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• Gemeentelijke belangenbehartiging in een com-
plexer Europees circuit 

• De Europese activiteiten van Nederlandse 
gemeenten

Kernwaarden
De Europavisie en strategie formuleert de volgende 
vijf kernwaarden die de VNG voor haar Europese 
belangenbehartiging gebruikt:
• Gelijkwaardigheid en wederkerigheid in interbe-

stuurlijke samenwerking
• Betere wetgeving: de juiste juridische, financiële 

en administratieve randvoorwaarden
• Regionale verscheidenheid
• Ruimte voor differentiatie en maatwerk
• Integraliteit en werken vanuit maatschappelijke 

opgaven

Ambities
De Europavisie en strategie formuleert activiteiten 
voor onderstaande vijf ambities: 

• Ambitie 1: Europeanisering van Nederlandse 
gemeenten. Deze ambitie richt zich op Europa in 
de gemeentelijke organisatie. De  VNG zal samen 
met het IPO en het ministerie van BZK een onder-
zoek naar de Europeanisering van gemeenten en 
provincies laten uitvoeren. Daarnaast zal de VNG 
aandacht vragen voor de opname van Europese 
paragrafen in coalitieakkoorden, voor de instelling 
van een bestuurlijke portefeuillehouder Europa en 
internationaal in colleges van B&W, en voor vol-
doende ambtelijke formatie in gemeentelijke 
organisatie. 

• Ambitie 2: Kennis- en expertisedeling. Deze 
ambitie richt zich op kennis en expertisedeling 
tussen gemeenten onderling, met de VNG en met 
provincies en het rijk. De VNG werkt aan de ont-
wikkeling van een kennisstrategie en -agenda, met 
daarin Europese ontwikkelingen en dossiers. De 
VNG zet communicatie-instrumenten (tweeweke-
lijkse nieuwsbrief en sociale media) , digitale & 
fysieke bijeenkomsten en cursussen  in voor ken-
nisdeling met en tussen gemeenten. 

• Ambitie 3: Collectieve Europese belangenbehar-
tiging: Deze ambitie richt zich op de versterking 
van de collectieve belangenbehartiging en één 

Waarom een Europavisie en strategie? 
Gemeentelijke ambities en agenda’s zijn steeds vaker 
afhankelijker van Europese initiatieven. Gemeenten 
profiteren immers van Europa. Zij gebruiken Europese 
fondsen en deelname aan Europese netwerken  voor 
de realisatie van gemeentelijke beleidsprioriteiten. 
Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
uitvoering van EU-regelgeving. 
Andersom hebben Europese beleidsinitiatieven 
gemeenten nodig. Enkele strategische hoofdlijnen 
van de Europese Commissie raken het lokale beleid in 
Nederland en vertonen bijvoorbeeld grote overeen-
komsten met de prioritaire thema’s van de vereni-
gingsstrategie gemeenten 24, zoals de groene en 
digitale transities, economische ontwikkeling en inno-
vatie. In de afgelopen decennia zijn de verbindingen 
in Europa divers en complex geworden. Brussel heeft 
zich ontwikkeld tot een netwerk van (in)formele over-
legcircuits tussen verschillende overheden, bedrijven, 
maatschappelijke en belangengroeperingen. 
Gemeenten moeten in dit Europese netwerksysteem 
zelfbewust kunnen optreden om de voordelen die 
Europa biedt optimaal te kunnen benutten. Dit vraagt 
om een versterkte en strategische inzet van gemeen-
ten voor Europese dossiers en ontwikkelingen. Maar 
de gemeentelijke praktijk laat zien dat veel gemeen-
ten worstelen met de inbedding van het Europese 
werk in ‘normale’ processen.

Doel
De Europavisie en strategie heeft als doel de 
Europese dienstverlening, lobby en platformfunctie te 
versterken om gemeenten bij hun Europese werk-
zaamheden te ondersteunen. Dit document gaat 
voornamelijk over de hoe-vraag; de positie en taken 
van Nederlandse gemeenten in Europa en de wijze 
waarop gemeenten en provincies beleidsmatig en 
organisatorisch op de EU reageren

Trends
De Europavisie en strategie identificeert twee belang-
rijke trends die simultaan plaatsvinden en elkaar beïn-
vloeden: namelijk decentralisatie en Europeanisering. 
In dit document worden deze trends nader toegelicht 
voor de volgende zes onderwerpen:
• Gemeentelijke ambities en Europese initiatieven
• Europese beleidsinitiatieven en gemeenten
• De positie van gemeenten in Europa
• Samenwerking met het rijk
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betrokkenheid van decentrale overheden in de 
Haagse afstemming voor Europa duidelijk en 
goed worden omschreven. Europa zal hierin 
moeten worden meegenomen. De VNG streeft er 
naar zoveel mogelijk werkgroepstructuren op te 
zetten voor EU-dossiers, waardoor de ambtelijke 
en bestuurlijke betrokkenheid van gemeenten bij 
EU-dossiers op rijksniveau wordt gewaarborgd. De 
VNG heeft met de Permanente Vertegenwoordi-
ging bij de EU (PVEU)  afgesproken regelmatig 
samen op te trekken,  beter samen te werken op 
dossiers, en elkaars netwerken te benutten. 

• Ambitie 5: Versterking platformfunctie. Deze 
ambitie richt zich op de VNG als platform voor 
ambtenaren en bestuurders die werken aan 
Europese zaken. Naast de bestaande vergaderin-
gen van de VNG-Commissie Europa en 
Internationaal VNG en de ambtelijke achterba-
noverleggen, gaat de VNG alle gemeentebestuur-
ders met een Europaportefeuille bij elkaar  bren-
gen voor kennisdeling en inspiratie, bijvoorbeeld 
tijdens VNG-congressen. De VNG onderzoekt 
mogelijkheden voor andere bijeenkomsten, werk-
bezoeken aan Brussel en de aansluiting bij andere 
netwerken. In Brussel zullen we actiever gaan 
samenwerken met gemeenten.

sterk gemeentelijk geluid in Brussel en 
Straatsburg. De jaarlijkse Europese Agenda van de 
VNG wordt strategischer. Door een sterkere focus 
vergroten we onze effectiviteit en efficiency in de 
Europese belangenbehartiging. Daarnaast gaat 
de VNG voor de Europese lobbydossiers de 
inhoudelijke samenwerking met expertteams en 
het ambtelijke netwerk versterken. Het doel is  tot 
een gezamenlijke strategie en inzet richting de 
Europese instellingen te komen. Deze gezamen-
lijke actie houdt rekening met de verscheidenheid 
onder de Nederlandse gemeenten. Het is een 
coalitievorming waarbij via afstemming de VNG en 
gemeenten hun eigen lobbykanalen gelijktijdig 
gaan inzetten. 

• Ambitie 4: Versterking interbestuurlijke samen-
werking. Deze ambitie richt zich op het vergroten 
van de gelijkwaardigheid in interbestuurlijke 
samenwerking in Den Haag en Brussel. De VNG 
zal zich op Europees niveau inzetten voor een 
versterkte positie van gemeenten en een goed 
functionerende interbestuurlijke samenwerking en 
zal hiervoor met haar Europese partners samen-
werken. De VNG wil samen met het rijk en het IPO 
en de UvW nieuwe stappen in de interbestuurlijke 
samenwerking onderzoeken. VNG zou graag een 
afsprakenkader vaststellen waarin de 
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De plenaire zitting van het Europees 
Comité van de Regio’s te Brussel
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De Europavisie en strategie gaat voornamelijk over de 
hoe-vraag. Het gaat over de EU-dimensie van het 
lokale bestuur, een evaluatie van de Europeanisering 
van gemeenten en Europa in de VNG-organisatie. Wat 
is de positie van gemeenten in Europa, wat is hun rol 
en wat zijn hun taken op Europees terrein? Hoe kan de 
VNG hen daarbij ondersteunen met haar dienstverle-
ning, lobby en platformfunctie? De inhoudelijke con-
text wordt in de Europavisie en strategie niet meege-
nomen. De VNG stelt hiervoor jaarlijks een Europese 
Agenda op waarin de Europese werkzaamheden van 
de vereniging zijn omschreven. De Europavisie en 
strategie vervangt de Europastrategie van de VNG 
van 2016 en het visiedocument Europa van 2017, die 
voornamelijk op inhoudelijke onderwerpen ingingen 
en niet waren verbonden met de brede meerjarenvisie 
van de VNG. De uitgangspunten van de strategie 
voor relaties met het Europees Parlement van 2019, 
die over een werkwijze gaan, staan wel  in dit nieuwe 
document.
 

Participatief proces
Deze Europavisie en strategie is voor de VNG en voor 
haar leden, de Nederlandse gemeenten. Net als bij 
de meerjarenvisie is deze EU-strategie in een partici-
patief proces besproken en opgesteld. De VNG heeft 
diverse individuele gesprekken gevoerd met ambte-
lijke vertegenwoordigers van gemeenten en gemeen-
telijke samenwerkingsverbanden. Aanvullend is een 
literatuurstudie uitgevoerd. Op basis van deze infor-
matie uit theorie en praktijk heeft de VNG een brede 
bespreking met gemeenteambtenaren georgani-
seerd. Ook is overleg gevoerd met vertegenwoordi-
gers van de provinciale afdelingen. Op bestuurlijk 
niveau zijn de diverse tussenproducten van het docu-
ment besproken in de VNG commissie Europa en 
Internationaal. In de bijlage wordt een overzicht van 
het proces gegeven.

Tijdlijn
Europa vraagt om een langetermijninvestering. De 
organisatie van netwerken en samenwerking vraagt 
immers tijd en commitment. Voor de ontwikkelingen 
en activiteiten die in deze Eurovisie en strategie ver-
meld staan, wordt een periode van acht jaar uitgetrok-
ken waarin twee gemeenteraadsverkiezingen in 2022 
en 2026 en de Europese verkiezingen in 2024 

Europa en gemeenten: met elkaar verbonden
De Europese Unie (EU) en de Raad van Europa 
hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor 
het lokale bestuur door zaken op te pakken en te 
reguleren die niet op nationaal, regionaal of lokaal 
niveau kunnen worden opgepakt. Denk aan de opwar-
ming van de aarde, de energietransitie, de digitale 
transitie, mobiliteit, migratie, demografische ontwik-
kelingen (vergrijzing, krimp, ontgroening) en globali-
sering. Daarnaast is de wederzijdse afhankelijkheid 
van de verschillende overheden groter geworden 
door de decentralisaties en Europeanisering. De 
grote maatschappelijke opgaven kunnen niet door 
één overheidslaag worden opgevangen. 

Gemeenten profiteren van Europa. Ze benutten niet 
alleen Europese fondsen, maar ook allerlei Europese 
netwerken  om hun beleidsprioriteiten te helpen reali-
seren. De EU richt zich op economische ontwikkeling 
en innovatie en biedt net als de Raad van Europa een 
platform voor grensoverschrijdende samenwerking. 
Europese wet- en regelgeving is merkbaar op lokaal 
niveau, want ongeveer zestig tot tachtig procent van 
alle EU-regelgeving heeft invloed op het beleid van 
gemeenten. Gemeenten in Nederland kunnen niet 
meer om EU heen, zoals EU niet zonder gemeenten 
kan om tot een succesvolle uitvoering van haar beleid 
en regelgeving te komen. 

