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Inleiding 

Europa begint in Utrecht  
 
Naar aanleiding van de statenmotie uit 2006 getiteld “Motie instelling statenwerkcommissie Europese 
aangelegenheden”, is de ad hoc StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden (SWEA) ingesteld. 
De SWEA had tot doel om de in de motie verwoorde doelstellingen te realiseren. Hiertoe heeft de 
SWEA gesprekken gevoerd, documenten  geanalyseerd en een bezoek aan Brussel gebracht. Als 
resultaat is het rapport met bovengenoemde titel opgesteld. 
 
In de beslispunten wordt u voorgesteld akkoord te gaan met de door de SWEA geformuleerde 
aanbevelingen. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 29 mei 2007; 
 
Gelezen: het eindrapport van de StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden, getiteld “Europa 
begint in Utrecht”; 
 
Overwegende: dat dit rapport is voorgelegd aan en besproken in de Statencommissie Bestuur en 
Middelen; 
 
Besluiten:  
 
Conform aanbeveling 1 
Maak een Europees beleidsplan met heldere en haalbare Utrechtse prioriteiten, die aansluiten bij de 
speerpunten die in IPO-verband worden geselecteerd. 
 
Conform aanbeveling 2 
Verbeter de informatievoorziening over relevante Europese zaken naar provinciale staten via het Huis 
van de Nederlandse Provincies, zodat Europa structureel in de commissie BEM besproken kan 
worden. 
 
Conform aanbeveling 3 
Zorg voor blijvende aandacht voor Europese dossiers en toepassing van Europese wet- en regelgeving 
binnen de provinciale organisatie en laat gedeputeerden regelmatig daarover verantwoording afleggen 
aan Provinciale Staten. 
 
Conform aanbeveling 4 
Vergroot de kennis en zichtbaarheid van en betrek provinciale staten vaker bij Europa door middel van 
themabijeenkomsten, workshops en werkbezoeken. 
 
Conform aanbeveling 5 
Nut Europa beter uit, zowel qua beleidsbeïnvloeding als op financieel vlak door public affairs in 
Brussel en Den Haag te optimaliseren. 
 
Conform aanbeveling 6 
Evalueer na één jaar de gang van zaken rondom Europa in relatie tot de aanbevelingen in het 
uitgebrachte rapport en leg dit vast in het statenwerkprogramma. 
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