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1. Inleiding 
 
De provincie Utrecht heeft een vriendschapsband met twee regio’s in Europa: Surrey County Council 
in Engeland en Zuid-Moravië in Tsjechië. In 2006 is op verschillende manieren invulling gegeven aan 
deze relaties. Het was een vruchtbaar jaar, omdat met Zuid-Moravië een nieuw vriendschapsverdrag 
is gesloten en omdat met Surrey een nieuw Interreg project is gestart. Daarnaast zijn er uitwisselingen 
op het gebied van plattelandsontwikkeling, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, financiën, innovatie en 
bestuurlijke vernieuwing geweest. Deze notitie is zowel een jaarverslag van de activiteiten uit 2006 als 
een plan voor 2007. 
 
Met de partnerschappen levert de provincie Utrecht een actieve bijdrage aan het Europese 
integratieproces, die van elke overheid wordt verwacht. De Staten Werkcommissie Europese 
Aangelegenheden (SWEA) benadrukt in haar eindrapport, het belang van Europese samenwerking: 
“De partnerschappen met Europese regio’s zoals Surrey en Zuid-Moravië zijn nuttig en noodzakelijk, 
vooral op het gebied van projectaanvragen in Brussel en wederzijdse kennisuitwisseling”.1 PS heeft 5 
februari jl. met dit rapport ingestemd. Het voornaamste doel van de partnerschappen is dan ook 
kennisuitwisseling in concrete projecten op beleidsterrein waar beide regio’s bevoegdheden hebben, 
aansluitend op de actualiteit. De projecten zijn tot nu toe niet gericht op burgers of organisaties in de 
provincie. In 2007 willen we een voorzichtige start maken met het uitbreiden van de activiteiten buiten 
de organisatie. 
 
De samenwerking met deze twee regio’s is niet toevallig ontstaan. In 2002 gaven wij aan te streven 
naar structurele samenwerking met één regio in West-Europa en één regio uit een toekomstige 
Europese lidstaat. De contacten over de grens waren toen meestal ad-hoc georganiseerd. Na een 
analyse van Ecorys/NEI, resulterend in mei 2002 in het strategiedocument ‘Utrecht in Europa’, is 
gekozen voor Surrey en Zuid-Moravië. De vergelijkbaarheid van bevoegdheden, sociaal-economische 
structuur en het aantal inwoners was leidend.  
 
“Europa begint in Utrecht”, zo stelt het eindrapport van de commissie SWEA. “Als dit begin succesvol 
is, kan de provincie ook succesvoller in Europa zijn in (…) het halen van kennis en het verwerven van 
fondsen.” Daarom zijn deze structurele vriendschapsbanden ook zo belangrijk voor de provincie 
Utrecht. 
 

1 Eindrapport Staten Werkcommissie Europese Aangelegenheden, 17 januari 2007 



Jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 Partnerschappen 

2. Zuid-Moravië  
 

2.1. Inleiding 
 

Zuid-Moravië is éen van de 8 regio’s (kraj) van Tsjechië. Het ligt in het 
zuidoosten van Tsjechië, tegen de grens van Oostenrijk en Slowakije aan.  
De hoofdsteden Utrecht en Brno hebben een stedenband. De provincie 
Utrecht wilde een regio in een toekomstige Europese lidstaat helpen in het 
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integratieproces en daarnaast kennis opdoen van processen en 
ontwikkelingen in een regio met groeipotentieel. Het inwonertal van de 

regio Zuid-Moravië is vergelijkbaar met dat van Utrecht, de oppervlakte is vier keer zo groot. De 
bevoegdheden, ontwikkelingen en uitdagingen van Zuid-Moravië zijn niet altijd één op één 
vergelijkbaar met die van Utrecht. Uit de evaluatie van het partnerschap blijkt echter dat juist in de 
overbrugging van de verschillen de meerwaarde van deze vriendschap schuilt. Hierdoor wordt begrip 
voor elkaars cultuur gekweekt. Bovendien ontwikkelt Zuid-Moravië zich zo snel dat wij inmiddels veel 
van hen kunnen leren. 
 

