema’s. Te 

denken valt aan een verdieping van de samenwerking met: 

 Steden langs de Oost-West as: 

- Hanzesteden: naast de bestaande toeristisch/culturele samenwerking ook inzetten op 

economie, onderwijs, duurzaamheid en ICT; 

- Steden in het Euregio gebied op meerdere thema’s (spoor/PHS, Geert Groote, boeken, 

onderwijs en cultuur); 

- Steden langs de A1-zone en langs de IJsselzone. 

 Steden waarmee we stedenbanden onderhouden, zoals steden in Estland, Roemenie en Turkije. 

 

                                                                 

4
 Een keuze om deel te nemen in de Euregio hoeft pas in 2013 genomen te worden om van betekenis te kunnen 

zijn voor de Europese programmaperiode na 2014. Op dit moment worden daar geen nieuwe samenwerkings-

verbanden gestart. 
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5.4.2 BELEIDSTHEMA’S  

 

De kracht moet erin liggen dat op een beperkt aantal thema’s een hoog resultaat gehaald wordt. 

Gezien de EU 2020 doelen ligt het voor de hand dat Europa zich zal blijven inzetten voor 

economische groei via ICT, innovatie en duurzaamheid (bijlage beleidsvoornemens EU 2014-2020). 

Het Rijk lijkt op deze thema’s juist voor Deventer en omgeving een terugtrekkende beweging te 

maken.  

 

De Europascan in 2013 zal ingaan op de Europese kansen voor inhoudelijke projecten, zoals: 

 De ICT-Innovatieagenda Overijssel/Oost Nederland, de digitale agenda van het Rijk en die van 

Europa met eigen projecten en in samenwerking met netwerken zoals Stedenlink; 

 Versterking vestigingsklimaat; 

 Het boegbeeld Havenkwartier (organische herontwikkeling van dit verouderde bedrijventerrein tot 

een attractief en veelzijdig vestigingsmilieu met kansen voor creatieve economie, cultuur en 

bijzondere woonmilieus, herontwikkeling silo’s) wellicht in relatie met Bergweide en de 

stadsassen; 

 Inspiratie uit evenementen, zoals in Europees verband de historisch verankerde samenwerking 

met de Hanzesteden; 

 duurzaamheidsagenda (resultaatgericht werken aan quick wins en lange termijn doelen als 

energie- en klimaatneutraal en cradle-to-cradle) en duurzame mobiliteitsprojecten. 

 

Daarnaast gaat de Europascan in op inhoudelijke projecten langs de geografische Oost-West as, 

zoals mobiliteitsprojecten in de A1 zone, spoorzone, wellicht de IJssel/Rijnzone en projecten in de 

recreatieve sfeer. 

 

5.5 EENS PER TWEE JAAR EEN ACTUELE ‘EUROPASCAN’ OP EEN BEPERKT AANTAL 

THEMA’S  

De thema’s (of projecten) zullen om het jaar (parallel aan de herijking van de lange termijn 

beleidsagenda) in een ‘Europascan’ worden vastgesteld aan de hand van het synergie effect door 

Europese samenwerking. Hierdoor blijven inhoudelijk betrokkenen aangesloten bij actuele trends in 

Europa. Trends op het gebied van subsidieprogramma’s of andersoortige financieringsprogramma’s, 

maar ook trends op potentiële samenwerkingsverbanden.  

 

5.6 STAATSTEUN ONDERZOEK 

Een van de belangrijkste Europese regels zijn de aanbestedings- en staatsteunregels. De gemeente 

Deventer neemt sinds 2010 structureel acties om binnen de gemeentelijke organisatie de kennis over 

deze regels en de herkenning en bewustwording ervan te vergroten. Acties zoals handreikingen, 

workshops en lunchlezingen zijn ervoor bedoeld om vooraf de risico’s (imago, claims, accountant) in 

beeld te krijgen.  
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6 BIJLAGE: EU ORGANISATIE EN BELEIDSVOORNEMENS 

 

6.1 EU VERDRAGEN 

De Europese Unie is op dit moment gebaseerd op de volgende verdragen: 

 Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom); 

 Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, getekend - samen met 

het Euratomverdrag - in Rome op 25 maart 1957. Deze twee verdragen worden samen de 

Verdragen van Rome genoemd.  

