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Onderwerp: Uitvoeringsprogramma en Communicatieplan Europastrategie 
 
Voorgestelde behandeling: ter bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
In de Europastrategie van de provincie Utrecht voor 2008- 2011 "Europa in het hart van Utrecht" is de 
ambitie geformuleerd dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen. 
Deze ambitie is weergegeven in drie strategische lijnen, die worden uitgewerkt in meer concrete, 
praktische opgaven en keuzes (drie per lijn, dus negen in totaal), waar we ons voor willen inzetten 
voor de periode 2008- 2011.     
 
Aanleiding 
Begin 2007 verscheen het rapport 'Europa begint in Utrecht' van de Statenwerkcommissie Europese 
aangelegenheden. Provinciale Staten hebben met dit rapport ingestemd en zes aanbevelingen 
geformuleerd voor de uitvoering. Eén van de aanbevelingen was om een "beleidsplan Europa te maken 
met heldere en haalbare Utrechtse prioriteiten" en te zorgen voor verankering van Europa in de 
provinciale organisatie.  De uitwerking van deze aanbeveling heeft vorm gekregen in de 
Europastrategie 2008- 2011  "Europa in het hart van Utrecht".    
 
Voorgeschiedenis 
Op 23 juni jl. hebt u ingestemd met de Europastrategie 2008-2011 "Europa in het hart van Utrecht".  
 
Essentie / samenvatting: 
In het Uitvoeringsprogramma wordt nader geconcretiseerd wat we de komende jaren willen bereiken 
en welke tussenresultaten we eind 2009 gerealiseerd willen hebben, met de daarbij behorende acties. 
Het gaat daarbij om de volgende 9 doelstellingen: 

1. We kennen de relevante Europese beleidskaders; 
2. We zijn op drie prioritaire thema’s actief; 
3. We benutten alle beschikbare middelen uit EFRO en POPII; 
4. We werken intensief samen met Randstadpartners en andere provincies; 
5. We participeren in relevante partnerschappen en netwerken; 
6. We zijn actief in Europese projecten; 
7. We zijn Europaproof; 
8. We zijn zichtbaar in Europa; 
9. We ondersteunen partners binnen de provincie in Europa.     
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Bij uw behandeling van de Europastrategie hebben wij onder meer de toezegging gedaan om te komen 
met een Uitvoeringsprogramma en een Communicatieplan. Bijgaand vindt u deze beide toegezegde 
stukken.     
 
De suggesties en aanbevelingen van de heer Hartog (werkzaam bij de Europese Commissie) zoals 
verwoord op de Conferentie Samen op Weg naar 2040 (oktober 2008) zullen bij de uitwerking van het 
uitvoeringsprogramma en het communicatieplan betrokken worden.  
 
Verder is er een toezegging gedaan over de dienstenrichtlijn. In het kader van de Dienstenrichtlijn is er 
een verplichting voor provincies en gemeenten om alle verordeningen na te lopen op mogelijke 
concurrentie beperkende bepalingen. Deze verordeningen zijn voor de provincie Utrecht nagelopen en 
ambtelijk aangemeld bij het Centraal Meldpunt. Deze aanmeldingen moeten nog (eind dit jaar, begin 
volgend jaar) formeel door ons bevestigd worden. 
 
De overige gedane toezeggingen naar aanleiding van de Europastrategie zijn onderdeel van het 
Uitvoeringsprogramma:  
- er komt een voorstel om Europese dossiers meer inhoudelijk te bespreken (doelstelling 1 en 2); 
- samenwerking zoeken met P4 en andere provincies (doelstelling 4). 
 
In het Communicatieplan wordt per doelgroep aangegeven hoe de verankering van de Europese 
dimensie in de provinciale organisatie gerealiseerd wordt. Het geeft een overzicht van de 
communicatiedoelstellingen en van de communicatiemiddelen per doelgroep (intern en extern). 
Daarnaast wordt aangegeven hoe de organisatie van de uitvoering van het communicatieplan is.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De tussenresultaten per eind 2009 zijn geconcretiseerd in het Uitvoeringsprogramma 
 
Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
We maken jaarlijks een voortgangsrapportage met een overzicht van de resultaten. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Het Uitvoeringsprogramma en het Communicatieplan ter kennisname aannemen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


