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Onderwerp:
Uitvoering rapport ‘Europa begint in Utrecht’. 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij aan de Notitie uitvoering PS-besluit 
betreffende het eindrapport van de StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden 
“Europa begint in Utrecht’. 
 
Aanleiding 
Provinciale Staten hebben op 15 mei 2006 een motie aangenomen tot het instellen van een (ad 
hoc) StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden. Deze commissie kreeg als taak te 
onderzoeken hoe Provinciale Staten beter op Europese dossiers kunnen worden aangesloten 
en Europa steviger in de provinciale organisatie kan worden verankerd.  
Eindrapport ‘Europa begint in Utrecht
Provinciale Staten hebben op 16 januari jl. ingestemd met het eindrapport van de commissie 
‘Europa begint in Utrecht’ en met de zes aanbevelingen van de commissie voor uitvoering 
van het rapport. 
Uitvoering aanbevelingen
In de bijgevoegde notitie is aangegeven hoe aan de aanbevelingen uitvoering kan worden 
gegeven, welke producten worden geleverd en wie voor wat verantwoordelijk is. Zo veel 
mogelijk is aangesloten bij reeds bestaande informatiebronnen zoals de nieuwsbrief van het 
Huis van de Nederlandse Provincies en bij bestaande voortgangsrapportages over Europese 
dossiers van het IPO en Regio Randstad Brussel. Stukken zoals nieuwsbrieven en bestuurlijk 
geaccordeerde voortgangsrapportages worden rechtstreeks via de Statengriffie toegezonden.. 
Stukken waarover een standpunt wordt gevraagd, worden met een begeleidende notitie 
toegezonden. Een onderwerp voor bespreking is bijvoorbeeld het jaarlijks op te stellen plan 
over de prioritaire Europese dossiers op basis van het werkprogramma van de Europese 
Commissie en de vertaling naar het belang van deze dossiers voor de provincie. Ook 
belangrijke EU-documenten zoals Groenboeken (voorgenomen beleid) en Witboeken 
(beleidsvoorstellen) kunnen onderwerp van bespreking (in de betrokken vakcommissie) zijn. 
Met de Statengriffiers van de Randstadprovincies is afgesproken dat Regio Randstad Brussel 
voor de nieuwe Statenleden een introductiedocument-EU opstelt. In de notitie is voorzien in 
een introductiecursus-Europa voor de nieuwe Statenleden, waarmee dit document kan worden 
ondersteund. 
Europa en de ambtelijke organisatie
Uitvoering van de aanbeveling vraag inspanning van de ambtelijke organisatie. Europa zal in 
de nieuwe provinciale organisatie steviger op de kaart worden gezet. De Directieraad zal 
bezien hoe hieraan het beste vorm kan worden gegeven.  
Vervolgprocedure/voortgang 
Wij doen de suggestie om de statenbrief met bijlagen ter bespreking voor te leggen aan de 
Commissie Bestuur, Europa en Middelen. 
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