 Het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht), kortweg EU-verdrag, 

getekend in Maastricht op 7 februari 1992.  

De Europese Unie is door amenderende verdragen in het verleden aangepast om op die manier 

nieuwe beleidsterreinen te creëren, en veranderingen te brengen in de instellingen en 

wetgevingsprocedures: 

 Het Fusieverdrag, getekend in Brussel op 8 april 1965.  

 De Europese Akte, getekend in Luxemburg en Den Haag op 17 februari 1986. 

 Het Verdrag van Amsterdam, getekend op 2 oktober 1997.  

 Het Verdrag van Nice, getekend op 26 februari 2001.  

 Het Verdrag van Lissabon, getekend op 13 december 2007. De ratificatie van dit verdrag heeft 

plaatsgevonden in 2008 en 2009, en trad op 1 december 2009 in werking. Door het verdrag van 

Lissabon is er voor Europa’s regio’s en steden een grotere rol toebedeeld. 

 

6.2 EU ORGANISATIE 

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. Er horen 27 landen bij 

de EU. Drie landen hebben momenteel de status van kandidaat-lidstaat. De deelnemende landen 

hebben voor deze unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen 

bevoegdheden hebben overgedragen. 

De belangrijkste instellingen van de Europese Unie zijn: 

 Europees Parlement 

Dit orgaan van de Europese Unie geeft een stem aan de volkeren van de landen die aan de Unie 

deelnemen. Hierbij let het vooral op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement debatteert 

op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna 

het Parlement en de Raad van de Europese Unie samen een beslissing nemen. 

 Europese Raad 

Dit orgaan bestaat uit de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie, een vaste 

voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het 

gemeenschappelijk buitenlands-en veiligheidsbeleid. Alleen de regeringsleiders hebben overigens 

stemrecht. De Europese Raad komt minstens vier keer per jaar bijeen om de algemene politieke 

beleidslijnen vast te stellen. 

 

http://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie
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 Raad van de Europese Unie/Raad van Ministers 

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' 

genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent 

samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad 

haar goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke 

voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de 

EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands en veiligheidsbeleid. 

 Europese Commissie 

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. 

De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen genoemd. Elke eurocommissaris 

is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 eurocommissarissen, 

voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De 

eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van 

hun eigen land. 

 Europese Hof van Justitie 

Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat de wetten en 

regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het 

gemeenschapsrecht - moeten in alle landen hetzelfde worden uitgevoerd, zodat het niet uitmaakt of je 

in Nederland of in Polen woont. Het Hof van Justitie kijkt daarom bijvoorbeeld ook of rechters in 

Nederland de Europese wetten wel goed toepassen. 

Het Hof oordeelt over overtredingen van Europese regels, en over het niet nakomen door lidstaten 

van gemaakte afspraken en verplichtingen die uit de Verdragen voortvloeien. In de loop der jaren 

heeft het Hof ook steeds meer zaken in behandeling gekregen die specifieke terreinen betroffen, met 

name op het terrein van mededinging en zaken waar de Europese instellingen als werkgever 

tegenover hun ambtenaren stonden. 

 Europese Rekenkamer 

De Rekenkamer heeft als belangrijkste taak te controleren of de EU-begroting goed wordt uitgevoerd, 

m.a.w. of de inkomsten en uitgaven van de Unie wettig en regelmatig zijn en of een goed financieel 

beheer wordt gevoerd. 

 Agentschap Europese Unie  

Een agentschap is een bureau van de Europese Unie dat zich met een bepaald onderwerp 

bezighoudt. Agentschappen verzamelen bijvoorbeeld kennis, nemen besluiten over technische 

onderwerpen of zorgen dat besluiten worden uitgevoerd. Agentschappen werken samen met de 

Europese Commissie en regeringen van de EU-landen. Veel agentschappen onderhouden ook 

contacten met maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten uit de lidstaten. 