2.2. Organisatie en ontwikkelingen in 2006 
De samenwerking is de verantwoordelijkheid van de afdeling internationale zaken van de regio Zuid-
Moravië. In deze afdeling is een medewerker aangesteld als contactpersoon voor de relaties met 
Utrecht. Dit is tot juli 2006 Lenka Podrabska geweest, zij is opgevolgd door Klára Noskova. Zij is het 
eerste aanspreekpunt en coördinator voor het partnerschap, net als Jolanda Terpstra dit is voor de 
provincie Utrecht. Daarnaast hebben verschillende medewerkers van beleidssectoren onderling 
contact, meestal na een werkbezoek. De contacten met de regio zijn zeer regelmatig. Er is wekelijks 
e-mail contact. Beleidsstukken, plannen en strategieën worden opgestuurd en vertaald. 
Werkbezoeken worden gezamenlijk voorbereid. 
Eind 2005 liep het memorandum van samenwerking met Zuid-Moravië af, inclusief de projecten (ook 
met de steden Utrecht en Brno) op het gebied van innovatie, toerisme en Europese subsidies. Dit was 
een goed moment om te kijken of de samenwerking naar wens verliep en de voortzetting onder de 
loep te nemen. Het tijdelijke verdrag was in 2003 gesloten met de bedoeling een nieuwe Europese 
lidstaat te helpen in het integratieproces. Maar daarnaast wil de provincie Utrecht ook zelf een 
duidelijk voordeel hebben aan het partnerschap. Op verzoek van gedeputeerde Lokker analyseerde 
Astrid Bos de samenwerking aan de hand van interviews met betrokkenen. Zij vergeleek de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide regio’s en schetste de ambities voor de toekomst. 
De Statencommissie BEM heeft kennisgenomen van het onderzoek ‘De toekomst van de 
samenwerking met Zuid-Moravië’. Het onderzoek mondde uit in een advies door te gaan met de 
samenwerking en een nieuwe overeenkomst te sluiten om dit te bekrachtigen. Hiermee is door beide 
regio’s van harte ingestemd; op 4 oktober 2006 is een nieuwe overeenkomst getekend.  
 

2.3. Activiteiten en projecten in 2006 
In 2006 zijn concrete activiteiten georganiseerd en voorbereidingen getroffen voor toekomstige 
activiteiten. Er zijn 3 bezoeken aan Zuid-Moravië geweest en 1 bezoek aan Utrecht. Reizen naar 
Nederland is voor Tsjechen erg duur, dit is de reden dat wij hen vaker bezoeken. In totaal zijn 8 
medewerkers van de provincie Utrecht naar Tsjechië gereisd. Bij de ontvangst van het bezoek in 
Utrecht zijn meer dan 20 medewerkers, directeuren en bestuurders betrokken. Hieronder volgt een 
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overzicht van deze werkbezoeken, al moet daarbij gezegd worden dat veel contact en uitwisseling ook 
tussen deze bezoeken plaatsvindt. De verslagen van deze uitwisseling zijn als bijlage bijgevoegd.  
 
Onderzoek partnerschap: februari 2006 
Tweedaags werkbezoek aan Zuid-Moravië door coördinator van de partnerschappen Jolanda Terpstra 
en onderzoekster Astrid Bos met als doel de bevoegdheden van beide regio’s te vergelijken en de 
samenwerking te evalueren. 
 
Water: mei 2006 
Een tweedaags werkbezoek aan Zuid-Moravië met als thema de uitvoering van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (EKRW). De uitwisseling is een vervolg op een eerder bezoek in 2004. 
Waarnemend Directeur Water en Milieu Erik Wagener, sectorhoofd water Carla Bisseling, de 
medewerkers water Tim van Hattum en Twan Tiebosch en de coördinator van de partnerschappen 
Jolanda Terpstra participeerden in het werkbezoek.  
De EKRW is een geschikt onderwerp voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, omdat beide 
regio’s veel water hebben. Beide regio’s zijn (door de Europese Unie noodgedwongen) bezig met 
hetzelfde proces, waardoor verschillen en overeenkomsten duidelijk naar voren komen. Samen met 
het waterschap van de Morava-rivier hebben beide regio’s workshops over de EKRW gehouden en 
een bezoek gebracht aan het waterschap. Tijdens het bezoek hield de provincie Utrecht een lezing op 
de jaarlijkse Watermanagement Beurs in Brno.  
Het bezoek legde een stevige basis voor een goede samenwerking op het gebied van waterbeheer in 
de toekomst. Beide partijen zien een duidelijke meerwaarde en kunnen van elkaars aanpak en 
ervaringen leren. Zuid-Moravië is uitgenodigd voor een bezoek aan Utrecht, begin 2007 met als thema 
hoogwater. Tevens is mevrouw Hubackova (directeur Water en Milieu) uitgenodigd bij de 
ondertekening van het vriendschapsverdrag in oktober 2006. 
 
