Het Zeeuwse lobbynieuws
Introductie
In het afgelopen maanden hebben er verschillende ontwikkelingen plaats gevonden omtrent de Zeeuwse
belangen in Den Haag en Brussel. Ook in de komende maanden zullen hier weer verschillende Zeeuwse zaken
in beeld komen. In deze nieuwsbrief wordt dan ook zowel een ‘terugblik’ als een ‘vooruitblik’ op enkele
Zeeuwse lobbydossiers gegeven. De nieuwsbrief is opgesteld aan de hand van de volgende onderdelen:
De lobbydossiers in Den Haag
-

De Zeeuwse afspraken omtrent de regio-envelop
Het breedband internet via de ether in de buitgebieden
De bekostiging van het voortgezet onderwijs

De lobbydossiers in Brussel
-

MFK (Meerjarig Financieel Kader) bekendgemaakt en toegelicht
Oostenrijk voorzitter in de Raad van de Europese Unie
Europese Commissie doet voorstel juridisch mechanisme om grensoverschrijdende samenwerking
te faciliteren
Sectorale dossiers

Activiteiten
-

Werkbezoek Thermphos terrein en kerncentrale Borssele
IPO-jaarcongres in Brussel: ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’

De lobbydossiers in Den Haag
De regio-envelop
In het regeerakkoord stond de provincie Zeeland samen met vijf andere projecten en gebieden specifiek
genoemd voor het verkrijgen van gelden uit de regio-envelop. In deze regio envelop is totaal 950 miljoen euro
gereserveerd (tussen 2018–2021). Na onderhandelingen tussen de rijksoverheid en de betrokken Zeeuwse
partijen is er een bedrag van 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van een aantrekkelijk
woon- en werkklimaat in Zeeland. Dit bedrag wordt aangevuld met een gelijk bedrag afkomstig van de partijen
uit de regio en, in overleg met de rijksoverheid, besteed aan dertien Zeeuwse projecten.
Naast de zes projecten die genoemd zijn in het regeerakkoord, hebben alle provincies, gemeenten en regio
partners de mogelijkheid gekregen om knelpunten in te dienen en op deze manier aanspraak te maken op
gelden uit de regio-envelop. Naar aanleiding van deze mogelijkheid zijn er 88 verzoeken ingediend, voor een
totaal bedrag van 1,3 miljard euro. De inschrijving is op deze manier zes keer overtekend. Aankomend
parlementaire jaar wordt de verdeling over al deze aanvragen duidelijk.
Het breedband internet via de ether in de buitgebieden
In de provincie Zeeland wordt snel en stabiel breedband internet aan veel bedrijven en huishoudens in de
buitengebieden gefaciliteerd via de ether. Hiervoor wordt momenteel in de provincie Zeeland de 3,5 GHz
frequentieband gebruikt. De Europese Unie de 3,5 GHz frequentieband echter ook voor het uitrollen van 5G
aangewezen. Als gevolg van deze beslissing is ook in de Den Haag de discussie over de (her)inrichting van de
3,5 GHz frequentieband ontstaan.
Het was dan ook noodzakelijk om een lobby in gang te zetten om het faciliteren van breedband internet via de
ether in buitengebied (voorlopig) niet onmogelijk te maken. Onder leiding van de provincie Zeeland hebben
Zeeland, Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Limburg gezamenlijk stappen ondernomen in de richting van de
Tweede Kamer. De gevolgen van deze ondernomen stappen zijn vervolgens duidelijk in het plenair debat (over
de uitrol van 5G) in de Tweede Kamer naar voren gekomen.

