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“Met Europa investeren in Drenthe” 
Waar liggen de kansen voor Drenthe in Europa en andersom. 

 

Een livestream event over de kansen die Europa voor Drenthe heeft te bieden. 
Met inspirerende voorbeelden van Drentse – Europese projecten, kennis over 

hoe Europa werkt en waar de kansen liggen.   
  

Datum: Vrijdag 30 april 2021 
 Tijden: 14.30 tot 16.00 uur 

Locatie: online, uitgezonden vanuit theater De Hofpoort – @defabriek in Coevorden 
Genodigden: Drentse bestuurders, politici, griffiers en ambtenaren. 

 

In 2021 bestaat de Vereniging Drentse Gemeenten 100 jaar. Er worden verschillende activiteiten 

georganiseerd die in het teken staan van interbestuurlijk samenwerken en kansen voor Drenthe. 

Samen met de gemeente Coevorden, de Provincie Drenthe en de statenwerkgroep DrEUn 

organiseert de VDG in haar jubileumjaar een bijeenkomst over interbestuurlijke samenwerking met 

Europa.  

Vragen die centraal staan zijn; Wat heeft Drenthe aan Europa en wat kan Europa aan Drenthe 

hebben? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de provincie en gemeenten hierin versterken? 

Welke mogelijkheden biedt Europa voor Drentse gemeenten en welke mooie voorbeelden zijn hier al 

in? 

Een interactieve livestream met mogelijkheden voor het stellen van vragen en voeren van discussie. 

Het programma wordt omlijst door theatermaker en singer-songwriter Tjerk de Ridder. We hopen u 

online te mogen ontvangen en begroeten. 

Aanmelden 

U kunt zich tot 12 april via deze link aanmelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het VDG-

bureau via secretariaat@vdgdrenthe.nl.    

  

Rikus Jager 

 
Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten 
 

        

https://www.vdgdrenthe.nl/uitnodiging-en-programma-drentse-europa-dag/
mailto:secretariaat@vdgdrenthe.nl


 
     

 
                                                                   

  

 

 

PROGRAMMA  
 

Opening en Welkom 
Een warm pleidooi voor Europa door Bert Bouwmeester, 
burgemeester van Coevorden 
 

 

 

Als burgemeester heeft hij onder andere de regionale 
samenwerking en coördinatie internationaal beleid in zijn 
portefeuille. Daarnaast is hij voorzitter van de Eems Dollard 
Regio en vice-president van het Dagelijks Bestuur van de 
Association of European Border Regions. Voorheen was hij 
bovendien lid van het Europees Comité van de Regio's. 

 

Gespreksleider en dagvoorzitter  
Guido Rink, wethouder gemeente Emmen en lid van Europees 
Comité van de Regio's  
 

 

 
 
 
 
 

Guido Rink is sinds december 2018 wethouder in de gemeente 
Emmen. Vanuit deze functie heeft hij onder andere 
internationale betrekkingen en economische ontwikkeling in 
zijn portefeuille.  Hij heeft ervaring met meerdere Europese 
projecten en gaat naast het leiden van het gesprek een mooi 
voorbeeld delen.  

Hoe Europa werkt en waar de kansen liggen  
Pieter Faber, Head of EU Office Cities Northern Netherlands 

 
 

 
 
 
 

Pieter Faber werkt (en woont) sinds 2015 in Brussel voor de 
vier steden uit Noord-Nederland: Groningen, Leeuwarden, 
Assen en Emmen (NG4). Hij runt daar het EU Office, wat 
gericht is op het verbinden van innovatieve projecten uit de 
steden met de Europese programma’s. Voor Assen en Emmen 
heeft Pieter o.a. Europese projecten aangejaagd op het gebied 
van de energie transitie, circulaire economie en mobiliteit. 
Pieter Faber is actief in meerdere Europese netwerken en 
namens Emmen tevens voorzitter van het SMC Platform; een 
platform wat zich hard maakt voor een betere positie van 
middelgrote en kleinere steden in Europese programma’s en 
beleid. 
 
 
 



 
     

 
                                                                   

  

 
 
 
 

Hoe Europa werkt en waar de kansen liggen  
Fenna Pols, directeur – bestuurder van kenniscentrum Europa 
decentraal 
 

 

 

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht 
en beleid voor decentrale overheden. Het doel van dit 
kenniscentrum is om de kennis over Europees recht en beleid 
bij de decentrale overheden te vergroten en het 
Europabewustzijn te bevorderen. 

 

De provincie en Europa, samenwerking tussen 
overheden  
Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Drenthe en lid van het Europees 
Comité van de Regio’s 
 

 

 
 

 
 

De portefeuille van Tjisse Stelpstra bestaat onder andere uit 
Klimaat, Energie, Milieu, Europa en Duitslandagenda. Naast 
deze werkzaamheden is hij lid van de Raad van Toezicht van 
het kenniscentrum Europa Decentraal, is hij werkzaam binnen 
het Europees Comité van de Regio’s waarin hij als rapporteur 
een opinie heeft geschreven over het Actieplan Circulaire 
Economie, is hij woordvoerder Energie voor de CEMR en is hij 
actief binnen de werkgroep Energy and Climate Change van de 
Noordzee commissie 

 

Intermezzo’s  
Tjerk de Ridder, theatermaker, singer-songwriter en schrijver 
 

 

De afgelopen jaren maakte hij drie symbolische reizen op een 
specifieke manier én met een specifiek thema door Europa. 
Zijn projecten leidden tot authentieke theatervoorstellingen, 
waarin Tjerk zijn toeschouwers in vertellingen, liedjes en 
filmbeelden meeneemt op zijn reizen – en naar henzelf. 

 


