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Vragenlijst provincies: De Europese dimensie van het provinciale bestuur
Datum: 25 januari 2022
Doel van het onderzoek: In dit onderzoek wordt onderzocht hoe zowel gemeenten als provincies
beleidsmatig en organisatorisch met de mogelijkheden en beperkingen van Europese integratie
omgaan. Daarnaast biedt het inzicht in de knelpunten die provincies en gemeenten ervaren in hun
relatie met Europa. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de behoeften te
verduidelijken en de dienstverlening daarop af te stemmen. Daarnaast bieden de resultaten input
voor de ontwikkeling van de toolkit Europeanisering voor decentrale overheden.
Opzet van het onderzoek: Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door de VNG en het Huis van de
Nederlandse Provincies, bestaat uit drie onderdelen: een enquête onder alle gemeenten en
provincies; een aantal casestudies en gesprekken met een verschillende focusgroepen. Het betreft
een nulmeting. Meer informatie vindt u hier.
Covid: De jaren 2020 en 2021 zullen een vertekend beeld geven van de Europeanisering van uw
provincie vanwege Covid. U kunt aan het eind van deze enquête toelichten op welke vlakken dat
het geval is geweest.
Tijdsperiode van de enquête: 1 februari 2022 – 4 maart 2022
Deadline enquête: 4 maart 2022
Opzet van de vragenlijst: De vragenlijst bestaat uit 9 onderdelen. Met onderstaand schema krijgt u
een idee van de vragen die u in kunt vullen.
Onderdelen van de vragenlijst

Aantal vragen

1.

Kenmerken provincie

3

2.
3.

Algemeen: kennis over, interesse in en impact van Europese integratie
Europese wet en regelgeving
Informatie over en verantwoordelijkheid uitvoering Europese wet- en regelgeving.
Fondsen & subsidies
Het waarom, wat en hoe van deelname aan fondsen en subsidies

5
3

5.

Samenwerken, netwerken en partnerschappen
Het waarom, wat en hoe van deelname aan netwerken etc.

13

6.

Belangenbehartiging
Het waarom, wat en hoe van Europese belangenbehartiging

7

7.

3

8.

Regionale economie en de Europese interne markt?
Het waarom, wat en hoe van de ondersteuning inzake werfkracht
Europa in de provinciale organisatie
Trekkers, EU-Strategie, politiek-bestuurlijke aandacht
Europa-medewerkers: activiteiten, opleiding en knelpunten Europa-medewerkers

9.

Welke ondersteuning gewenst van IPO en anderen?

5

4.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten – Het Huis van de Nederlandse Provincies

8

11
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Vertrouwelijkheid: De vragenlijst wordt verwerkt door de onderzoekers die een contract hebben
met de VNG: Dr. Hans Vollaard, Dr. Marij Swinkels en Lucia Feiters. Zij zijn alle drie verbonden aan
de Universiteit Utrecht. De onderzoekers gebruiken de gegevens alleen volgens de AVGvoorwaarden. De uitkomsten van het onderzoek worden geanonimiseerd. Alleen met instemming
van het IPO worden de gegevens gepubliceerd.
Informatie:
➢ Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête of meer informatie willen ontvangen
over de vragen, dan kunt u terecht bij dr. Hans Vollaard, email: j.p.vollaard@uu.nl
➢ Heeft u technische vragen of bent u de link naar de vragenlijst kwijt, dan kunt u een email
sturen naar het volgende emailadres: enquetes@vng.nl
Rapport: De presentatie van het onderzoek gebeurt aan de hand van een rapport. Bij interesse
kunt u een kopie van dit rapport ontvangen. U kunt hiervoor een email sturen naar het volgende
emailadres: europa@vng.nl
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