Innovatie: juni 2006 
Volgend op het Innovatie en Toerismeproject van 2004-2005, heeft dhr Jakub Nosek, hoofd 
bedrijfsontwikkeling van het Innovatie Platform Zuid-Moravië een uitgebreid netwerk- en kennisbezoek 
aan Utrecht gebracht, onder begeleiding van Vicky Sassen, medewerker Economische zaken. 
Risicokapitaal en technologieoverdracht stonden centraal.  
 
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, bestuurlijke bezoek: oktober 2006 
Een stevige delegatie van Zuid-Moravië, bestaande uit 2 bestuurders, de plaatsvervangend algemeen 
directeur en vier afdelingshoofden, kwam naar Utrecht voor de ondertekening van het nieuwe 
vriendschapsverdrag. Bestuurders en ambtenaren kregen gedeeltelijk een ander programma. 
Workshops, inhoudelijke excursies en culturele activiteiten wisselden elkaar af. De afdelingshoofden 
werden gekoppeld aan hun Utrechtse collega’s en kregen een persoonlijke introductie in het 
provinciale beleidsveld. Dit waren de hoofden water, financiën, plattelandsontwikkeling en 
internationale zaken. Op het gebied van water en plattelandsontwikkeling zijn excursies georganiseerd 
naar succesvolle Utrechtse projecten in het veld. De hoofden water; dhr Wagener en mevr Hubackova 
hebben een plan van aanpak voor 2007 voor projecten op het gebied van hoogwater goedgekeurd. 
De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vond plaats in huize Goudenstein in 
Maarssen. Namens Utrecht tekende gedeputeerde Lokker, namens Zuid-Moravië tekende de 
plaatsvervangend president dhr Horák. 
Deze ontmoeting vormt een belangrijke mijlpaal in de vriendschap. Het betekent een nieuw élan voor 
de samenwerking, die aan beide kanten met enthousiasme wordt gesteund, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. 
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Uitwerken nieuwe en bestaande plannen: november 2006 
Tweedaags werkbezoek aan Tsjechië door coördinator partnerschappen Jolanda Terpstra, 
medewerker cultuur Roland Blijdenstijn en medewerker water Christa Docter.  
Tijdens de oktoberontmoeting zijn op verschillende terreinen afspraken gemaakt, die verdere 
concretisering nodig hadden. Het doel van de ontmoeting was het opstellen van een activiteitenplan 
voor 2007. Op de gebieden cultureel erfgoed, kunsten, water en plattelandsontwikkeling is nader 
kennisgemaakt en zijn vervolgstappen gezet, die uitmonden in concrete uitwisselingen in 2007. 
 

2.4. Activiteiten en projecten in 2007  
Met de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, is een nieuwe basis gelegd voor 
een effectief partnerschap; waarvan beide partners profiteren. In overleg met de regio Zuid-Moravië 
worden de plannen voor 2007 opgesteld. De plannen die hier worden beschreven zijn afhankelijk van 
het enthousiasme en bestuurlijke betrokkenheid van beide regio’s. Als de actualiteit dit vraagt, worden 
de plannen aangepast. In 2006 zijn voorbereidingen getroffen voor projecten op het gebied van 
plattelandsontwikkeling, de Europese richtlijn hoogwater, cultureel erfgoed en mogelijke organisatie 
van een Moravisch concert in Utrecht. In 2007 zullen de mogelijkheden worden verkend voor een 
gezamenlijk Interreg-project als verankering van het partnerschap. 
 
Eerste helft 2007
Cultureel erfgoed 
Zuid-Moravië heeft veel cultureel erfgoed. Met de Tsjechische regio worden de plannen van aanpak 
op cultureel erfgoed vergeleken. Publiek-privaat partnerschap in cultureel erfgoed wordt verkend in 
een workshop. Ook de gebiedsgerichte aanpak komt aan de orde.  
Locatie: Zuid-Moravië 
Deelnemers Utrecht: afdelingsmanager economie toerisme en cultuur, enkele medewerkers cultuur en 
de coördinator partnerschappen. 
 