Er bestaan meer dan dertig agentschappen, al heten ze soms anders (centrum, stichting, bureau, 

waarnemingscentrum). Agentschappen zijn verdeeld over de hele Europese Unie. 
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De EU beschikt naast haar instellingen over een aantal andere instanties die een specifieke rol 

spelen: 

 het Europees Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld en 

de sociale partners; 

 het Comité van de Regio's vertegenwoordigt regionale en lokale overheden; 

 de Europese Investeringsbank financiert investeringsprojecten van de EU en helpt kleine 

ondernemingen via het Europees Investeringsfonds; 

 de Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het Europees monetair beleid; 

 de Europese Ombudsmanonderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en –organen; 

 de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming beschermt de privacy met betrekking tot 

persoonsgegevens; 

 het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen publiceert informatie over de 

EU; 

 het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen rekruteert medewerkers 

voor de instellingen en andere organen van de EU; 

 de taak van de Europese Bestuursschool is het verzorgen van opleidingen op specifieke gebieden 

voor het EU-personeel.\; 

 Intermediaire overheidslagen en netwerkverbanden tussen gemeente en Europa: Rijk, IPO, VNG, 

G32, regio’s, Huis van de Nederlandse provincies.  

 

6.3 EUROPESE BELEIDSVOORNEMENS 2014-2020 

De voorbereidingen voor de nieuwe Europese programmaperiode 2014-2020 zijn in volle gang. 

Europa zal zich in elk geval richten op EU 2020 doelen (slimme groei, groei voor iedereen en 

duurzame groei). Op dit moment lijkt dit concreet te leiden tot zeven mogelijke thema’s waar landen 

zich met Europese financiering en samenwerking voor kunnen inzetten: innovatief Europa, een 

digitale agenda voor Europa, jeugd in beweging, efficiënt gebruik van hulpbronnen, een 

industriebeleid voor groene groei, nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen en Europees platform 

tegen armoede.  

Vanuit stedelijk beleid hebben de verantwoordelijke EU ministers zich uitgesproken, dat het 

onmogelijk is een meer duurzaam, economisch welvarend en geïntegreerd Europa te creëren zonder 

innovatieve, sociale, energie-efficiënte en duurzame steden (Verklaring van Toledo 22 juni 2010).  

Op dit moment is nog onzeker hoe de Europese bijdragen verdeeld worden (centraal, via nationale 

overheid of via regio’s). Het Nederlandse Rijk heeft een belangrijke stem in deze keuze. Ook de 

financieringsconstructies zijn onderwerp van gesprek (subsidies en/of fondsen). De keuze hierin heeft 

consequenties voor het soort projecten dat voor Europese samenwerking en financiering in 

aanmerking komt.  

 

6.4 EUREGIO 

De EUREGIO werkt sinds 1958 aan de opbouw en versterking van grensoverschrijdende structuren in 

het Duits-Nederlandse grensgebied. Dat doet zij in een samenwerkingsverband dat inmiddels is 

uitgegroeid tot ruim 131 Duitse en Nederlandse gemeenten en Duitse 'Kreise'. 

http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_nl.htm
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De EUREGIO bestrijkt ca. 13.000 km² en telt ca. 3,4 miljoen inwoners. Ongeveer tweederde van de 

oppervlakte en de bevolking behoren tot het Duitse deel van de EUREGIO. In Duitsland leeft Euregio 

meer dan in Nederland. Persberichten worden in Duitsland bijna altijd integraal overgenomen, in 

Nederland zelden gepubliceerd. Alleen gemeenten en provincies kunnen lid zijn, geen instellingen. 

Lidmaatschap kost 0,35 euro per inwoner. Voor de gemeente Deventer betekent dit circa 35.000 euro, 

voor stedendriehoek circa 100.000 euro. 

 

Redenen om lid te worden van Euregio: 

 Subsidieprogramma’s 

Interreg loopt via Euregio. Samenwerkingsconsortia mogen hier aanvragen voor indienen ongeacht of 

hun gemeente lid is van de Euregio. Interregproject zijn grote projecten  op het gebied van 

technologie, innovatie, natuur, etcetera van minimaal 250.000 euro. Deze samenwerkingsverbanden 

hebben vaak complexe projectorganisaties. Euregio beslist over subsidieaanvragen. 

People-to-people. Ook hier mag iedereen aanvragen indienen bij de Euregio. Euregio heeft zelf een 

Interreg subsidie gekregen voor kleinschalige samenwerkingsprojecten in haar gebied: maximaal 

25.000 euro subsidie.  