Verschillende partijen (CDA, PvdA en SGP) hebben specifiek om aandacht gevraagd voor deze situatie bij de
staatssecretaris EZK (Mona Keijzer) tijdens dit plenair debat. Ook waren er partijen (SGP en PVV) die een motie
hebben ingediend om hier concreet afspraken over af te dwingen. De staatssecretaris van EZK (Mona Keijzer)
heeft vervolgens gevraagd om de motie aan te houden, aangezien zij bezig is om een onderzoek te laten
uitvoeren om de hele situatie en alle belangen in beeld te brengen. Aan de hand van de resultaten omtrent dit
onderzoek wordt uitsluitsel gegeven over de toekomst van breedband internet via de ether in de
buitengebieden. Hierover wordt in de loop van dit (parlementaire) jaar dan ook zeker weer gesproken.
De bekostiging van het voortgezet onderwijs
Tijdens het algemeen overleg (AO) krimp in het onderwijs (27-06-2018) hebben meerdere partijen gewezen op
ingrijpende de gevolgen als één of meerdere vormen van onderwijs in dorpen of steden verdwijnen.
Verschillende partijen hebben deze boodschap ook in een motie proberen te vatten. De motie van de leden
Westerveld (GL) en Van den Hul (PvdA) over een ‘krimpcheck’ heeft opgeroepen wet- en regelgeving te toetsen
op gevolgen voor scholen in krimpgebieden. De motie van de leden Rog, Amhaouch en Kuik gaat over een
omgekeerde doelmatigheidstoets om scholen gezamenlijk de verantwoordelijkheid geeft om een minimaal
dekkend onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Deze voorstellen zijn allebei aangenomen en zullen
dus een vervolg gaan krijgen.
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Arie Slob) heeft als reactie op de discussie
aangeven nader onderzoek te laten doen naar de impact van ontgroening op de handhaafbaarheid van
verschillende onderwijsvormen in deze gebieden. Hierover wordt nog voor het eind van dit jaar gerapporteerd.
Deze inzichten zullen ongetwijfeld voer vormen voor verdere discussie over de bekostigingssystematiek van
scholen in krimpgebieden. Evenals de inzichten die naar voren zullen komen aan de hand van de
internetconsulatie over de vereenvoudiging van de VO bekostigingssystematiek. Afgelopen maand werd via
deze weg de mogelijkheid geboden aan betrokkenen, om een visie mee te geven bij de ontwikkeling van deze
aanpassingen.
Tijdens het AO vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (03-10-2018) krijgen alle fracties in de
Tweede Kamer de mogelijkheid om te spreken over de richting die moet worden ingeslagen. Het wetsvoorstel
over de vereenvoudiging van de VO bekostiging wordt tijdens dit algemeen overleg ongetwijfeld aangehaald,
maar het wetgevingstraject is nog niet volledig afgerond en het wetsvoorstel is dan ook nog niet gepresenteerd
aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt tijdens een nog te plannen wetgevingsoverleg later dit
(parlementaire) jaar dus pas daadwerkelijk onder de loep genomen.
De lobbydossiers in Brussel

Meerjarig Financieel Kader (MFK)
Het MFK is de meerjarenbegroting voor de EU. De nieuwe begroting loopt van 2021 tot 2027.
Het MFK voor de periode 2014-2020 besloeg bijna 1000 miljard euro en was het resultaat van
langdurige onderhandelingen (29 maanden). Bijna 40% van het budget vloeit terug naar de lidstaten
via het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarmee boeren worden ondersteund en
plattelandsontwikkeling wordt aangejaagd.
Het Commissievoorstel in mei 2018 bevat een budget van ongeveer € 1300 miljard. De Commissie
stelt dat een gemoderniseerde begroting noodzakelijk is, zodat het meeste gehaald kan worden uit
elke euro. De hernieuwingen betreffen zowel besparingen, investeringen als moderniseringen. Als
het aan de Commissie ligt, wordt er 7% bezuinigd op het Cohesiebeleid en 5% op het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) ten opzichte van het huidige MFK. De Commissie stelt
voor om fors meer te investeren in bijvoorbeeld Erasmus+ en het Horizon-programma. Erasmus+ is
het EU-programma voor onderwijs en jongeren in Europa. Het Horizon-programma betreft een
onderzoeks- en investeringsprogramma.