Water 
Kennisuitwisseling op het gebied van hoogwater. De maatregelen die de beide regio’s treffen om de 
Europese richtlijn hoogwater voor te bereiden, worden verkend. Digitale risicokaarten worden 
vergeleken. Er worden stappen gezet voor een gezamenlijke monitoring en voor communicatie met 
burgers over overstromingsrisico’s. 
Locatie: Utrecht 
Deelnemers Utrecht: gedeputeerde milieu, afdelingsmanager bodem en water, medewerkers water, 
waterschappen en de gemeente Utrecht 
 
Plattelandsontwikkeling 
Leader+ is een Europees subsidieprogramma waaruit Locale Actie Groepen (LAG’s)  kunnen putten 
voor ontwikkeling en diversificatie van het platteland. De provincie Utrecht heeft twee LAG’s, de regio 
Zuid-Moravië heeft er acht. In de nieuwe Europese programmaperiode 2007-2013 bestaat Leader niet 
meer als apart fonds, maar de methode en de Local Action Groups blijven bestaan. De LAG uit Kyov 
nodigt de LAG ‘Weidse Veenwijden’ uit voor een bezoek.  
Er wordt kennis uitgewisseld over projecten en er vindt communicatie plaats met bewoners en 
nationale Leader netwerken. 
Locatie: Zuid-Moravië 
Deelnemers Utrecht: Coördinator partnerschappen en leden van de Weidse Veenweiden LAG, 
medewerker plattelandsontwikkeling 
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Tweede helft 2007
Culturele manifestatie 
Twee jaar geleden heeft de provincie Utrecht de ‘Czech Dreams’ mede helpen organiseren. Dit is een 
concertenreeks van Tsjechische orkesten en artiesten. Het voorstel is om rondom een concert een 
expositie van een Zuid-Moravische kunstenaar, een modern concert en een wijnproeverij van Zuid-
Moravische wijn te organiseren in Utrecht. 
Locatie: Utrecht 
Deelnemers Utrecht: Bestuurders en relaties van de provincie Utrecht 
 
Handelsdelegatie 
Zuid-Moravië verzoekt om bemiddeling bij een bezoek van een handelsdelegatie aan Utrecht.  
Locatie: Utrecht 
Deelnemers: Gedeputeerde EZ 
 
Bestuurlijke uitwisseling 
De regio Zuid-Moravië nodigt het nieuwe bestuur van de provincie Utrecht uit voor een bezoek aan 
Zuid-Moravië, waarbij een seminar wordt georganiseerd over de rol en verantwoordelijkheden van 
regio’s in Europa.  
Locatie: Zuid-Moravië 
Deelnemers Utrecht: gedeputeerden 
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3. Surrey County Council  
 

3.1. Inleiding 
Surrey County Council maakt onderdeel uit van het gebied South East England 
en ligt ten zuiden van Londen. De vergelijkbaarheid van de situatie in Surrey 
en in Utrecht is in éen oogopslag zichtbaar: Surrey maakt deel uit van Greater 
London, Utrecht van de Randstad. Beiden hebben te maken met 
forensenverkeer, bereikbaarheid en luchtvervuiling, de druk van de stad op het 
platteland, betaalbaarheid van huizen en de kwaliteit van de leefomgeving. De 
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rivier de Thames stroomt door het gebied en maakt efficiënt watermanagement 
noodzakelijk. De samenwerking is formeel gemaakt in 2002, met een vriendschapsverdrag, maar 
bestond al veel langer in ad hoc contacten. Surrey wil het partnerschap graag gebruiken om binnen 
grotere gehelen, zoals Europese netwerken en projecten, met Utrecht samen te werken. 
 

3.2. Organisatie en ontwikkelingen in 2006 
Met Surrey is eind 2002 een partnerschapsverdrag gesloten. De bekendheid met elkaars organisatie 
en het vertrouwen dat tussen beide partijen bestaat, zijn de troeven van de samenwerking. Het hoofd 
Europese zaken, mevr Hilary Lowson is coördinator van de relaties met Utrecht. Met Engeland is het 
gemakkelijk zaken doen, vanwege de korte afstand en de organisatiecultuur. De kroon op de 
samenwerking zijn de twee Interreg-projecten waaraan de provincie Utrecht deelneemt, met Surrey in 
beide gevallen als leadpartner. Naar aanleiding van het gedegen onderzoek naar de vergelijking van 
bevoegdheden met Zuid-Moravië is Astrid Bos gevraagd hetzelfde te doen met Surrey. Surrey raadde 
dit echter af, omdat er in korte tijd veel zal veranderen, zowel in de County als in het binnenlands 
bestuur in Groot-Brittannië. Surrey heeft voorgesteld per beleidsterrein, waarop interesse is om samen 
te werken, een vergelijking te maken. Wij hebben hiermee ingestemd. 
 