Mozer cultuurprogramma staat alleen open voor leden en instellingen van gemeenten die lid zijn. Dit 

gaat om kleinschalige activiteiten, zoals scholen die een dagje naar Duitsland gaan, kunstuitwisseling, 

filmsamenwerking, sporttoernooi. Veiligheidshesjes voor scholen, congressen, reizende 

fototentoonstelling. De subsidie bedraagt maximaal 2.5000 per project. 

 Inhoudelijke samenwerking 

Doel van de Euregio is netwerken, elkaar leren kennen en ontmoeten. Dit zou wellicht interessant 

kunnen zijn voor Saxion, met Duitsland samenwerkende instellingen, cultuur, onderwijs, sport, 

veiligheid. Ervaring leert dat als organisaties in de stad geïnteresseerd zijn, zij eerst een paar jaar 

mozer subsidie vragen en daarna p-to-p. Inhoudelijk zijn er werkgroepen in de Euregio op inhoud, 

zoals demografie. 

De Euregio organisatie bestaat uit: 

 8 a 9 werkgroepen/adviescommissies, waarin beleidsmedewerkers en inhoudelijk specialisten 

deelnemen. Bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening (spoor, goederenvervoer), onderwijs, cultuur. 

Hier moet je in deelnemen als je lid bent. 

 Dagelijks Bestuur Euregio; 8 bestuurders uit de Euregio. 

 Euregio Raad, een politiek orgaan met raadsleden en bestuurders. 

 Interreg orgaan en een Mozer commissie. 
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Wat zou een goed moment zijn om in te stappen? 

2013/2014, want dan kun je meeliften met Interreg V, dan tel je mee voor inwoneraantal (dit is 

verdeelsleutel voor Brussel om geld Interreg te verdelen over regio’s). 

Je zou eerder deel kunnen nemen, dan is er financieel alleen mogelijkheid voor instellingen om met 

het Mozer programma mee te doen. Inhoudelijke kennisdeling is mogelijk interessant voor 

goederenvervoer en/of bezuinigingen.  

 

6.5 MIDDELLANGE TERMIJN BELEIDSAGENDA DEVENTER  

De middellange termijn beleidsagenda Deventer is opgesteld in 2010 voor een periode van 4 tot 8 

jaar. Deze is uitgewerkt in negen ‘agenda’s’, die de ruggengraat vormen voor de ambitie en inzet van 

Deventer: ruimtelijke agenda, wijk- en dorpsvernieuwingsagenda, sociale agenda, 

duurzaamheidsagenda, economische en culturele agenda, interactiviteit/partnerschappen, publieke 

dienstverlening/ zelfbeheer en kwestie van kiezen.  

Een aantal agenda’s zijn vooral lokaal van aard (sociale agenda, interactiviteit, publieke 

dienstverlening/zelfbeheer en kwestie van kiezen). Een aantal bieden kansen voor samenwerken met 

provincie en rijk (ruimtelijke agenda, wijkvernieuwing, jeugd). Duurzaamheidagenda en de 

economische en culturele innovatieagenda lijken naast kansen bij provincie en Rijk zeker ook kansen 

te bieden voor Europese samenwerking.   

 

LT beleids 

agenda 

Stedelijk Regionaal/ 

provinciaal 

Landelijk EU Inter-

nationaal 

Beleid/ 

financiën 

Partner- 

schappen 

Wet- en 

regelgeving 

 

Ruimtelijke 

agenda 

x x x  x
* 

x  

Wijk- en 

dorps-

vernieuwings 

agenda 

x x      

Jeugdagenda x x      

Sociale 

agenda 

x x x     

Duurzaamheid

agenda 

x x x x x x  

Economische 

en culturele 

innovatie-

agenda 

x x x x x x  
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Interactiviteit 

en 

partnerschap 

x x x x x x x 

Publieke 

dienst 

verlening en 

zelfbeheer 

x       

Kwestie van 

Kiezen 

x       

        

* 
In de ruimtelijke agenda liggen kansen voor samenwerking met Europese partners op het vlak van 

mobiliteit (A1 en Hoog Frequent Spoor). 


