
Inleiding

Elk jaar maken VNG en IPO een selectie van de voor provincies en gemeenten belangrijke EU onderwerpen en stel-

len vervolgens een gezamenlijk lijst met Europese prioriteiten op. De VNG-IPO prioriteiten zijn grotendeels gebaseerd 

op het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2007. Een aantal dossiers loopt door vanuit 2006 

(bijvoorbeeld bodem, lucht en water). De prioriteitenlijst dient in eerste instantie als richtinggevend instrument voor 

acties die op het EU terrein binnen de VNG en het IPO zullen worden ondernomen. De lijst wordt ook gebruikt ten 

behoeve van een efficiënte samenwerking tussen de beide koepelverengingen alsmede de samenwerking met het Rijk, 

de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en de Council of European Municipalities 

and Regions: de Europese koepel van nationale verenigingen.

Overzicht VNG-IPO Prioritaire Europese Dossiers 2007

Luchtkwaliteit

De discussie over de thematische strategie luchtverontreiniging en de richtlijn luchtkwaliteit is nog niet afgerond. In 

2007 zal worden geprobeerd om via de bevordering van bronmaatregelen alsnog de Europese normen te behalen. 

Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een richtlijn presenteren over de nationale emissieplafonds die de 

lidstaten in acht moeten nemen.

Bodemstrategie

Vanuit 2006 worden twee dossiers meegenomen naar 2007 op het terrein van bodem: de thematische strategie bo-

dembescherming en de richtlijn bodembescherming. Er is twijfel over de noodzaak van EU-wetgeving; provincies en 

gemeenten zullen zich verzetten tegen extra financiële en administratieve lasten; eventuele EU-regels aan laten sluiten 

bij bestaande Nederlandse wetgeving.

Afvalpreventie en recycling

Ook op het terrein van afvalbeleid worden twee dossiers meegenomen uit 2006: de thematische strategie afvalpre-

ventie en afvalverwerking én de richtlijn over afval. Vaststelling EU-definities voor verschillende kernbegrippen in de 

afvalcyclus zijn van groot belang voor handhaving, preventie en verwerking van afval. Decentrale overheden willen 

hier actief bij betrokken zijn.  

Prioritaire stoffen Kaderrichtlijn water.

Ingezet wordt op beter hanteerbare richtlijncriteria (waarbij niet alle chemische stoffen automatisch op de lijst terecht-

komen); eigen nationaal waterzuiveringsbeleid uitvoerbaar houden.

VNG - IPO Prioritaire Europese 
Dossiers 2007
Op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 
2007 en op basis van de lijst van EU prioriteiten die voor het jaar 2006 door 
de VNG en IPO werden samengesteld is voor 2007 een selectie gemaakt van 
de voor gemeenten en provincies belangrijke EU onderwerpen.



Klimaatverandering (nieuw, Groenboek Klimaatverandering na 2012, Witboek Aanpassing aan klimaatverandering)

De Europese Commissie zal in 2007 met een aantal voorstellen komen rond klimaatveranderingen. Provincies en 

gemeenten onderschrijven de noodzaak om maatregelen te nemen om de klimaatveranderingen beheersbaar te hou-

den. Provincies en gemeenten hanteren een integrale benadering bij de adaptatie aan de klimaatverandering. Daarbij 

gaat het om ruimtelijke ontwikkelingen, bebouwing, waterbeleid en natuur- en plattelandsbeleid.

Energie (nieuw, mededeling, groenboek, witboek, richtlijnen, actieplan)

Klimaatveranderingen zijn in hoge mate met energie verbonden. Tachtig procent van de CO2 uitstaat is op energie-

verbruik terug te voeren. Het belang van de provincies en gemeenten bij dit dossier ligt op gebied van liberalisering 

energiemarkt, energiebesparing in gebouwen en apparaten, emissies, vergunningverlening en alternatieve energie. 

Aanbesteding openbaar vervoer

De nieuwe verordening raakt rechtstreeks aan de taken van provincies, kaderwetgebieden en gemeenten.

Groepsvrijstellingsverordening betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG verdrag

Decentrale overheden zijn belanghebbend bij nieuwe criteria voor vrijstelling van staatssteun(regels). In deze vrijstel-

lingsverordening zal worden aangegeven welke onderdelen van staatssteun niet aan de Europese Commissie behoeft 

te worden gemeld. Daarmee kan de administratieve lastendruk worden verminderd en de beleidsvrijheid worden 

vergroot. 

Procedures concessieverlening (nieuw, wetgeving)

De Europese Commissie wil meer rechtszekerheid scheppen voor de verlening van concessies, o.a. PPS.

Wetsvoorstel Toezicht Europese Regelgeving (nieuw, ministerie van Binnenlandse Zaken)

Het enige Haags dossier op de lijst is het wetsvoorstel Toezicht Europese Regelgeving, waaraan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken dit voorjaar werkt. Het gaat hierbij om een verhaal- en regresrecht van het rijk op decentrale 

overheden bij niet nakoming van Europese regels.

Sociale diensten van algemeen belang (VNG):

In het kader van de algemene discussie op het niveau van diensten van algemeen belang moet in het bijzonder ten 

behoeve van de gemeenten nauwlettend worden gevolgd wat de Europese Commissie van plan is met de sociale 

diensten van algemeen belang. De discussie is van belang voor de bewaking van de kwaliteit van dienstverlening op 

lokaal niveau.

Immigratie, integratie en asielbeleid (VNG)

In het het werkprogramma van de Europese Commissie worden verschillende voorstellen gedaan op deze terreinen. 

Uiteindelijk kan een aantal gevolgen van de voorgestelde regelgeving bij de uitvoering op het bordje van de gemeen-

ten komen. Tevens zal worden gelet op recente ontwikkelingen rond het Haags programmma: de samenwerking op 

het terrein van justitie en binnenlandse zaken.

Mededeling over de rechten van het kind (VNG)

Bij de VNG bestaat het idee dat de Europese Commissie met voorstellen kan komen die direct van invloed zijn op het 

beleid dat op lokaal niveau wordt gevoerd.
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