Aansluiting bij verenigingsstrategieën
De Europavisie en strategie sluit aan bij de opzet en 
de meerjarenvisie van de VNG: Gemeenten 2024, dat 
de aandachtspunten benoemt en een omschrijving 
geeft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen 
gemeenten.. In de Europavisie en strategie wordt de 
Europese context van deze ontwikkelingen onder-
zocht. Daarnaast sluiten ze aan op de ontwikkeling 
van de nieuwe VNG verenigingsvisie: “Een sterke 
gemeentelijke sector in 2030”. Deze visie gaat over 
goed functionerende gemeenten en de ontwikkeling 
naar een stevige en zelfbewuste bestuurslaag. Het 
gaat over samenwerken, samen uitvoeren en samen 
organiseren. In dit kader werkt de VNG aan een net-
werkstrategie voor zowel het interne als het externe 
netwerk en aan de ontwikkeling van een kennisstrate-
gie en -agenda. Deze Europavisie en strategie neemt  
de onderwerpen en filosofie van deze toekomstige 
VNG-strategieën mee.
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kernwaarden en hoofdstuk vier presenteert de 
Europese visie en ambities voor de periode 2022-
2030. Het laatste hoofdstuk presenteert de activiteiten 
die de VNG als vereniging gaat ondernemen. De 
bijlage beschrijft het proces waarmee het document is 
opgesteld en geeft een overzicht van de geraad-
pleegde gemeentelijke Europese beleidsnota’s en 
literatuur.

VNG, april 2022

plaatsvinden. Dit biedt de mogelijkheid om de activi-
teiten stapsgewijs uit te voeren.

Leeswijzer
Dit document is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 
twee benoemt de belangrijkste relevante Europese 
trends en ontwikkelingen en biedt de lezer een inlei-
ding in de kansen en uitdagingen voor gemeenten en 
de VNG. Hoofdstuk drie beschrijft de Europese 
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Betere regelgeving
Het programma voor gezonde en resultaatgerichte 
regelgeving (REFIT) werd in 2012 opgestart om de 
EU-wetgeving te vereenvoudigen en onnodige 
kosten van de regelgeving te verminderen. 
De opvolger van het REFIT programma - het Fit for 
Future platform - helpt de Europese Commissie bij 
het verbeteren van de EU-wetgeving. Evaluaties en 
fitnesschecks worden gebruikt om na te gaan of 
EU-wetgeving, -beleid en -financieringsprogramma’s 
de verwachte resultaten behalen tegen minimale 
kosten. Met het Fit for Future platform is geprobeerd 
om de ervaringen van het REFIT platform te 
verwerken. Het Europees Comité van de Regio’s is 
nu vertegenwoordigd in dezelfde groep als de 
lidstaten. Ook sluit de werkwijze van het platform 
beter aan op de beleidscyclus van de Europese 
Commissie zodat ervaringen beter kunnen worden 
meegenomen. Het Kenniscentrum Europa 
decentraal heeft de Better Regulation Insight Tool 
ontwikkeld zodat gemeenten knelpunten rond 
EU-regelgeving kunnen identificeren. De informatie 
wordt bij de Europese  Commissie ingebracht.

Beginsel van subsidiariteit
Het beginsel van subsidiariteit uit het EU-Verdrag 
bepaalt dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen en dat de EU slechts optreedt 
voor zover de doelstellingen niet op nationaal of 
decentraal niveau kunnen worden bereikt. Het 
Europees Comité van de Regio’s kan volgens het 
protocol bij het EU-Verdrag ook naar de Europese 
rechter stappen bij schending van het 
subsidiariteitsbeginsel. Tenslotte bepaalt het 
EU-Verdrag dat decentrale overheden een ruime 
discretionaire bevoegdheid hebben om diensten 
van algemeen economisch belang te verrichten en 
organiseren op een manier die mogelijk in 
overeenstemming is met de behoeften van de 
gebruikers (autonomie).

Wat zijn de relevantste Europese trends voor 
Nederlandse gemeenten en de VNG? Welke kansen 
en uitdagingen biedt Europa een Nederlandse 
gemeenten en de VNG? Uit literatuuronderzoek en 
tijdens discussies met gemeenten identificeren wij 
twee belangrijke trends die simultaan plaatsvinden en 
elkaar beïnvloeden: namelijk decentralisatie en 
Europeanisering. Europeanisering is een gangbare 
term voor de aanpassing aan Europese integratie. 
Sinds de start van de Europese Unie is de Europese 
dimensie op lokaal niveau steeds groter geworden. 
Deels door de uitbreiding van de bevoegdheden van 
de EU, gedeeltelijk ook doordat de afgelopen jaren in 
veel lidstaten - waaronder Nederland - de bevoegd-
heden door decentralisaties op lokaal niveau zijn 
uitgebreid. Deze ontwikkeling resulteert in onder-
staande consequenties.

2.1 Gemeentelijke ambities en Europese 
initiatieven
Lokaal en Europees beleid raken in toenemende mate 
met elkaar vervlochten en steeds meer gemeentelijke 
beleidsterreinen hebben hierdoor een Europese 
dimensie gekregen. Verschillende opiniemakers 
wijzen op een nieuwe positie van het rijk als bestuurs-
laag. De Raad voor het Openbaar Bestuur spreekt 
bijvoorbeeld van het rijk als ‘middenbestuur’. Voor 
gemeenten is het steeds meer de Europese Unie en 
steeds minder de rijksoverheid die de beleidsruimte 
bepaalt op allerlei beleidsterreinen, zoals klimaat en 
energie, digitalisering, milieu, circulaire economie, 
natuur, mobiliteit, diensten en aanbestedingen. 

Gemeenten hebben belang bij de EU. Zij kunnen 
financieel profiteren van de EU, die inzet op economi-
sche ontwikkeling en innovatie door middel van 
Europese Fondsen. Ook biedt Europa gemeenten en 
regio’s een interessant platform voor grensoverschrij-
dende samenwerking, het uitwisselen van goede 
praktijkvoorbeelden en voor het van onderaf geza-
menlijk agenderen van beleidsideeën, -initiatieven of 
-aanpakken. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om 
EU-wet- en regelgeving uitvoeren en handhaven. Bij 
onjuiste toepassing van Europese regels kunnen bur-
gers en bedrijven een beroep doen op deze regels, 
wat kan leiden tot aansprakelijkheid en hoge kosten 
voor de betreffende lokale overheid. Het is daarom 
belangrijk dat gemeenten voldoende kennis over 
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geen vanzelfsprekendheid. Het digitale tijdperk ver-
eist dat wij nagaan hoe de democratie kan worden 
bevorderd en beschermd. Europese organisaties, 
zoals de EU en de Raad van Europa, hebben hierin 
hun verantwoordelijkheid, maar gemeenten hebben 
hierin ook een rol, omdat het lokale bestuur en de 
lokale grensoverschrijdende netwerken een belangrijk 
onderdeel zijn van het Rule of Law weefsel in Europa. 
Enerzijds gaat het om het vergroten van het bewust-
zijn onder lokale bestuurders over deze ontwikkelin-
gen en anderzijds over de steun en praktische experti-
sedeling en samenwerking die uit kan gaan van 
netwerken van lokale bestuurders. Het Europees 
Comité van de Regio’s (CvdR) vindt dat de verschil-
lende overheden binnen de Europese Unie gezamen-
lijk een “nieuwe democratische infrastructuur” 
moeten creëren om vrije verkiezingen te waarborgen, 
de rule of law te versterken, de pluriformiteit in de 
media te verbeteren en de deelname van de burgers 
aan het politieke leven te bevorderen. De Raad van 
Europa is in 1949 opgericht om de democratie en 
mensenrechten in Europa te bevorderen. Het Congres 
van Lokale en Regionale Autoriteiten (Congres) functi-
oneert als lokale advieskamer van de Raad van 
Europa. Dit orgaan biedt een platform waar vraag-
stukken over democratie en mensenrechten worden 
besproken. Het permanente debat binnen het 
Congres over vrijheid van meningsuiting, vrije en 
eerlijke verkiezingen en over preventieve maatregelen 
om desinformatie, haatzaaiende taal en samenzwe-
ringstheorieën aan te pakken, heeft tot grotere 
bewustwording, kennisuitwisseling en samenwerking 
tussen gemeenten in Europa geleid.

2.3  De positie van gemeenten in Europa
Daar waar in het verleden de EU op lokaal niveau als 
een top-downbeweging werd ervaren, zien steeds 
meer stedelijke gebieden en gemeenten in dat de EU 
ook openstaat voor inbreng van onderaf. De Europese 
Commissie heeft in de laatste twintig jaar erkend dat 
decentrale overheden nodig zijn voor de uitvoering 
van EU-beleidsinitiatieven. Inmiddels werkt de 
Europese Commissie samen met decentrale overhe-
den in een aantal initiatieven, zoals de EU Urban 
Agenda, waarin via thematische partnerschappen 
decentrale overheden met de Europese Commissie 
en lidstaten samenwerken. Een tweede voorbeeld is 
het zogeheten Covenant of Mayors for Climate and 

EU-beleid en wetgeving hebben om aan de verplich-
tingen te voldoen en om van de kansen gebruik te 
maken.

Gemeenten - stad en platteland, groot en klein - 
hebben baat bij heldere, goed uitvoerbare regelge-
ving. Helaas worden gemeenten regelmatig gecon-
fronteerd met problemen bij de uitvoering van 
EU-wetgeving en kunnen ze niet altijd de voordelen 
van EU-beleid en -financiering benutten. 
EU-wetgeving is namelijk niet altijd verenigbaar met 
lokale en regionale omstandigheden en wordt soms 
gekenmerkt door zware administratieve lasten, tegen-
strijdigheid met andere Europese regels en verschil-
lende interpretaties. De aandacht bij de Europese 
Commissie voor de uitvoeringspraktijk groeit. Deze 
aandacht leidde tot het betere regelgevingspro-
gramma, met als doel de EU-wetgeving te vereenvou-
digen en onnodige kosten van de regelgeving te 
verminderen. Desondanks blijft de uitvoering van 
EU-wetgeving ook in de komende periode een punt 
van zorg en vraagt daarom blijvend aandacht van de 
VNG.

2.2 Europese beleidsinitiatieven hebben 
decentrale overheden nodig
De EU kan niet zonder gemeenten om tot een succes-
volle uitvoering van haar beleid en regelgeving te 
komen. De huidige Europese Commissie onder lei-
ding van Ursula von der Leyen heeft het voornemen 
om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en 
duurzame investeringen te doen die voor banen 
moeten zorgen. Hiervoor heeft de Europese 
Commissie de medewerking en samenwerking van 
gemeenten nodig. Een aantal van de strategische 
hoofdlijnen van de Europese Commissie raken het 
lokale beleid in Nederland en vertonen bijvoorbeeld 
grote overeenkomsten met de prioritaire thema’s van 
de verenigingsstrategie gemeenten 24, zoals de 
Europese Green Deal (met een uitgebreid pakket aan 
wetsvoorstellen voor klimaat, energie en milieu); een 
Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk en een 
economie die werkt en een nieuwe impuls geeft aan 
de Europese democratie. 

De Europese grondrechten en de democratische 
rechtsstaat staan onder druk en daarmee de samen-
hang en toekomst van de Europa zelf. Democratie is 
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Energy waarin de Europese Commissie met gemeen-
ten samenwerkt om de Europese en internationale 
klimaat- en energie-doelen te realiseren. 