Naast een bezuiniging op het Cohesiebeleid wil de Commissie namelijk andere voorwaarden stellen
aan de Europese Structuur- en Investering fondsen (ESI-fondsen). Hoewel het bbp (Bruto
Binnenlands Product) leidend zal blijven in de toewijzing van de ESI-fondsen, zullen thema’s als
(jeugd)werkloosheid, klimaatverandering en de opvang en integratie van migranten een belangrijk
aandachtspunt worden. De voorgestelde verandering in het Cohesiebeleid is van belang voor
decentrale overheden, omdat de toewijzing van de ESI-fondsen hierdoor zullen veranderen.
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet het Europees Parlement instemmen
met het EU-budget voordat het kan worden aangenomen. De Commissie en het Parlement streven
naar een deal over de meerjarenbegroting voordat de Europese verkiezingen plaatsvinden (in mei
2019). De Raad (waarin de EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn) heeft waarschijnlijk minder haast,
aldus een rapport van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement. De Onderzoeksdienst
verwacht aanname van het budget eind 2019, begin 2020.
Oostenrijk voorzitter in de Raad van de Europese Unie

Oostenrijk neemt de volgende zes maanden het voorzitterschap in de Raad van de Europese Unie
voor zijn rekening.
Deze rol zullen ze vervullen onder het motto “Een Europa dat beschermt”. Oostenrijk legt
daarnaast de nadruk op het principe van subsidiariteit: de EU moet volgens hen focussen op de grote
uitdagingen die een gezamenlijke aanpak vereisen. De kleine kwesties kan de EU beter aan de
lidstaten en regio’s overlaten, wanneer op dit niveau gemakkelijker beslissingen kunnen genomen
worden.
Op basis hiervan hebben de Oostenrijkers de volgende drie hoofdprioriteiten geformuleerd voor hun
voorzitterschap:
 Veiligheid en de strijd tegen illegale migratie
 Welvaart en concurrentievermogen waarborgen door digitalisatie
 Stabiliteit in de Europese buurlanden en een EU-perspectief voor de Westelijke
Balkan/Zuid-Oost Europa
De rol van het voorzittend land is dat het haar prioritaire dossiers op de agenda zet.
Verwacht wordt dat Oostenrijk (als niet-‘vissende’ land) het onderwerp van de Pulskorvisserij niet zal
agenderen.
Europees voorstel voor een juridisch mechanisme om grensoverschrijdende samenwerking te
faciliteren
Naast de bestaande Europese structuren ten behoeve van grensoverschrijdende samenwerking
(Interreg, EGTS) doet de Europese Commissie een voorstel om een juridisch mechanisme in te
schakelen waardoor de wettelijke moeilijkheden bij grensoverschrijdende samenwerking kunnen
aangepakt worden. Dit voorstel wordt door elk land besproken en binnenkort volgt een officiële
verklaring van Staatssecretaris Knops.
Sectorale dossiers
Het najaar van 2018 wordt een belangrijke periode voor de Europese Unie, met de verkiezingen van
mei 2019 in het vooruitzicht. De instellingen hopen om bepaalde wetgevende kwesties af te ronden
voordat er een nieuw Parlement verkozen wordt.
In welke dossiers kan u vooruitgang verwachten?

Hieronder een overzicht:
