3.3. Activiteiten en projecten in 2006 
De samenwerking tussen Surrey en Utrecht komt vooral tot uitdrukking in twee Interreg projecten. Het 
project ChangeLAB is in 2005 gestart en loopt tot eind 2007 door. Surrey County Council is 
leadpartner. De betrekkingen tussen Utrecht en Surrey zijn binnen dit project uitstekend. In 2006 heeft 
de provincie Utrecht een nieuw Interreg project met Surrey als leadpartner binnengehaald: Smart 
Economic Growth. Dit laat de meerwaarde van structurele partnerschappen eens te meer zien.  
Naast deze projecten wordt elk jaar een thema voor uitwisseling gekozen. In 2006 was dit de 
Europese richtlijn luchtkwaliteit. Praktische ervaringen en oplossingen met betrekking tot deze richtlijn 
worden uitgewisseld in meerdaagse werkbezoeken. 
 
Changing Lifestyles, Attitudes and Behaviour: ChangeLAB 
Overheden uit heel Europa delen ervaring over duurzame ontwikkeling van projecten die leiden tot 
gedragsverandering bij burgers. Dit project is gestart in 2005. Surrey is leadpartner, regio’s uit o.a. 
Italië, Zweden en Hongarije doen mee. In 2006 werd de techniekplanner verder verfijnd. Deze 
techniekplanner geeft na het beantwoorden van 12 vragen aan welke techniekmix het beste ingezet 
kan worden bij de doelgroep. In zeven regionale pilotacties worden de technieken getest. De pilotactie 
in Utrecht bestaat uit het testen van gedragsverandering op waterverbruik in de Utrechtse wijk 
Leidsche Rijn.  
De samenwerking tussen Surrey en Utrecht is binnen dit project erg succesvol. Surrey is leadpartner, 
maar deelt graag verantwoordelijkheden met de provincie Utrecht.  
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Smart Economic Growth 
In februari 2006 is dit Interreg-project van start gegaan, onder leiding van Surrey County Council. 
Economisch groeien en tegelijk ruimtelijke en sociale kwaliteit bevorderen is het centrale thema. 
Casestudies van bedrijventerreinen worden geanalyseerd. Het project zal leiden tot een handboek 
voor onderzoekers en beleidsmedewerkers die bezig zijn met de koppeling tussen ruimte, milieu, 
economische- en sociale zaken. Aan het project doen ook de regio’s Vlaams Brabant en Rhein-Main 
doen mee. Drie stuurgroepvergaderingen vonden plaats in Brussel, in het lobbykantoor van South 
East England en één in Surrey zelf. Tussendoor is er veel e-mail contact om de projectresultaten uit te 
werken. Eén keer is een online conferentie gehouden met alle partners.  
 
Bezoek lobbykantoor: juni 2006  
In juni bracht de kerngroep Europa van de provincie Utrecht een bezoek aan Brussel. In het 
lobbykantoor van South East East England, waar Surrey onderdeel van uitmaakt, werd uitleg gegeven 
over de manier van belangenbehartigen van Surrey in Brussel. Er zijn goede contacten tussen het 
Huis van de Nederlandse Provincies en het South East England House. 
 