Ook in het Europees Parlement groeit de aandacht 
voor decentrale overheden en de uitvoering van 
EU-wetgeving. Nog belangrijker is de ontwikkeling 
dat steeds meer Europarlementariërs zich als verte-
genwoordiger van hun regio gaan zien. Europese en 
partijpolitieke belangen zijn een belangrijke drijfveer, 
maar een groeiende groep Europarlementariërs heeft 
een regionaal profiel en regionale achterban. Zij verte-
genwoordigen de belangen van hun regio en onder-
houden intensief contact met het decentrale bestuur, 
bedrijfsleven en de inwoners van deze regio. Voor 
gemeenten betekenen deze regionaal georiënteerde 
Europarlementariërs een directe toegang tot het 
EU-besluitvormingsproces. 

We kunnen conluderen dat gemeenten en Europese 
instellingen elkaar steeds beter vinden. Echter deze 
verandering betekent nog niet dat alle 
Commissiediensten en Europarlementariërs ook 
daadwerkelijk de aanbevelingen en standpunten van 
gemeenten in overweging nemen. Lokale bestuurders 
en gemeentelijke vertegenwoordigers worden in 
Brussel niet als gelijke partners gezien. De VNG heeft 
samen met andere vertegenwoordigers van decen-
trale overheden in Brussel gepleit voor meer interbe-
stuurlijke samenwerking in Brussel. Ook dit blijft een 
punt van zorg en in de komende jaren zal de VNG zich 
op Europees niveau moeten blijven inzetten op een 
versterkte positie van gemeenten en een goed functi-
onerende interbestuurlijke samenwerking in Europa.

2.4 Samenwerking met het rijk
De samenwerking met het rijk rond 
EU-beleidsontwikkelingen en onderwerpen is voor 
gemeenten zeer belangrijk. Het rijk zit immers namens 
Nederland aan de onderhandelingstafel in Brussel. 
Doordat meer EU-regels van toepassing zijn op 
gemeenten, is ook de verantwoordelijkheid van een 
goede implementatie van deze regels meer bij decen-
trale overheden komen te liggen. Deze verantwoorde-
lijkheid en de noodzaak van een goede uitvoering 
maakt dat het van essentieel belang is dat het rijk de 
decentrale overheden bij de standpuntbepaling en de 
onderhandelingen van de lidstaat Nederland in 

EU Urban Agenda
De EU Urban Agenda staat voor betere regelgeving, 
betere financiering en betere kennis(deling) voor 
steden en stedelijke gebieden, maar geldt eigenlijk 
voor alle gemeenten. Binnen de Urban Agenda 
worden thematische partnerschappen opgericht 
waarin steden met de Europese Commissie en 
lidstaten samenwerken. Het is een interbestuurlijk 
instrument dat een goede gelegenheid biedt om de 
lokale dimensie op EU-niveau te versterken. 

Interbestuurlijke samenwerking voor Europese 
onderwerpen
De VNG vindt het belangrijk dat vertegenwoordigers 
van gemeenten bij alle fasen van het Europese 
besluitvormingsproces betrokken zijn: dat wil 
zeggen vanaf de ontwikkelfase waarin de Europese 
Commissie wetsvoorstellen opstelt en waarin nog 
veel beïnvloedingsmogelijkheden zijn, tot en met de 
besluitvormingsfase. 

Ontwikkeling interbestuurlijke samenwerking in 
Nederland
Sinds 2002 neemt de VNG deel aan de werkgroep 
beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). 
Een aantal departementen, zoals EZK en I&W, 
werken voor een aantal EU-dossiers met decentrale 
overheden samen in interbestuurlijke werkgroepen. 
Voor de verdere samenwerking zijn akkoorden 
gesloten zoals het Actieplan Europa en Binnenlands 
Bestuur (2008) en plannen opgesteld zoals Samen 
sterk in Europa (2015).  Interbestuurlijke 
samenwerking voor Europese dossiers is ook 
opgenomen in de Code interbestuurlijke 
verhoudingen. Begin 2018 is het Interbestuurlijk 
Programma opgezet om in gezamenlijkheid en 
gelijkwaardigheid aan maatschappelijke opgaven te 
werken. De samenwerking rond Europese 
onderwerpen en processen is hierin opgenomen.
Met het coalitieakkoord van 15 december 2021 staat 
de afstemming voor Europa in Den Haag en de 
interbestuurlijke samenwerking weer hoog op de 
agenda.
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Energycities, ERRIN (innovatie en onderzoek) en Child 
Friendly Cities). De Europese netwerken vormen plat-
forms voor de uitwisseling van kennis en praktijkvoor-
beelden. Gemeenten kunnen via deze netwerken hun 
eigen expertise verruimen. De netwerken vormen 
daarnaast lobbyinstrumenten richting de Europese 
instellingen. Digitalisering maakt deelname aan activi-
teiten in Brussel of elders in Europa voor gemeenten 
steeds laagdrempeliger. 

Gemeenten moeten zelfbewuste actoren in dit 
Europese netwerksysteem zijn. Alleen zo kunnen zij 
optimaal gebruik maken van de voordelen die Europa 
biedt. Dit vraagt om een versterkte en strategische 
inzet van gemeenten voor Europese dossiers en ont-
wikkelingen. En daarom zijn wellicht meer investerin-
gen nodig in de institutionele capaciteit van gemeen-
ten voor Europa. 

2.6 De Europese activiteiten van Nederlandse 
gemeenten
Waar lange tijd de Europese component van gemeen-
ten goeddeels beperkt bleef tot stedenbanden, is de 
laatste decennia het belang van het Europese 
bestuursniveau gegroeid. De belangrijkste redenen 
voor Nederlandse gemeenten om actief te zijn op het 
gebied van Europese aangelegenheden zijn: uitvoe-
ring van EU-wet en regelgeving; financiering via 
Europese subsidies; kennisdeling en netwerken; profi-
lering van de gemeente ten behoeve van projecten/
fondsen; belangenbehartiging en grensoverschrij-
dende samenwerking (grensgemeenten).

Steeds vaker ontwikkelen gemeenten een lokale of 
regionale agenda voor Europese activiteiten. Die 
agenda is vaak opgenomen in een overkoepelende 
internationale agenda of een bredere public affairs 
agenda. Daarnaast zien we dat gemeenten steeds 
efficiënter  inzetten op het werven van internationale 
bedrijven, instellingen, toeristen en evenementen.

Gemeenten werken steeds vaker  regionaal  samen 
aan de Europese lobby, het verwerven van subsidies 
en strategische positionering. Voorbeelden zijn de 
metropoolregio’s, Euregio’s, Brabantstad en de NG4. 
Soms spelen ook provinciale VNG-afdelingen een rol. 
De scope verschilt. Soms richten deze regio’s zich op 

Brussel betrekt. Ook hebben decentrale overheden 
kennis over de gevolgen van Europese wetgeving en 
is niet alle noodzakelijke informatie nog bij het rijk 
aanwezig voor belangenbehartiging van de lidstaat 
Nederland. 

In de laatste twintig jaar betrekt het rijk decentrale 
overheden steeds meer  bij de standpuntbepaling. 
Ook de samenwerking met de Permanente 
Vertegenwoordiging van de lidstaat Nederland in 
Brussel is versterkt. Echter de laatste ontwikkelingen 
dateren van 2015 en 2018, met respectievelijk het plan 
Samen sterk in Europa en het Interbestuurlijk 
Programma. De samenwerking voor inhoudelijke 
dossiers met de vakdepartementen is wisselend. 
Interbestuurlijke samenwerking voor Europese dos-
siers is niet vanzelfsprekend en vraagt blijvend aan-
dacht. Het is van belang in de komende jaren samen 
met het rijk, IPO en UvW nieuwe stappen in de inter-
bestuurlijke samenwerking te onderzoeken.

2.5 Gemeentelijke belangenbehartiging in een 
complexer Europees circuit 
De afgelopen decennia zijn de verbindingen in 
Europa divers en complex geworden. In het verleden 
werd de samenwerking voor Europese dossiers 
binnen de lidstaat en enkele partners in Brussel geor-
ganiseerd. Inmiddels zijn er veel meer wegen naar 
Brussel. Europa heeft zich ontwikkeld tot een gediffe-
rentieerd netwerk van samenwerking en (in)formele 
overlegcircuits  tussen verschillende overheden, 
bedrijven, maatschappelijke en belangengroeperin-
gen (zie schema op pagina 17). Hierdoor is ook de 
Europese belangenbehartiging complexer geworden. 
Daarnaast biedt het netwerk ook weer meer mogelijk-
heden voor coalitievorming. 

Gemeenten hebben in de afgelopen decennia de 
weg naar Brussel gevonden. Zij nemen niet alleen 
deel aan netwerken binnen hun lidstaat, maar ook aan 
grensoverschrijdende en paneuropese netwerken. We 
onderscheiden de territoriale netwerken, die vooral 
een brede inhoudelijke oriëntatie en een grote territo-
riale dekking hebben (zoals de Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR), Eurocities en 
Eurotowns) en thematische netwerken, die rond één 
beleidsveld georganiseerd zijn (zoals POLIS (vervoer), 
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onderlinge kennisdeling, soms op profilering van de 
regio in Brussel en soms op het bundelen van krach-
ten voor subsidies. Aan de grens werken lokale over-
heden  ook intensief samen. Zo ontstonden in 
Nederland Euregio’s in bijvoorbeeld Zuid-Limburg en 
Twente. Lokale overheden werken daar al intensief 
samen om de vraagstukken die op dat regionale 
niveau spelen het hoofd te kunnen bieden. Ook de 
landelijke netwerken G4, G40, M50, P10 en K80 onder-
nemen Europese activiteiten. De G40 en de P10 
hebben hiervoor bestuurlijke en ambtelijke Europa 
werkgroepen opgericht. Ongeveer de helft van alle 
gemeenten zijn zo, direct of indirect, verbonden met 
andere gemeenten in een netwerk dat zich ook met 
Europese ontwikkelingen bezighoudt.

We kunnen concluderen dat het Europabewustzijn bij 
een deel van de gemeenten toeneemt en bij som-
mige gemeenten Europa al ‘mainstream’ wordt. 
Echter, veel gemeenten worstelen met de inbedding 
van het Europese werk in ‘normale’ processen. Kennis 
en expertise op het gebied van Europa is bij veel 
gemeenten laag en een deel van de Nederlandse 
gemeenten onderneemt geen Europese activiteiten, 
terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor een goede 
uitvoering van taken die direct voortvloeien uit 
EU-recht. Het is daarom noodzakelijk  te investeren in 
kennis en in de institutionele capaciteit van gemeen-
ten voor Europa. Alleen dan kunnen zij Europese wet- 
en regelgeving op een correcte manier uitvoeren en 
handhaven en optimaal gebruik maken van de voor-
delen die Europa biedt. Deze Europavisie en strategie 
gaat over deze ontwikkelingen en alle overige trends 
die hierboven zijn omschreven en bespreekt in hoofd-
stuk vijf hoe de VNG gemeente daarbij kan onder-
steunen met haar dienstverlening-, lobby- en plat-
formfunctie.