Belastingen en douane
De Commissie probeert vooruitgang te boeken in verschillende belastingdossiers
zoals het nieuwe btw-regime en de vennootschapsbelasting. Beide dossiers zijn wat
drempels tegengekomen in de Raad. Hopelijk brengt het najaar meer geluk.
Interne markt
De Commissie wil nog enkele dossiers afronden voor de verkiezingen: het voorstel
rond digitale contracten, het online oprichten van bedrijven en het goederenpakket
behoren daar zeker toe.
Consumenten
We kijken uit naar de onderhandelingen rond de ‘New Deal’ voor
consumentenbescherming. Dit nieuwe voorstel moet consumentenbescherming naar
de 21e eeuw brengen.
Sociale bescherming
De interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) rond de herziening van de
richtlijn evenwicht werk-privé voor werkende ouders gaan van start in september.
Het zal zwoegen worden om dit dossier nog af te krijgen voor de Europese
verkiezingen.
Onderwijs
Ook op vlak van onderwijs staat er heel wat op de agenda. Zo worden binnenkort de
onderhandelingen gestart over het verbeteren van leren van talen. Daarnaast kijken
we uit naar acties met betrekking tot automatische erkenning van diploma’s in het
hoger onderwijs, de Europese onderwijsruimte en netwerken van Europese
universiteiten.
Energie
In het Europees Parlement werden in juli drie belangrijke voorstellen van het pakket
“schone energie voor alle Europeanen” goedgekeurd. Het gaat om voorstellen over
de governance van de energie-unie, het verbeteren van energie-efficiëntie en het
verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie in Europa. Aangezien daarnaast
de herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen definitief afgerond is,
staan nu nog 4 van de 8 voorstellen van het pakket op de agenda. Deze gaan over de
opzet van de elektriciteitsmarkt en betrouwbare energievoorziening. Men hoopt dat
de onderhandelingen (trilogen) tussen het Europees Parlement, de Europese
Commissie en de Raad over de voorstellen in verband met het market design van de
elektriciteitsmarkt tot een akkoord komen tegen eind 2018.
Milieu en Klimaat
Circulaire economie blijft een hot topic! Voor het Oostenrijks voorzitterschap vormt
de EU-strategie voor kunststoffen één van de prioriteiten. De Europese Commissie
publiceerde begin dit jaar de allereerste Europese strategie voor kunststoffen. Het
hoofddoel is ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen op de EU-markt in 2030
recycleerbaar of herbruikbaar zijn. Op de agenda staat verder; de herziening van de
meststoffenverordening, de nieuwe maatregelen om het hergebruik van afvalwater
in landbouw te bevorderen en de thema’s CO2-uitstoot van wagens en lichte
bedrijfsvoertuigen en CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen. Kortom, het wordt
uitkijken naar de EU-positie voor COP24 in Katowice op 9 oktober.
Onderzoek en innovatie
Alle ogen zijn gericht op de totstandkoming van Horizon Europe, de opvolger van
Horizon 2020. Blijft het budget op de voorgestelde 100 miljard euro of wordt het nog
verhoogd? Hoe zal de structuur verder uitgewerkt worden?



Transport
Als gevolg van de mobiliteitspakketten van mei 2017, november 2017 en mei 2018
liggen er heel wat dossiers op de onderhandelingstafel van het Europees Parlement
en de Raad. Wegbeprijzing, de sociale aspecten van wegvervoer en gecombineerd
vervoer, om maar enkele te noemen. Het eerste wetgevend initiatief waarover de
trilogen zullen opgestart worden in september, is de interoperabiliteit van
tolheffingssystemen (EETS-richtlijn).

Activiteiten
Werkbezoek Thermphos terrein en kerncentrale Borssele
Op verzoek van Provinciale Staten heeft het College van Gedeputeerde Staten een delegatie van Tweede
Kamerleden uitgenodigd voor een bezoek aan het Thermphos terrein en de kerncentrale Borssele. Aan de hand
van verschillende activiteiten heeft de delegatie een compleet beeld gekregen van deze Zeeuwse uitdagingen.
Deze uitdaging vragen namelijk niet alleen aandacht van de betrokkenen in Zeeland, maar zeker ook van
verschillende partijen in politiek Den Haag.
De delegatie uit Den Haag bestond uit een combinatie van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat
en Infrastructuur en Waterstaat. Naast een rondleiding op het Thermphosterrein kreeg men ook een
rondleiding op het terrein van de kerncentrale Borssele. Ook kreeg de delegatie een duidelijke boodschap mee.
Namelijk dat om de kerncentrale Borssele als een zelfstandige entiteit te kunnen positioneren er medewerking
van het Rijk noodzakelijk is. En dan niet in de vorm van een financiële bijdrage maar om hulp bij het vormgeven
van een zelfstandige positie van EPZ zodat PZEM in staat wordt gesteld volgende stappen te zetten voor zowel
het commerciële bedrijf als het waterbedrijf.

Groepsafbeelding delegatie werkbezoek Provincie Zeeland (14-09-2018)

IPO-jaarcongres in Brussel
Tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel worden 450 Statenleden verwacht. Binnen het thema ‘Europa van de
regio’s: kies uw toekomst’ zullen de deelnemers kunnen participeren in masterclasses Europa, netwerkevents
en workshops. Voor meer informatie: https://jaarcongres.ipo.nl/workshops