Maart 2006: Uitwisseling luchtkwaliteit 
Surrey heeft net als de provincie Utrecht te maken met een slechte luchtkwaliteit. Reden voor de 
provincie Utrecht om de maatregelen die Surrey neemt ter plaatse nader te onderzoeken. In maart 
bracht een afvaardiging van twee WEM-medewerkers (Jan de Rooij en Sandra Hogenbirk) en een 
WVV-medewerker (Bart Althuis), onder begeleiding van de coördinator partnerschappen Jolanda 
Terpstra een bezoek aan Surrey. Er zijn overeenkomsten en verschillen in de aanpak van 
luchtkwaliteit geconstateerd. In Nederland staat luchtkwaliteit hoger op de politieke agenda. Engeland 
meet alleen daar waar mensen aan de gevolgen van luchtkwaliteit worden blootgesteld, Nederland 
overal. Engeland heeft interesse in onze aanpak en monitoring van snelheidsreductie. Aan het eind 
hebben de aanwezigen een lijst met 10 gebieden gemaakt van terreinen die gezamenlijk verder 
uitgediept kunnen worden in toekomstige ontmoetingen. Waar mogelijk kunnen hier bestuurders bij 
betrokken worden; Surrey vindt dit wenselijk om luchtkwaliteit hoger op de agenda te krijgen. De 
intentie is uitgesproken om een tegenbezoek aan de provincie Utrecht te brengen, eind 2006. Dit kon 
geen doorgang vinden vanwege de reorganisatie in Surrey. 

3.4. Activiteiten en projecten in 2007  
Ook in 2007 zal de nadruk van het partnerschap liggen op de contacten in de Interreg-projecten. De 
basis voor de nieuwe Interreg-periode 2007-2013 wordt gelegd. Hierin zullen Surrey en de provincie 
Utrecht samen optrekken. Daarnaast is er ruimte om thematische werkbezoeken af te leggen. De 
nabijheid van Surrey maakt het mogelijk om ontmoetingen te realiseren op de korte termijn, 
afhankelijk van de actualiteit. Jaarlijks wordt een thema gekozen waarop de regio’s kennis uitwisselen. 
In 2005 was dit de EKRW, in 2006 de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit. Het thema voor 2007 
staat nog niet vast. Het is mogelijk dat klimaatverandering op het programma komt, maar een 
uitdieping van het onderwerp luchtkwaliteit is ook mogelijk. Surrey nodigt de provincie Utrecht uit om 
mee te doen in verschillende Europese netwerken zoals Polis (verkeer en transport) en Purple. In het 
laatste netwerk doet Utrecht in Randstadverband mee.  
 
ChangeLAB 
Tijdens de eerste stuurgroepvergadering van 2007 (Solna, Zweden) zijn door Surrey en Utrecht de 
lijnen voor dit jaar uitgezet. Belangrijkste dit jaar is om alle activiteiten en conceptproducten 
presentabel te maken. Alle deelnemende regio’s zullen een regionale conferentie rondom de 
resultaten gaan organiseren. Surrey stelt een draaiboek hier voor op en samen gaan we op zoek naar 
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de rode draad tussen deze bijeenkomsten. De uiteindelijke slotconferentie in Brussel staat gepland na 
september. 
Het Pilotproject dat Surrey draait in het kader van ChangeLAB is mede geïnspireerd door de 
Utrechtse aanpak uit het project De Wenswijk (van SME, mede gefinancierd door de Provincie 
Utrecht). Een delegatie uit Surrey heeft in 2006 een bezoek aan Utrecht gebracht om nader kennis te 
maken met deze aanpak. Rondom de Utrechtse pilot in Leidsche Rijn zijn geen 
deskundigheidsuitwisselingen gepland. Wel is tijdens een pilotworkshop in Utrecht in september 2006 
dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van alle partners en m.n. de adviezen uit Surrey. 
De Stuurgroepen van ChangeLAB worden afhankelijk van de onderwerpen door Surrey en Utrecht 
voorgezeten. Surrey neemt de algehele, communicatie en financiële onderwerpen voor haar rekening. 
Utrecht trekt de ontwikkeling van het eindproduct (toolkit) en de gang van zaken rond de pilots. De 
laatste stuurgroep bijeenkomst is in juni 2007 in de regio Hampshire (UK). 
 
Smart Economic Growth 
Dit Interregproject loopt tot juni 2008. De verwachting is dat in 2007 het grootste deel van het werk 
gedaan zal worden. Onder leiding van Surrey County Council zullen er in 2007 twee internationale 
workshops gehouden worden met uitnodigingen voor organisaties en bedrijven uit heel Noord-West 
Europa. De SEGDEG; de gids voor planners en onderzoekers op het gebied van ruimte en economie, 
zal  vorm krijgen. De stuurgroepvergadering van het Interregproject zal in september in Utrecht 
plaatsvinden. Casestudie bezoeken aan bedrijventerreinen vinden dan plaats. Het is  nadrukkelijk de 
bedoeling het SEG-project te laten voortduren in een nieuw en groter project na 2008. De 
verkenningen voor dit vervolgproject zullen in het najaar van 2007 plaatsvinden.
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4. Financieel jaarverslag 
 
De kosten voor de uitwisselingen met Zuid-Moravië en Surrey worden zo mogelijk gedekt uit het 
budget van het coördinatiepunt Europa. De sector water heeft een eigen budget voor uitwisselingen 
met Zuid-Moravië en kon daarom ook een belangrijke bijdrage leveren. 
 