Grensoverschrijdende samenwerking 
Door verschillen in wet- en regelgeving met de 
buurlanden hebben inwoners en ondernemers in 
grensgemeenten vrijwel dagelijks te maken met 
juridische en administratieve knelpunten en blijven 
agglomeratievoordelen van grensgebieden 
onbenut. De VNG zet zich in nauwe samenwerking 
met grensgemeenten en andere betrokkenen in 
voor blijvende aandacht voor grensoverschrijdende 
samenwerking (incl. het European Cross-Border 
Mechanism) en de aanpak van knelpunten langs de 
landsgrenzen bij het Rijk en de Europese Unie. 

Europe ready Fryslan
Europe ready Fryslan is een initiatief van de 
gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden en de 
provincie Fryslân. Samen zorgen ze voor een aanpak 
die overheden uit Fryslân moet helpen om 
slagvaardiger in het Europese veld te opereren. 
Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van projecten, het 
smeden van coalities en het aansluiten op de 
agenda van de Europese Commissie.

Een lokale agenda voor Europese activiteiten
Na Leeuwarden als culturele hoofdstad (2018), 
Nijmegen als green capital (2018) heeft Nederland in 
2022 weer een Europese hoofdstad. Leiden is dat 
jaar city of science. Een prestigieuze titel die 
eveneens met zich meebrengt dat Leiden dat jaar de 
gaststad is van ESOF 2022, de tiende editie van het 
grootste tweejaarlijkse multidisciplinaire 
wetenschapscongres van Europa. Daarnaast heeft 
Breda in 2019 de European Access City Award 
gewonnen als meest toegankelijke stad van Europa 
en heeft Winterswijk de European Green Leaf award 
2022 gewonnen. Dit is een korte opsomming, er zijn 
meer EU-awards en meer Nederlandse winnaars.
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Samenleving andere lidstaten

Burgers, bedrijven, NGO’s, belangengroepenSamenleving in Nederland

Decentrale overheden in andere lidstaten

Gemeenten, provincies en waterschappenDecentrale overheden in Nederland

Koepelverenigingen in andere lidstaten

VNG, IPO, UvW
Koepelverenigingen in Nederland

Andere lidstaten

RijksoverheidLidstaat Nederland

Schema: Europa, verbondenheid op alle bestuursniveaus*

Europees Parlement

     
Europese instellingen:    Raad van Ministers

Europees Comité van de Regio’s

Samenwerking

Grensoverschrijdende
Samenwerking

Samenwerking

Bilaterale verdragen

Gebiedscommissies
Inspraak

Instructies 
Geldstromen
Regels
Informatie

Coalities

IBDT’s
Bestuurlijke Overleggen

BNC-�ches

Nationale Geldstromen &
Regels & Informatie
Besprekingen Europese dossiers

EU Geldstromen
Regels
Informatie

Vereniging
Platform
Dienstverlening

Coalities

Europese koepels: 
CEMR, SGI Europe

Coalities

EU netwerken voor gemeenten:
EUROCITIES, Eurotowns, Polis enz.

Coalities

Maatschappelijke dialoog
Maatschappelijke initiatieven
Inspraak

Consultaties
Burgerinitiatieven

VNG lobby richting rijk:

EU - Belangenbehartiging

*Deze figuur is gebaseerd op figuur 2, Europa, verbondenheid op alle niveaus, pag. 17, Raad voor de leefomgeving (2015), Ruimte 
voor de regio in Europees beleid.
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De plenaire zitting van het Congres van Lokale en Regionale 
Overheden van de Raad van Europa te Straatsburg
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Kernwaarden
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Kernwaarden zijn  elementen die wij belangrijk vinden 
en willen uitdragen; en waarmee Nederlandse 
gemeenten en de VNG zich onderscheiden van 
andere partijen die op Europees niveau actief zijn. 
Tijdens de discussies met gemeenten passeerden 
veel onderwerpen de revue. Hieruit destilleerden wij 
de volgende kernwaarden: het is belangrijk dat 
gemeenten over de juiste interbestuurlijke, democra-
tische, administratieve en financiële randvoorwaarden 
beschikken om invulling te geven aan hun taken. Dit 
visie- en strategiedocument geeft de Europese 
dimensie van deze randvoorwaarden weer. Het gaat 
om gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en wederke-
righeid, met ruimte voor regionale verschillen en 
lokaal maatwerk. VNG zal deze kernwaarden als richt-
lijnen voor haar Europese belangenbehartiging 
gebruiken.

3.1 Gelijkwaardigheid en wederkerigheid in 
interbestuurlijke samenwerking
De verenigingsstrategie Gemeenten 2024 wijst  op de 
noodzaak van een goede verdeling van taken en 
bevoegdheden tussen de verschillende overheidsla-
gen. Omdat veel nationaal beleid en wetgeving een 
Europese oorsprong heeft, kan het debat over de 
verdeling van bevoegdheden en taken tussen rijk en 
gemeenten niet los gezien worden van de relatie met 
Europa. 

EUROPESE UNIE / RIJK GEMEENTEN

Gezien het wederzijdse belang, is het belangrijk dat 
Europa in haar beleid rekening houdt met de gevol-
gen op lokaal niveau. Gemeenten zijn medeoverhe-
den en voeren veel EU-beleid uit. Hun ervaringen en 
kennis moeten in de beleidsontwikkeling door Brussel 
te worden meegenomen. Gemeenten willen een part-
nerschap. Alleen zo kan sprake zijn van een echte 
multilevel governance-aanpak, de werkwijze die 
Nederlandse gemeenten verlangen van de Brusselse 
instellingen én de Haagse ministeries.

Mensenrechten op lokaal niveau
Veel beleid dat gemeenten maken en uitvoeren 
heeft met mensenrechten te maken, zoals 
bijvoorbeeld: armoedebestrijding (recht op een 
behoorlijke levensstandaard); jeugdbeleid (rechten 
van het kind); demonstraties in goede banen leiden 
(recht op vrijheid van vereniging en vergadering); het 
plaatsen van veiligheidscamera’s op publieke 
plaatsen (recht op privacy) en stemlokalen 
toegankelijk maken voor mensen met een beperking 
(recht op politieke participatie). De universele 
standaarden van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens bieden handvatten voor lokale 
overheden bij lokaal maatwerk. 

Beleidsintegratie op Europees niveau
Er zijn twee manieren om een integrale aanpak te 
realiseren:
Een thematische aanpak – zoals de Green Deal – 
waar alle  sectoren van de EU, energie, economie, 
gezondheid en welzijn aan bijdragen en van 
profiteren. Alle beleidsmaatregelen en instrumenten 
zoals financiering helpen Europa op weg om zijn 
klimaatdoelstellingen voor 2030 te bereiken, op een 
rechtvaardige, kostenefficiënte en concurrerende 
manier. 
Een gebiedsgeoriënteerde aanpak – zoals de EU 
Urban Agenda en de langetermijnvisie voor de 
plattelandsgebieden – waarbij verschillende 
beleidsmaatregelen en instrumenten per regio 
worden ingezet en waarbij aandacht voor regionale 
diversiteit is. 
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3.2 Betere wetgeving: de juiste juridische, 
financiële en administratieve randvoorwaarden
Als de EU acteert, dient de lokale autonomie geres-
pecteerd te worden, zoals in het EU-Verdrag staat 
vermeld. De principes van subsidiariteit (de EU moet 
alleen handelen als zaken niet op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau kunnen worden opgepakt; zie tekst-
kader pagina 12) en proportionaliteit (de EU moet bij 
haar handelingen de instrumenten inzetten die het 
beoogde resultaat op de meest efficiënte wijze reali-
seren) vormen hierbij het kader. VNG refereert hierbij 
ook aan het Handvest inzake lokale autonomie van 
het Congres van Lokale en Regionale Overheden van 
de Raad van Europa (zie tekstkader pagina 24). Het 
gaat om een goede balans tussen noodzakelijke 
ambities enerzijds en haalbaarheid en voorspelbaar-
heid anderzijds. 

Betaalbaar

Administratief

Juridisch

Haalbaarheid

Geen 
tegenstrijdigheid

De EU heeft een belangrijke toegevoegde waarde 
voor het lokale bestuur door zaken op te pakken en te 
reguleren die niet op nationaal, regionaal of lokaal 
niveau kunnen worden opgepakt. Hierin is ambitie 
nodig om de huidige grote maatschappelijke en eco-
nomische vraagstukken - zoals de transities in de ener-
gie, transport, en voedselsectoren - op te pakken. 
Tegelijkertijd is het voor Nederlandse gemeenten 
belangrijk dat Europees beleid en regelgeving haal-
baar en voorspelbaar zijn en (1) zonder onnodige 
zware administratieve en financiële lasten; en (2) 
zonder tegenstrijdigheden met andere Europese 
regels en verschillende interpretaties. Het gaat om 
uitvoerbaarheid en het moet dus niet hoofdzakelijk 
over de ‘norm’ gaan maar vooral over hoé die gehaald 
kan worden. De aansluiting van Europese onderwer-
pen op de lokale praktijk kan beter en concreter en de 
lokale praktijk moet de basis zijn voor nieuw beleid.

3.3 Regionale verscheidenheid
De VNG vertegenwoordigt alle Nederlandse gemeen-
ten in Den Haag, Brussel en Straatsburg. De vereni-
ging is de woordvoerder en belangenbehartiger bij 
belangrijke en overkoepelende gemeenschappelijke 
belangen. Via de VNG kunnen gemeenten hun krach-
ten bundelen en een sterk gezamenlijk geluid laten 
horen. Er is echter niet één, maar er zijn diverse 
gemeentelijke posities. De maatschappelijke opgaven 
in steden verschillen sterk van die in  plattelandsge-
bieden en zulke verschillen zijn er ook tussen grote en 
kleine gemeenten en tussen krimp- en groeigebie-
den. Gemeenten vinden het belangrijk dat de VNG in 
haar Europese standpunten en belangenbehartiging 
de overeenkomsten én de diversiteit onder de 
Nederlandse gemeenten weerspiegelt.
 
Eenheid en verscheidenheid zijn twee belangrijke 
kenmerken van de EU. Ook bij het vaststellen van 
beleidsdoelstellingen en het ontwikkelen van nieuwe 
wetgeving. Het sterkste symbool van de eenheid is 
het wetgeving-acquis. De wetgeving, normen en 
waarden zijn belangrijke instrumenten om gelijke 
rechten voor de Europese burgers en eerlijke concur-
rentievoorwaarden voor handel en industrie te realise-
ren. De EU heeft daarnaast ook een duidelijke ver-
plichting om de politieke, sociale, economische, 
geografische en culturele verscheidenheid tussen 
lidstaten, regio’s en steden te respecteren. 

UNIFORMITEIT
EU WET- EN REGELGEVING

DIVERSITEIT
LOKAAL MAATWERK

3.4 Ruimte voor differentiatie en maatwerk
Essentieel voor het slagen van gemeentelijke beleid 
en de uitvoering van EU wet-en-regelgeving is dat er 
ruimte is voor maatwerk. Europese blauwdrukken 
passen niet bij die eigenheid en verscheidenheid. In 
de huidige EU-wetgeving ligt de nadruk op normen 
en grenswaarden, terwijl er voor innovatie en transities 
ruimte nodig is voor experimenten. De VNG zet zich in 
Brussel in voor meer beleidsvrijheid voor gemeenten. 
We leven ,in een tijd  van grote transities. Daarom is 
het zaak om van top-down- en one-size-fits-all-oplos-
singen af te stappen en een brug tussen eenheid en 
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verscheidenheid te slaan. Het is daarom belangrijk dat 
er in het beleid en de wetgeving van de EU en de 
lidstaten voldoende ruimte voor lokale en regionale 
invulling wordt gelaten. 

