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Inleiding 

Op 6 februari 2008 heeft de provincie Zuid-Holland u een brief gestuurd met daarbij een door PS van 
Zuid-Holland op 30 januari 2008 aangenomen Intentieverklaring Europa en de Staten (bijlage). In de 
brief van de provincie Zuid-Holland, tevens gericht aan de Staten van Noord-Holland en Flevoland, 
wordt gevraagd de intentieverklaring aan de orde te stellen in PS met het verzoek om ons als provincie 
Utrecht bij het initiatief van Zuid-Holland aan te sluiten. 
De brief van Zuid-Holland is als ingekomen stuk behandeld in PS van 18 februari 2008 en 
doorverwezen naar de commissie Bestuur, Europa en Middelen. 
 
Ter toelichting zij opgemerkt dat delegaties uit de vier Staten in conceptuele zin op 30 oktober 2007 
hebben gesproken over het versterken van de onderlinge samenwerking op het Europa-dossier. De nu 
voorliggende intentieverklaring spoort grosso modo met de Utrechste inbreng toentertijd. 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit, inhoudende de intentie om het 
behartigen van het belang van de Randstad binnen Europa te versterken door samenwerking van de 
vier Randstadstaten. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 31 maart 2008 
 

Gelet op de brief van de provincie Zuid-Holland, waarin de provincie Utrecht wordt uitgenodigd zich 

aan te sluiten bij de Intentieverklaring Europa en de Staten, die op 30 januari 2008 in de Staten van 

Zuid-Holland is aangenomen; 

 
Overwegende dat het als Statenleden van de Randstadprovincies bij het verkrijgen van informatie, het 

volgen van specifieke dossiers etc. voordelig kan zijn om samen te werken; 

 
Besluiten:  
 

• De Intentieverklaring Europa en de Staten van de provincie Zuid-Holland, per brief aan ons 

gezonden op 6 februari 2008, te ondersteunen. 

 
voorzitter, 
 

griffier, 
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