Zuid-Moravië 
Datum Activiteit / product Kostensoort Kosten Budget 
Februari 2006 Werkbezoek onderzoek partnerschap Reis-en verblijfkosten € 902,82 BMS 

Relatiegeschenken € 52,20 BMS 
Maart 2006 Onderzoek partnerschap Drukkosten € 124,00 BMS 
Mei 2006 Werkbezoek water Reis-en verblijfkosten € 2.877,35 WEM 
Juni 2006 Werkbezoek innovatie Reis-en verblijfkosten € 455,65 BMS 
September 2006 Nederlands-Tsjechisch boekje Vertaal- en drukkosten € 313,00   BMS 
Oktober 2006 Seminar ondertekening partnerschap Verblijfkosten € 1.720,00 BMS 

Tolken € 2.011,35 BMS 
Vervoer € 899,18 BMS 
Bestuurlijk diner € 3.150,00 GS 
Bestuurlijke excursie € 2.290,00 WEM 
Workshops € 670,00 BMS 
Lunches/diners € 2.753,34 BMS/WEM 
Aandenken € 932,00 BMS 
Fotograaf € 431,00 BMS 
Overig facilitair € 559,00 BMS 

November 2006 Werkbezoek uitwerken plannen 2007 Reis-en verblijfkosten € 1.303,00 BMS 

Totaal 2006 € 21.443,89  

Surrey 
Datum Activiteit / product Kostensoort Kosten Kostenpost 
Maart 2006 Werkbezoek luchtkwaliteit Reis-en verblijfkosten € 1.749,52 BMS 
Jan-dec 2006 Interreg project ChangeLAB Projectkosten Project Projectbudget 
Feb-dec 2006 Interreg project Smart Economic 

Growth 
Projectkosten Project Projectbudget 

Projectbijdrage 2006 € 2.875,28 BMS 
Dec 2006 Workshop Landuse Space Gain Workshopkosten € 1.500 BMS 

Totaal 2006 € 5.124,80  

Formatie 
Voor de coördinatie van beide partnerschappen is structureel 0,5fte beschikbaar bij BMS. In 2006 is 
tijdelijk ondersteuning geweest van een junior beleidsmedewerker. Deze medewerker heeft het 
partnerschap Utrecht-Zuid-Moravië onderzocht, het seminar voor de ondertekening helpen 
organiseren en andere lopende werkzaamheden verricht. De sectoren economie en water hebben in 
2006 respectievelijk 80 en 120 uur op jaarbasis begroot. De medewerking van andere sectoren wordt 
op ad-hoc basis geregeld, afhankelijk van de verzoeken om kennisuitwisseling. Voor de Interreg 
projecten zijn projectmedewerkers en projectleiders aangesteld. Zij vallen onder het meerjaarlijkse 
projectbudget dat voor dat doel is vastgesteld. 
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5. Begroting 2007 
 
Het budget voor de partnerschappen maakt deel uit van het budget coördinatie Europese zaken. Voor 
de partnerschappen is jaarlijks rond de € 25.000 beschikbaar. In 2006 is gebleken dat wanneer 
serieuze, meer omvattende projecten worden gestart, dit budget ontoereikend is. Ook is er beperkt 
budget voor verkenning van nieuwe projecten, met name Interreg-projecten. Wij hebben de extra 
benodigde € 15.000,-- (structureel) in het overdrachtsdocument voor het volgende College 
opgenomen. De sector Water heeft in 2007 € 20.000 gereserveerd voor de samenwerking met Zuid-
Moravië. 
 