3.5 Integraliteit en werken vanuit maatschappelijke 
opgaven
Gemeenten willen werken vanuit de maatschappelijke 
opgave in plaats van een sectorale werkwijze. Door 
het vraagstuk centraal te stellen, creëren gemeenten 
verbinding: met inwoners, tussen gemeenten onder-
ling en tussen verschillende beleidsterreinen. Veel 
gemeenten gebruiken de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties om maat-
schappelijke opgaven (en hun ambtelijke organisatie) 
te structureren. Daarnaast bieden van universele stan-
daarden van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens handvatten voor lokale overheden bij 
lokaal maatwerk. Op 16 november 2021 heeft het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties samen met onder meer de VNG 
het Platform Gemeenten en Mensenrechten 
opgericht. Het platform richt zich op gemeente-
bestuurders en gemeenteambtenaren en heeft 
als doel de kennis over en betrokkenheid van 
gemeenten bij mensenrechten te vergroten.

De integrale werkwijze staat regelmatig op 
gespannen voet met de vaak sectorale aanpak 
van de EU. VNG pleit daarom voortdurend voor 
beleidsintegratie tussen beleidsdomeinen (zoals 
de verbinding tussen groene en digitale transitie 
en tussen beleid en uitvoeringsinstrumenten . Een 
geïntegreerde aanpak voorkomt mismatches en 
zorgt voor verbindingen tussen de ambities, tijd-
schema’s, uitvoeringsprocedures en instrumenten 
van de verschillende beleidsmaatregelen. Het is 
belangrijk EU-, nationaal, regionaal en lokaal 
beleid te verbinden, om zo prioriteiten op elkaar 
af te stemmen, dubbel werk te voorkomen, 
tegenstrijdige of langs elkaar heen lopende pro-
cessen tot een minimum te beperken. 

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

INTEGRALE  WERKWIJZE
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Visie en ambities: wat 
willen we bereiken?
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Missie en visie van de VNG
De VNG heeft de volgende missie, visie en ambitie:
• Onze missie: De VNG werkt aan een krachtige 

lokale overheid.
• Onze visie: Dat doen we door agendasettend te 

zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en 
ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering cen-
traal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

• Onze ambitie: Het is de ambitie van de VNG om 
binnen de gemeentelijke sector een ondersteu-
nende en verbindende rol te spelen. 

Europese dimensie
Hieronder gaan we in op de Europese dimensie van 
de visie en ambitie van de VNG. Gemeenten benut-
ten de kansen van Europa - zoals deelname aan 
Europese projecten en samenwerkingsverbanden en 
gebruikmaking van EU fondsen - en voeren EU-beleid 
en -regelgeving uit. Voor de ontwikkeling van een 
sterke gemeentelijke sector is het nodig dat gemeen-
ten zelfbewuste spelers zijn in het netwerk- en onder-
handelingscircuit op Europees niveau. Gemeenten 
doen dit op individuele basis, regionaal verband of 
binnen de provinciale afdelingen van de VNG (de 
provinciale verenigingen van gemeenten). Zo kunnen 
zij optimaal gebruik maken van de voordelen die 
Europa biedt.

Ambities 2022-2030
Voor de komende periode zijn de volgende ambities 
geformuleerd: 

1. Het Europabewustzijn groeit bij gemeenten. 
Meer gemeenten weten de weg naar Europa te 
vinden. Binnen de gemeentelijke organisatie en 
binnen de VNG-organisatie wordt Europa 
meer mainstream, in de vorm van ‘gewone’ dage-
lijkse betrokkenheid en besluitvorming van 
Europese dossiers door inhoudelijk medewer-
kers, vakcommissies en bestuurders.   

2. Samen zorgen we voor kennis- en expertise- 
deling. De Gemeenten weten pan-Europese net-
werken te benutten voor kennisdeling en geza-
menlijke lobby. Opgedane kennis delen we met 
elkaar, met het rijk en Europa.   

De Global Goals for 
Sustailable 
development (SDG’s)
In 2015 namen regeringsleiders van alle landen in 
VN-verband de Duurzame Ontwikkelingsagenda 
aan, met zeventien wereldwijde doelen, de 
zogeheten ‘Global Goals’. De Global Goals brengen 
de economische, sociale en de ecologische 
aspecten van duurzaamheid bij elkaar in één 
samenhangende agenda. De EU verwerkt deze 
doelstellingen in haar bestaande beleid en 
regelgeving. De specifieke inzet van gemeenten 
voor de Global Goals is onmisbaar, omdat veel van 
de doelen raakvlakken hebben met opgaven van 
lokale overheden. Denk aan het terugdringen van 
ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een 
leefbare en veilige leefomgeving, duurzame 
productie en consumptie, en kwalitatief en 
participatief bestuur. 

Global Goal 11 Huis
Via haar missie, visie en ambities 
draagt de VNG bij aan de realisatie 
van de doelen van Global Goal 11. 
Het gebouw van de VNG, de 
Willemshof, is daarom een Global 
Goals 11 huis.

Europees Handvest voor Lokale Autonomie
Het Europees Handvest voor Lokale Autonomie van 
1985 geldt als een mijlpaal wat betreft de 
bescherming van de rechten van lokale en regionale 
overheden, zoals het recht op zelfbestuur, het 
uitoefenen van eigen bevoegdheden of het hebben 
van bestuurlijke structuren en financiële middelen. 
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden 
van de Raad van Europa houdt toezicht op de 
naleving van het Handvest door middel van 
regelmatige inspecties van de lidstaten (iedere vijf 
jaar). Het handvest is voor Nederland actueel. Het 
bepaalt bijvoorbeeld dat de financiële middelen van 
gemeenten evenredig moeten zijn aan de wettelijke 
gemeentelijke taken.
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van EU-voorstellen en de Nederlandse standpunt-
bepaling van belang. De interbestuurlijke samen-
werking is nauw,  waar het beleidsterreinen betreft 
waarbij de verantwoordelijkheid of de uitvoe-
ring bij gemeenten is belegd.   
 

5. De VNG speelt hierin een verbindende rol door 
een platform te bieden aan ambtenaren en 
bestuurders die werken aan Europese zaken. We 
spelen een faciliterende rol door te zorgen voor de 
juiste dienstverlening aan gemeenten. We zorgen 
met leden voor de collectieve belangenbeharti-
ging voor gemeenten. 

3. Samen zorgen we voor de collectieve belangen-
behartiging en een sterk gemeentelijk geluid 
vanuit Nederland. Via de VNG of eigen lobbykan-
toren spreken gemeenten  met Europese instellin-
gen. De lobby van de VNG spitst zich toe op 
beleid en wetgeving vanuit onze rol als gespreks-
partner namens alle gemeenten. Samenwerken en 
krachten bundelen is noodzakelijk. Een goede 
afstemming tussen de Europese activiteiten van 
gemeenten (gemeentelijke samenwerkingsver-
banden) en die van de VNG is hierbij van groot 
belang. 

4. Gelijkwaardigheid in interbestuurlijke samen-
werking in Den Haag en Brussel. Voor zowel het 
rijk als de gemeenten is tijdig inzicht in gevolgen 



26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het gebouw van het Europees 
Parlement te Brussel
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5 
 

Wat gaan we als 
vereniging doen?
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In de vorige hoofdstukken beschreven wij de belang-
rijke Europese trends voor Nederlandse gemeenten 
en de VNG, onze Europese kernwaarden en onze 
Europese ambities. De Europese kansen en verplich-
tingen voor gemeenten zijn groot en talrijk. 
Bovendien is Europa continue in beweging. Het VNG 
Bureau ondersteunt gemeenten bij de mogelijkheden 
om Europese activiteiten goed op te pakken. In dit 
hoofdstuk beschrijven we de Europese verenigingsta-
ken en de activiteiten die we in de periode 2022-2030 
willen ontplooien.

5.1  De VNG en Europa
De VNG is de vertegenwoordiger van alle gemeenten 
in Nederland én in Brussel en Straatsburg. Tijdens de 
gesprekken met gemeenten kwam naar voren dat de 
waardering van gemeenten voor de VNG steeds posi-
tiever is. De VNG is een sterke organisatie die een 
grote diversiteit aan diensten kan leveren, ook op 
Europees gebied. Binnen de VNG-organisatie is een 
groeiend Europabewustzijn wat zich vertaalt in agen-
da’s, visies en andere VNG-brede documenten. 

De rol van Team Europa
Het Europese besluitvormingsproces vindt voorname-
lijk plaats in Brussel . Om de lokale belangen in de 
Europese Unie nog beter te kunnen behartigen heeft 
de VNG daarom Team Europa opgericht. Dit team 
heeft de positie van ‘spin in het web’ tussen de VNG, 
haar achterban, Den Haag, Brussel en de diverse 
gemeentelijke netwerken in Nederland en Europa. 
Team Europa heeft tot taak  verbinding tot stand te 
brengen tussen de activiteiten van de Europese instel-
lingen en die van de beleidsdirectie van de VNG waar 
de inhoudelijke voorbereiding van de Europese dos-
siers plaatsvindt. De medewerkers van Team Europa 
ondersteunen alle VNG-medewerkers die in hun werk-
zaamheden met Europese wet- en regelgeving 
worden geconfronteerd, zowel op het gebied van 
belangenbehartiging als in de dienstverlening. 
Daarnaast ondersteunt het team het bestuur van de 
VNG bij de invulling van het VNG-lidmaatschap van 
Europese en internationale organisaties, zoals de 
CEMR en de gemeentelijke delegaties naar het 
Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en het 
Congres van de Raad van Europa (Congres). Deze 
delegaties geven de VNG een formele positie in de 
Europese arena. 

Council of Municipalities and Regions (CEMR) 
Is de Europese koepel van verenigingen van decentrale 
overheden en vertegenwoordigt 60 verenigingen uit 41 
landen. CEMR heeft hierdoor een brede basis en is 
daarom  een belangrijke gesprekspartner voor de 
Commissie. De VNG en IPO zijn lid van de CEMR. 

PLATFORMA (Het Europees platform van lokale en 
regionale overheden voor 
ontwikkelingssamenwerking) 
Is een platform van CEMR waarin nationale, Europese 
en internationale verenigingen van decentrale 
overheden, evenals steden en regio’s, samenwerken op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

SGI Europe (European Centre of Employers and 
Enterprises providing Public Services and Services 
of general interest) 
Vertegenwoordigt werkgevers en ondernemingen in 
Brussel en is een speler in de Europese sociale dialoog. 
SGI Europe heeft een stem in de Europese sociale 
dialoog. VNG is lid van SGI Europe vanwege de 
werkgeversrol van gemeenten. 

De Europese zusterorganisaties
De VNG werkt in Brussel veel samen met vereniging 
van decentrale overheden uit andere Europese landen. 
Deze organisaties zijn vaak ook lid van CEMR 
(PLATFORMA) en SGI Europe.

