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Onderwerp: Jaarverslag 2006 en Jaarplan 2007 Surrey County Council en Zuid-Moravië 
(Jihomoravsky Kraj) 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht heeft een vriendschapsband met twee regio’s in Europa: Surrey County 
Council in Engeland en Zuid-Moravië in Tsjechië. De notitie die wij u hierbij aanbieden is 
zowel een jaarverslag van de activiteiten en financiën in 2006 als een jaarplan en begroting 
voor 2007. Dit jaarverslag en jaarplan is op 13 februari door het College van Gedeputeerde 
Staten vastgesteld.  
 
De Staten Werkcommissie Europese Aangelegenheden SWEA benadrukt in haar eindrapport 
het belang van deze Europese vriendschappen. Wij komen hiermee tegemoet aan de wens van 
de staten om beter hierover geïnformeerd te worden. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
- Partnership agreement between the Province of Utrecht and Surrey County Council, 15 

November 2002 
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Utrecht (Koninkrijk der Nederlanden) 

en de Regio Jihomoravsky Kraj (Tsjechische Republiek), 4 oktober 2006 
 
Korte samenvatting notitie 
De contacten met Surrey vinden vooral plaats binnen de Interreg projecten ChangeLAB en 
Smart Economic Growth. Daarnaast vindt jaarlijks een kennisuitwisseling op een actueel 
thema plaats. In 2006 was dit luchtkwaliteit, in 2007 economie en ruimte. In 2006 is een 
nieuw vriendschapsverdrag met Zuid-Moravië gesloten, het seminar er omheen bracht 
bestuurders en afdelingshoofden van beide regio’s nader in contact (financiën, platteland, 
water en internationale zaken). De partners hebben bovendien het lopende waterproject verder 
vorm gegeven in 2006. Deze activiteit loopt door in 2007. Daarnaast komen er uitwisselingen 
op plattelandsontwikkeling, cultureel erfgoed en wordt er bemiddeld in een expositie, een 
concert en een handelsmissie. Het jaar 2007 zal tevens in het teken staan van het ontwikkelen 
van nieuwe Interreg projecten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De projecten met beide partnerschapsregio’s vinden hun uitvoering in 2007. Waar mogelijk 
zult u uitnodigingen voor deelname aan uitwisselingen krijgen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