Zuid-Moravië 
Periode Activiteit / product Kostensoort Kosten Kostenpost 
Voorjaar 2007 Werkbezoek cultureel erfgoed Reis-en verblijfkosten € 3.500 BMS 

Tolk-vertaling € 400 BMS 
Voorjaar 2007 Werkbezoek water Verblijfkosten € 2.500 WEM 

Excursies € 1.500 WEM 
Workshops € 500 WEM 
Facilitair € 500 BMS 

Zomer 2007 Uitwisseling Leader+ Reis-en verblijfkosten € 4.500 BMS 
Tolk-vertaling € 1.200 BMS 

Najaar 2007 Culturele manifestatie Zaalhuur / facilitair € 10.000 BMS 
Najaar 2007 Handelsdelegatie uit Zuid-Moravië - - - 
Najaar 2007 Bestuurlijk bezoek Reis-en verblijfkosten € 3.000 BMS 
2007 Waterproject Projectkosten € 15.500 WEM 
2007 Interreg/verkenning nieuwe projecten Startbudget € 5.000 BMS 

Totaal BMS € 28.100  BMS 
Totaal WEM € 20.000 WEM 
Totaal Zuid-Moravië € 48.100  

Surrey 
Periode Activiteit / product Kostensoort Kosten Kostenpost 
2007 Interreg/verkenning nieuwe projecten Startbudget € 5.000 BMS 
2007 Werkbezoek actueel thema Reis-en verblijfkosten € 3.500 BMS 
Najaar 2007 Conferentie economie en ruimte Bijdrage conferentie € 3.000 BMS 
Jan-dec 2007 Interreg project ChangeLAB Projectkosten Project Projectbudget 
Jan-dec 2007 Interreg project Smart Economic 

Growth 
Projectkosten Project Projectbudget 

Projectbijdrage 2007 € 2.875,28 BMS 

Totaal 2007 € 11.275,28 BMS 
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Conclusies 

Beide partnerschappen van de provincie Utrecht zijn in 2006 succesvol en vruchtbaar geweest. Met 
Surrey komt de samenwerking tot uitdrukking in twee Interreg projecten, met Zuid-Moravië in bilaterale 
projecten. De hoogtepunten uit 2006 waren het in februari gestartte Interreg project Smart Economic 
Growth met Surrey en het nieuwe samenwerkingsverdrag met Zuid-Moravië. Het seminar rondom het 
samenwerkingsverdrag bracht bestuurders en afdelingshoofden van Utrecht en Zuid-Moravië nader in 
contact. De partners hebben het lopende waterproject verder vorm gegeven. Daarnaast zijn projecten 
op verschillende beleidsterreinen gestart en werkbezoeken afgelegd.  
 
Er is dan ook alle reden om de samenwerking in 2007 voort te zetten met hetzelfde élan. In 2006 is 
gebleken dat wanneer serieuze, meer omvattende projecten worden gestart, het budget van € 25.000 
ontoereikend is. Ook is er beperkt budget voor verkenning van nieuwe projecten, met name Interreg-
projecten. Wij hebben de extra benodigde € 15.000,-- (structureel) in het overdrachtsdocument voor 
het volgende College opgenomen. 
 
Bestaande thema’s worden in 2007 uitgewerkt en nieuwe samenwerkingsprojecten gestart. Het 
Interregproject ChangeLAB loopt eind 2007 af. Bovendien zijn de nieuwe voorwaarden voor Interreg in 
de periode 2007-2013 bekend gemaakt. Het jaar 2007 zal daarom onder andere gebruikt moeten 
worden voor het verkennen van nieuwe Interreg projecten, waarbij de provincie Utrecht met 
verschillende regio’s in Europa samenwerkt. Door de vriendschapsbanden met Surrey en Zuid-
Moravië kunnen de eerste contacten gemakkelijker gelegd worden; éen van de redenen voor het 
aangaan van de partnerschappen.  
 
Maar ook zonder Europese subsidie is uitdieping van gezamenlijke thema’s buitengewoon waardevol, 
voor profilering van de provincie Utrecht op het Europese toneel en voor het versterken van de eigen 
beleidsdoelen. De jaarlijkse thematische uitwisseling met Surrey zal, zoals het er nu uitziet, in het 
teken staan van economie en ruimte. Met Zuid-Moravië komen er uitwisselingen op 
plattelandsontwikkeling, cultureel erfgoed en wordt er bemiddeld in een expositie, een concert en een 
handelsmissie. 
 
Een andere ambitie voor 2007 is, op aanraden van het eindrapport van de Staten Werkcommissie 
Europese Aangelegenheden, de politiek meer te betrekken bij de Europese samenwerking.  
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