Kenniscentrum Europa decentraal 
Is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid. 
Het doel van Europa decentraal is de kennis en 
expertise over Europees recht en beleid en de juiste 
toepassing ervan bij de decentrale overheden te 
vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen. Het 
kenniscentrum is in 2002 opgericht door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, 
het IPO en de UvW. Gemeenten kunnen met Europa 
decentraal contact opnemen voor hun vragen over 
Europese wet en regelgeving.
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Ambitie 1:  Europeanisering van Nederlandse 
gemeenten 

Doel
Deze ambitie richt zich op het mainstreamen van 
Europa in de gemeentelijke organisatie, de inbedding 
van Europa in de dagelijkse werkzaamheden van 
beleidsmedewerkers en bestuurders.

Aandachtspunten: 
Het Europabewustzijn neemt bij een deel van de 
gemeenten toe en bij sommige gemeenten wordt 
Europa al ‘mainstream’, echter:
• De mate van Europeanisering van gemeenten 

hangt vaak af van onder meer de omvang van de 
gemeente, de inschatting van de kansen die 
Europa biedt, capaciteit, de beleidsprioriteiten en 
de mate van Europabewustzijn. Over het alge-
meen geldt dat naarmate een gemeente groter is, 
die meer internationaal en Europees actief is. 
Vooral in grensregio’s zijn ook kleinere gemeenten 
over de grens actief. 

• De beschikbare capaciteit voor Europa verschilt 
per gemeente. Bij kleine gemeenten wordt Europa 
‘erbij gedaan’ door een medewerker. Soms wordt 
gewerkt met EU-coördinatoren binnen de beleids-
directies. Bijna 50 gemeenten hebben mensen in 
dienst die zich (een deel van hun tijd) specifiek 
bezighouden met Europees beleid of fondsen. De 
grote steden en regionale samenwerkingsverban-
den hebben vaak een EU-vertegenwoordiger of 
-adviseur gepositioneerd in Brussel. 

• Kennis en expertise op het gebied van Europa is 
bij veel gemeenten laag en een deel van de 
Nederlandse gemeenten onderneemt geen 
Europese activiteiten. Dit kan een keuze zijn, maar 
het kan ook het resultaat zijn van moeilijkheden 
die deze gemeenten ondervinden bij hun 
Europese activiteiten. In dat laatste geval is het 
voor de VNG belangrijk om inzicht in deze proble-
men te krijgen.

• De meeste activiteiten zijn gericht op de uitvoe-
ring van Europese wet- en regelgeving en het 
verwerven van fondsen, met een toenemende 
aandacht voor EU-netwerken.

• Veel gemeenten worstelen met de inbedding van 
het Europese werk in ‘normale’ processen. De 
ideale situatie is een mainstreaming van Europa in 
de gehele organisatie in de vorm van ‘gewone’ 

De VNG heeft drie onderscheidende functies:
1. Platform 

Op dit moment uit de platformfunctie van de VNG 
op het gebied van Europese zaken zich in het 
Europa-achterbanoverleg, de organisatie van 
ambtelijke bijeenkomsten voor ambtenaren en 
een digitaal forum. Op bestuurlijk niveau heeft de 
VNG de Commissie Europa en Internationaal en 
faciliteert de VNG het Bestuurlijk Netwerk 
Grensoverschrijdende Samenwerking. 

2. Belangenbehartiging 
De VNG onderneemt diverse Europese lobbyacti-
viteiten, ondersteunt de gemeentelijke delegaties 
naar het CvdR en het Congres van de Raad van 
Europa en onderhoudt contacten met het rijk en 
de permanente vertegenwoordiging in Brussel, 
Europese koepelverenigingen en (Nederlandse) 
Europarlementariërs. De VNG houdt kantoor in 
het House of European Cities, Municipalities and 
Regions. In dit kantoor zijn 19 nationale verenigin-
gen van decentrale overheden gevestigd, alsmede 
de CEMR, EUROCITIES en de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en 
het samenwerkingsverband Arnhem-Nijmegen.

3. Dienstverlening 
Ook op het gebied van Europa heeft de VNG 
dienstverlening voor haar leden ontwikkeld. Via de 
website, een tweewekelijkse nieuwsbrief, het lob-
bymemo en via presentaties en webinars zorgt 
VNG voor informatievoorziening over actuele 
ontwikkelingen. Hiervoor werkt de VNG  nauw 
samen met het Kenniscentrum Europa decentraal, 
dat met het verstrekken van informatie en advise-
ring over Europees recht een deel van de dienst-
verlening voor zijn rekening neemt.

5.2 Activiteiten voor 2022-2030
Hieronder beschrijven wij de activiteiten die de VNG 
gaat ondernemen in de periode 2022-2030 aan de 
hand van de vijf ambities die zijn omschreven in 
hoofdstuk 4.

Europese belangenbehartiging

Deelname aan Europese netwerken

Verwerving Europese subsidies

Uitvoering Europese wetgeving
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Ambitie 2:  Kennis- en expertisedeling
 
Doel:
Deze ambitie richt zich op het delen van kennis en 
deze op efficiënte wijze gebundeld en gedeeld kan 
worden tussen gemeenten onderling, met de VNG en 
met provincies en het rijk.

Aandachtspunten:
• Binnen de gemeentelijke sector is kennis over 

Europese ontwikkelingen aanwezig, doordat 
gemeenten deelnemen aan pan-Europese netwer-
ken en zelf in Brussel aanwezig zijn. Deze kennis is 
relevant voor alle gemeenten, maar is nu nog 
gefragmenteerd. Instrumenten voor effectieve 
kennisdeling zijn noodzakelijk.

• Het is belangrijk dat gemeenten voldoende kennis 
over EU-beleid en wetgeving hebben om aan de 
verplichtingen te voldoen en om van de kansen 
gebruik te maken.  De VNG heeft Europese dienst-
verlening voor haar leden ontwikkeld en werkt 
hiervoor samen met het Kenniscentrum Europa 
decentraal. Gemeenten waarderen deze dienst-
verlening, maar hebben tijdens de discussies aan-
geven aangegeven dat zij naast de huidige kennis 
en informatie ook meer peer-to-peer kennis over 
best practices, seminars en webinars zouden willen 
zien. 

• Steeds vaker ligt de kennis over de gevolgen van 
Europese wetgeving en de uitvoering van deze 
wetgeving bij gemeenten en provincies en is niet 
alle noodzakelijke informatie nog bij het rijk aan-
wezig voor belangenbehartiging van de lidstaat 
Nederland. Het is daarom belangrijk dat gemeen-
ten deze kennis delen met de VNG en het rijk; en 
dat deze kennis wordt meegenomen in de stand-
puntbepaling en belangenbehartiging van de 
VNG en de bij de standpunt bepaling en de 
onderhandelingen van de lidstaat Nederland in 
Brussel.

dagelijkse betrokkenheid en besluitvorming van 
Europese dossiers door inhoudelijk medewerkers, 
vakcommissies en bestuurders. 

Activiteiten voor 2022-2030: 

a. Onderzoek Europeanisering 
Een goed beeld van de Europeanisering van 
Nederlandse gemeenten ontbreekt, waardoor 
onbekend is welke knelpunten gemeenten erva-
ren. VNG en IPO (Huis van de Nederlandse 
Provincies) gaan samen met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een 
breed onderzoek onder gemeenten en provincies 
laten uitvoeren waarbij we de impact van Europese 
integratie meten op gemeenten en provincies en 
de wijze waarop lokale en provinciale overheden 
beleidsmatig en organisatorisch op de EU reage-
ren. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken 
we om de behoeften van gemeenten te verduide-
lijken en de VNG-dienstverlening daar op af te 
stemmen. 

b. Europa in de gemeentelijke organisatie 
Om Europa te laten indalen in de gemeentelijke 
organisatie is het belangrijk dat Europese doelen 
en activiteiten in gemeentelijke agenda’s worden 
opgenomen. Deze agenda’s vinden hun oor-
sprong in coalitieakkoorden. Het is belangrijk dat 
deze akkoorden een Europese en internationale 
paragraaf hebben. Naast het vrijmaken van amb-
telijke formatie voor de specifieke Europese taken 
is het belangrijk dat er een bestuurlijke portefeuil-
lehouder Europa en internationaal in het college 
zitting neemt. Hierdoor kunnen bestuurder en 
ambtenaar een duo vormen.

Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en 
2026 zal de VNG gemeenten ondersteunen met een 
‘Raadgever’ voor nieuwe Raadsleden waarin we dui-
delijk maken wat gemeenten zouden kunnen ont-
plooien op het gebied van positionering, kennisnet-
werken of subsidieverwerving. Voor 
gemeentebestuurders en voor gemeentelijke 
Europamedewerkers zal de VNG cursussen en sessies 
organiseren waarin zij van elkaar kunnen leren en 
elkaar kunnen inspireren.
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Europaforum heeft veel leden, maar er vindt op dit 
moment weinig interactie plaats. We onderzoeken 
hoe het weer  een bijdrage kan leveren aan betere 
kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en 
met de VNG. De infrastructuur is al aanwezig en 
gemeenten kunnen hier gebruik van maken. 
Actievere inzet van het forum door de VNG zal het 
gebruik wellicht stimuleren. 

f. Kennis over Europese fondsen & subsidies en 
deelname aan Europese projecten 
De EU stelt een grote hoeveelheid Europese fond-
sen en subsidies beschikbaar. Om gemeenten hier 
inzicht in en overzicht van te geven, heeft 
Kenniscentrum Europa decentraal in samenwer-
king met de VNG en andere decentrale overheden 
een EU-fondsenwijzer ontwikkeld. De fondsenwij-
zer biedt informatie over alle voor gemeenten 
relevante Europese fondsen en subsidies. 
Nederlandse gemeenten maken relatief weinig 
gebruik van veel regelingen, ten opzichte van 
gemeenten in andere EU-landen. Ook  de VNG en 
de bedrijven binnen het VNG-concern zelf maken 
op dit moment nog weinig gebruik  van Europese 
subsidiemogelijkheden, terwijl hier mogelijk wel 
meer kansen liggen om kennisuitwisseling binnen 
Europa te versterken. 
 
Binnen het VNG-concern heeft VNG International 
veel ervaring met Europese subsidieaanvragen, 
het werken in consortiumverband en het financieel 
beheer en verantwoording van de ontvangen 
middelen. VNG International gaat daarom onder-
zoeken hoe bredere deelname van de VNG aan 
Europese uitwisseling en Europese subsidies pro-
grammatisch en in de bedrijfsvoering kan worden 
vormgegeven. De dienstverlening aan 
Nederlandse gemeenten neemt VNG International  
hierin mee. Naast advisering en  facilitering van 
kennisuitwisseling tussen gemeenten wat betreft. 
het aanvragen van subsidies, kan VNG 
International mogelijk ook een actievere rol  
spelen om gemeenten te helpen  Europese subsi-
diemogelijkheden te benutten. Dit zou  bijvoor-
beeld kunnen door vanuit VNG International recht-
streeks met gemeenten subsidies aan te vragen 
voor projecten met meer uitwisseling binnen 
Europa.

Activiteiten voor 2022-2030 

c. Kenniscommunity voor Europa en gemeen-
ten 
De VNG werkt aan de ontwikkeling van een 
kennisstrategie en -agenda, waarbij de verta-
ling van beleidskennis van Europees naar het 
lokale niveau van belang is.  Hiervoor richten we 
een kennishub op. Europa krijgt een plaats in 
deze ontwikkeling. Een Europese kenniscom-
munity voor gemeenten met daarin vertegen-
woordigers van gemeenten, hogescholen & 
universiteiten en Kenniscentrum Europa decen-
traal kan worden ingericht om onderzoek zo 
goed mogelijk te laten aansluiten bij de 
gemeentelijke praktijk. Hiervoor is het belang-
rijk  de onderzoekbehoefte van gemeenten in 
beeld te brengen en te bekijken hoe die kan 
worden verbonden met de lectoraten van 
hogescholen en universiteiten. 

d. Digitale & fysieke bijeenkomsten en cursusaan-
bod  
Tijdens bredere bijeenkomsten kunnen  gemeen-
ten  kennis, inspiratie en ervaringen uitwisselen. 
Binnen de VNG is veel actuele kennis aanwezig en 
via bijeenkomsten, die tegenwoordig gemakkelijk 
digitaal kunnen plaatsvinden (webinars) kunnen we 
deze informatie delen met gemeenten. Vanuit 
onze positie kunnen we hierbij betrokkenheid van 
het rijk of de Europese Commissie organiseren. De 
Academie van VNG Connect is het leerplatform 
van en voor gemeenten. De Academie zal samen 
met team Europa en Kenniscentrum Europa 
decentraal en met behulp van externe docenten 
een (vraaggericht) cursusaanbod opzetten op het 
gebied van Europa voor gemeentelijke medewer-
kers. 

e. Communicatiestrategie  
De VNG zal de communicatiestrategie en haar 
communicatie-instrumenten voor Europa actuali-
seren. Dit betreft een herijking van de tweeweke-
lijks nieuwsbrief. Sociale media over Europese 
aangelegenheden zijn nog onderbenut. Ook 
kijken we voortdurend  naar nieuwe manieren en 
kanalen van communiceren zoals visuals en pod-
casts. Hiervoor werken we samen met 
Kenniscentrum Europa decentraal. Het 
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Ambitie 3:  Collectieve Europese 
belangenbehartiging 

Doel:
Deze ambitie richt zich op de versterking van de col-
lectieve belangenbehartiging en één sterk gemeente-
lijk geluid. De lobby van de VNG spitst zich toe op 
over beleid en wetgeving vanuit onze rol als gespreks-
partner namens alle gemeenten. 

VNG EUROPESE BELANGENBEHARTIGING
BRUSSEL

 
Aandachtspunten:
• De afgelopen decennia is het aantal lobbyorgani-

saties en lobbyisten in Brussel diverser geworden 
en sterk toegenomen. Hierdoor is ook de 
Europese belangenbehartiging complexer gewor-
den. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling meer 
en nieuwe mogelijkheden voor coalitievorming.

• Gemeenten zijn actief geworden in Brussel en 
nemen niet alleen deel aan netwerken binnen hun 
lidstaat, maar ook aan grensoverschrijdende en 
pan-Europese netwerken. Een goede afstemming 
tussen de VNG en haar leden is hierdoor van groot 
belang. Echter, we constateren dat de samenwer-
king nog onvoldoende is en kan worden versterkt. 
Regionale samenwerkingsverbanden richten zich 
op de uitdagingen van de betreffende regio en 
gemeenten zijn soms elkaars concurrenten. Voor 
de komende periode is het daarom belangrijk dat 
de VNG haar platform/netwerkfunctie versterkt en 
de mogelijkheden voor een effectieve collectieve 
belangenbehartiging in Brussel onderzoekt. 

Activiteiten voor 2022-2030: 

g. Een strategische en proactieve Europese 
agenda 
De VNG stelt jaarlijks een Europese Agenda op 
waarin de Europese werkzaamheden van de ver-
eniging zijn omschreven. De Europese Agenda 
valt onder de Verenigingsstrategie en de jaarlijkse 
VNG-Agenda’s en omschrijft de belangrijkste 
Europese onderwerpen voor gemeenten. Bij de 

Europees Comité van de Regio’s (CvdR) 
In Brussel is het CvdR de spreekbuis voor regionale 
en lokale overheden. Het is het enige officiële 
orgaan voor decentrale overheden op EU-niveau. 
Het CvdR adviseert over nieuwe wetgeving die van 
invloed is op regio’s en steden. Bij elk voorstel moet 
de Europese Commissie de consequenties voor 
subsidiariteit en evenredigheid verantwoorden. Ook 
de gevolgen voor decentrale regelgeving, financiële 
consequenties en administratieve lasten moeten 
worden meegewogen. 

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden 
(Congres) 
Is onderdeel van de Raad van Europa die zetelt in 
Straatsburg. De missie van het Congres is het 
bevorderen en bewaken van democratie, goed 
bestuur en mensenrechten op lokaal en regionaal 
niveau. Daarnaast heeft het Congres geleid tot een 
grotere kennisuitwisseling en samenwerking tussen 
Nederlandse gemeenten en partners over de 
grenzen heen.

Europese coalitiepartners van de VNG 
Voor de Europese lobby werkt de VNG  samen met 
vele partners, zoals:
• De gemeentelijke netwerken: G4, G40, M50, P10 

en K80;
• IPO/Huis van de Nederlandse Provincies en UvW
• Europese belangenorganisaties, zoals CEMR en 

SGI Europe;
• Europese zusterverenigingen zoals: VVSG, 

Deutscher Städte- und Gemeindebund, SALAR, 
Local Government Denmark;

• Europese instellingen zoals het CvdR en het 
Congres;

• Nationale maatschappelijk organisaties zoals: 
Neth-er, NVVB, NVRD.
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opstelling van de agenda worden de thema’s van 
de VNG Agenda’s verbonden met de onderwer-
pen van het jaarlijkse werkprogramma van de 
Europese Commissie en de werkprogramma’s van 
het Congres van Lokale en Regionale Overheden. 
De Europese Agenda is de basis voor de Europese 
belangenbehartiging van de VNG en bepaalt onze 
inzet in Brussel, Straatsburg en Den Haag, zoals de 
VNG-lobby richting de Europese Commissie en 
het Europees Parlement. De agenda is tevens de 
leidraad voor de inzet van de gemeentelijke leden 
van het CvdR en het Congres en de VNG-
delegatie naar CEMR.  
 
De Europese Agenda dient ook  als basis voor de 
samenwerking met de leden. Op dit punt kan de 
agenda meer proactief worden. Bijvoorbeeld door 
beter in beeld te brengen hoe we ons als gemeen-
telijke sector inzetten en door de inzet te benoe-
men van de diverse platforms en gemeenten die 
actief zijn. Dit maakt synergie zichtbaar en beter te 
benutten.  
 
Daarnaast gaat de VNG  strategischer prioriteren. 
Door een sterkere focus vergroten we onze effecti-
viteit en efficiency in de lobby. Het is het belangrijk 
voor de Europese agenda ook de lange lijn mee te 
nemen en vroeg in het besluitvormingsproces met 
lobbyactiviteiten te beginnen. Dit is de fase waarin 
de Europese commissie haar wetsvoorstellen 
opstelt, of nog eerder in het proces, tijdens onder-
zoeksprogramma’s waarin ideeën voor nieuwe 
wetgeving ontstaan. Door daarin slim en inhoude-
lijk te positioneren kan VNG dan al vroeg in het 
besluitvormingsproces de gemeentelijke belan-
gen pluggen. 

h. Inhoudelijke samenwerking met gemeenten 
voor lobbydossiers 
De Europese belangenbehartiging van de VNG 
bestaat voornamelijk uit wetgevingslobby ten 
aanzien van ontwikkelingen en onderwerpen die 
voor de meeste Nederlandse gemeenten van 
belang zijn. Dit zijn de onderwerpen die in de 
Europese Agenda staan. Hiermee onderscheidt de 
VNG zich van gemeentelijke lobbyisten die voor-
namelijk de belangen en uitdagingen van hun 
gemeenten en/of gemeentelijke regio dienen en 
die zich ook bezighouden met de lobby voor 

projecten, de verwerving van EU-subsidies en de 
promotie van hun gemeente of regio. Een aantal 
gemeentelijke lobbyisten onderneemt ook activi-
teiten rond de wetgevingslobby. 
 

EEN GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK GELUID
 
De wetgevingslobby is gestoeld op vakinhoude-
lijke expertise en voor de Europese belangenbe-
hartiging worden position papers opgesteld 
waarin de voordelen en nadelen voor de gemeen-
telijke praktijk worden weergegeven. De Europees 
lobbyisten van Team Europa werken hiervoor 
samen met de beleidsmedewerkers van de 
beleidsdirectie van de VNG en gemeentelijke 
experts.  

i. Versterking samenwerking voor expertteams 
en het ambtelijke netwerk  
De organisatie van het ambtelijke netwerk vraagt 
om een lange termijn commitment. De VNG heeft 
een breed scala aan inhoudelijk ambtelijke netwer-
ken die  inbreng kunnen leveren op Nederlandse 
lobby-onderwerpen. Diezelfde netwerken kunnen 
een bijdrage leveren aan Europese beleidslobby. 
Zo versterken we onze boodschap en dragen we 
tegelijk kennis over Europese onderwerpen over 
aan vakinhoudelijk medewerkers. Deze werkwijze 
zorgt ook voor er een betere verbinding tussen de 
Brusselse en de Haagse lobby. Belangrijk is een 
goede framing; dus niet ‘Europa’ maar het inhou-
delijke onderwerp voorop. Daarnaast gaat de VNG 
afspraken maken met de gemeentelijke netwerken 
voor de inrichting van gezamenlijke expertteams.   

j. Lobby, coalities en netwerken 
Gemeenten en organisaties als de VNG nemen in 
Brussel niet automatisch plaats aan de onderhan-
delingstafel. Om de belangrijke spelers in Brussel 
te overtuigen van het belang van gemeenten en 
hun standpunten is het nodig  coalities te smeden. 
In de Europese arena is het belangrijk  massa te 
maken. Het netwerk is tevens belangrijk voor de 
nodige herhaling van de VNG-standpunten door 
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andere organisaties en bij voorkeur partners uit 
andere lidstaten. De VNG werkt daarom in Brussel 
veel samen met verschillende Nederlandse en 
Europese partners. 
 
Gemeenten zijn ook actief in Brussel en nemen 
deel aan grensoverschrijdende en Europese net-
werken. Gemeenten kunnen via deze netwerken 
hun eigen expertise verruimen. De netwerken 
vormen daarnaast lobbyinstrumenten richting de 
Europese instellingen. Bestuurders presenteren 
zich steeds meer als regiovertegenwoordiger. Dit 
biedt kansen om het bereik van gemeenten en de 
VNG te vergroten en concurrentie en miscommu-
nicatie te voorkomen. Samenwerken en krachten 
bundelen is noodzakelijk. Het is daarom belangrijk 
dat de Europese activiteiten van gemeenten 
(gemeentelijke samenwerkingsverbanden) en de 
VNG worden ingezet voor alle gemeenten.  
 
Daar waar mogelijk neemt Team Europa voor de 
Europese lobbydossiers contact op met de 
gemeentelijke netwerken van G4, G32, M50, P10 
en K80, om tot een gezamenlijke strategie en inzet 
richting de Europese instellingen te komen. Deze 
gezamenlijke actie houdt rekening met de ver-
scheidenheid onder de Nederlandse gemeenten 
(zie de kernwaarden in hoofdstuk 3). Het is een 
coalitievorming waarbij via afstemming de VNG en 
gemeenten hun eigen lobbykanalen gelijktijdig 
inzetten. We gaat dus niet in één bus naar Brussel, 
maar er rijden verschillende typen gemeentelijke 
bussen naar Brussel. Hierdoor maken we  massa  
en vindt een herhaling van het Nederlands 
gemeentelijke standpunt plaats. 

k. De Brusselse lobby-arena: meer structurele 
contacten met Europese instellingen  
VNG heeft vele contacten met Europese instellin-
gen in Brussel, zoals de Europese Commissie en 
het Europees Parlement. De komende periode 
zullen deze contacten een meer gestructureerd 
karakter krijgen. Investeren in sterke relaties maakt 
het makkelijker om voor een specifiek thema 
gehoor te vinden als dat nodig is. Dit onderdeel 
neemt de uitvoering mee van de in 2019 vastge-
stelde VNG-strategie voor relaties met het 
Europees Parlement.  

Europese netwerken 
Uit onderzoek van Platform 31 blijkt dat van de G40 
steden 28 deelnemen aan algemene EU-netwerken 
en 34 aan thematische netwerken, zoals Polis, 
Grenzhoppers, Citaslow, ICLEI,). Nederlandse 
steden zijn lid van bijvoorbeeld Eurocities, 
Eurotowns, het Covenant of Mayors, European 
Green Capitals, Future Cities Network, Urbact, the 
Association of European Border Regions, 
EUniversities.

Multilevel governance
De VNG heeft samen met andere 
vertegenwoordigers van decentrale overheden in 
Brussel (zoals het CvdR, de CEMR en de 
zusterorganisaties van de VNG) gepleit voor meer 
interbestuurlijke samenwerking in Brussel. De VNG 
pleit voor samenwerkingsmethoden zoals de 
partnerschappen van de EU Urban Agenda waarin 
decentrale overheden met de Europese Commissie 
en lidstaten samenwerken.
Het CvdR is ook een sterke pleitbezorger voor 
interbestuurlijke samenwerking in Brussel. Het CvdR 
pleit voor een partnerschap tussen EU-instellingen 
en decentrale overheden en bevordert een 
bottom-up benadering met betrekking tot de 
besluitvorming en uitvoering van EU-wetgeving en 
-beleid. 
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het Congres van de Raad van Europa. Ook in de 
komende jaren gaat de VNG zich op Europees 
niveau inzetten voor een versterkte positie van 
gemeenten en een goed functionerende interbe-
stuurlijke samenwerking. De VNG werkt  hiervoor 
samen met haar Europese partners.  

n. Nieuwe ontwikkelingen in de interbestuurlijke 
samenwerking in Den Haag. 
In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, voor-
uitkijken naar de toekomst’ van 15 december 2021, 
spreekt het kabinet de ambitie uit een leidende rol 
te spelen om de EU slagvaardiger, economisch 
sterker, groener en veiliger te maken. Nederland 
wil een EU die bijdraagt aan de welvaart van de 
Nederlandse en Europese burger. Deze ambitie 
kan echter alleen worden waargemaakt als de 
lidstaat Nederland tijdig goed gecoördineerde 
standpunten opstelt. 
 
Op 3 december 2021 presenteerde de Directie 
Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van 
het Ministerie van Buitenlandse zaken (IOB) haar 
rapport ‘Tactisch en praktisch. Naar een toekomst-
bestendige coördinatie van het Nederlandse 
Europabeleid’. Hierin doet IOB aanbevelingen 
voor de verbetering van de positie van Nederland 
in de Europese besluitvorming. Ten aanzien van de 
interbestuurlijke samenwerking geeft het IOB aan 
dat deze kan worden verbeterd. De formele 
betrokkenheid van medeoverheden beperkt zich 
nu vaak tot één moment in het proces: de BNC-
procedure. 
 
De VNG wil samen met het rijk en het IPO en de 
UvW nieuwe stappen in de interbestuurlijke 
samenwerking onderzoeken. VNG zou graag een 
afsprakenkader vaststellen waarin de betrokken-
heid van decentrale overheden in de Haagse 
afstemming voor Europa duidelijk en goed 
worden omschreven. Het is belangrijk dat de 
samenwerking tijdig begint en gedurende het 
gehele wetgevende proces plaatsvindt. Het is ook 
belangrijk om gezamenlijke artikelsgewijze inhou-
delijke analyse van EU-voorstellen te maken. De 
interbestuurlijke samenwerking moet plaatsvinden 
op basis van gelijkwaardigheid. Een goede weder-
zijdse betrokkenheid tussen Rijk en provincies en 
goede informatie-uitwisseling en het 

l. Lidmaatschap Europese netwerken 
VNG is lid van de paneuropese netwerken CEMR 
en SGI Europe. We bekijken in de komende peri-
ode kritisch of het, gezien de meerjarenvisie, 
zinnig is om aan te sluiten bij  Europese themati-
sche netwerken die vanwege onze agenda rele-
vant zijn. 

Ambitie 4: Versterking interbestuurlijke 
samenwerking  

Doel: 
Deze ambitie richt zich op het vergroten van de gelijk-
waardigheid in interbestuurlijke samenwerking in Den 
Haag en Brussel. 

EUROPESE UNIE / RIJK GEMEENTEN

Aandachtspunten:
• Gemeenten zijn medeoverheden en voeren veel 

EU-beleid uit. Hun ervaringen en kennis dienen in 
de beleidsontwikkeling door Brussel te worden 
meegenomen. Hoewel de contacten tussen 
Europese instellingen en gemeenten zijn toegeno-
men, worden, lokale bestuurders en gemeentelijke 
vertegenwoordigers  in Brussel niet als gelijke 
partners gezien. 

• In de laatste twintig jaar betrekt het rijk  decentrale 
overheden steeds meer bij de standpuntbepaling 
van de lidstaat Nederland. Er zijn belangrijke stap-
pen gezet, maar interbestuurlijke samenwerking is 
nog niet vanzelfsprekend voor alle Europese dos-
siers. Het is van belang  de komende jaren samen 
met het rijk, IPO en UvW nieuwe stappen in de 
interbestuurlijke samenwerking te onderzoeken.

Activiteiten voor 2022-2030: 

m. Pleit voor versterking van de interbestuurlijke 
samenwerking in Brussel 
Het is belangrijk dat EU-instellingen de lokale 
autonomie respecteren, zoals in het EU-Verdrag 
staat vermeld. Hierbij wordt vaak gerefereerd aan 
het Handvest inzake lokale autonomie (1985) van 
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CvdR, de gemeentelijke leden naar het Congres 
en de VNG-delegatie naar CEMR. De leden van 
deze delegaties zijn actief in Brussel en 
Straatsburg. Binnen de gemeentelijke sector zijn 
veel meer bestuurders actief in Europese netwer-
ken. Bovendien zal de VNG promoten dat in ieder 
gemeentecollege een bestuurlijke portefeuille-
houder Europa en internationaal actief is (zie actie 
a). De VNG gaat deze bestuurders bij elkaar  bren-
gen voor kennisdeling en inspiratie, bijvoorbeeld 
tijdens VNG-congressen. We onderzoeken de 
mogelijkheden voor andere bijeenkomsten, werk-
bezoeken aan Brussel en de aansluiting bij andere 
netwerken. Het Europees Comité van de Regio’s 
heeft bijvoorbeeld een Europees netwerk voor 
Europees georiënteerde gemeentebestuurders 
opgericht, waaraan ook gemeentebestuurders uit 
Nederland aan kunnen deelnemen. 

q. Versterking Europa-ambtenarenoverleg en 
overleg met de gemeenten die in regionaal 
verband in Brussel actief zijn 
In de samenwerking met de VNG zijn de leden niet 
alleen lid/klant, maar ook actief partner. Het hui-
dige Europa-ambtenarenoverleg bestaat uit verte-
genwoordigers van de G4, G40, M50, P10 en K80. 
We  zullen onderzoeken hoe geïnteresseerde 
gemeenten  een bijdrage kunnen leveren aan de 
VNG-lobby. In Brussel zullen we beter gaan 
samenwerken met de gemeenten die in regionaal 
verband actief zijn. Zo gaan we netwerkend 
samenwerken; gemeenten en de VNG benutten 
elkaars contacten en kennis. 

r. Provinciale afdelingen van de VNG c.q. de pro-
vinciale verenigingen van gemeenten  
De VNG zal onderzoeken of en hoe de provinciale 
afdelingen Europa hebben georganiseerd en hoe 
de vereniging kan bijdragen aan Europese activi-
teiten binnen de provinciale afdelingen.  
Gemeentelijke bestuurlijke portefeuillehouders 
kunnen binnen de provinciale afdeling een net-
werk vormen en gezamenlijke activiteiten ontwik-
kelen. Een aantal provinciale afdelingen, zoals de 
Friese gemeenten, hebben een bestuurlijke werk-
groep Europa opgericht. Andere afdelingen, zoals 
Drenthe en Overijssel, organiseren Europese acti-
viteiten. Door goede voorbeelden te delen kan 
deze ontwikkeling ook in andere provinciale afde-
lingen plaatsvinden.

gebruikmaken van elkaars netwerken is daarbij 
essentieel. Met de Permanente 
Vertegenwoordiging bij de EU (PVEU) is afgespro-
ken regelmatig samen op te trekken en  beter 
samen te werken op dossiers, maar ook elkaars 
netwerken te benutten.

Ambitie 5: Versterking platformfunctie 

Doel: 
Deze ambitie richt zich op de VNG als verbindende 
partij door een platform te bieden aan ambtenaren en 
bestuurders die werken aan Europese zaken.  

Aandachtspunten: 
• De verbinding (ambtelijk/bestuurlijk) tussen VNG 

en gemeenten die actief zijn in Europese netwer-
ken is suboptimaal en de directe contacten met de 
achterban (voeden/gevoed worden) zijn beperkt 
tot een beperkte groep gemeenten. 

• De nationale netwerken die de VNG heeft, worden 
onvoldoende benut voor het Europese werk. 

Activiteiten voor 2022-2030: 

o. De VNG-netwerkstrategie voor zowel het 
interne als het externe netwerk 
De ontwikkeling van de VNG als netwerkorganisa-
tie. De VNG werkt aan de ontwikkeling van een 
VNG-netwerkstrategie voor de gemeentelijke 
netwerken en de interne netwerkfunctie. 
De interne strategie richt zich op het faciliteren van 
VNG-medewerkers. Extern werkt de VNG steeds 
meer als netwerk van netwerken. De VNG stimu-
leert netwerkvorming en verbindt deze bestuur-
lijke en ambtelijke netwerken aan de verenigings-
structuur. Europa krijgt een plaats in deze 
ontwikkeling. 

p. Bestuurlijk netwerk vergroten 
De VNG heeft een bestuurlijke commissie Europa 
en Internationaal waarbinnen drie delegaties ope-
reren: namelijk de gemeentelijke leden naar het 



37 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 37 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6 
 

Bijlage: 
Rapporten, adviezen  

en literatuur

Het House of European Cities, Municipalities and 
Regions waar het Brusselse VNG-kantoor gevestigd is. De Willemshof, het VNG-kantoor te Den Haag.
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