
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 31 maart 2009 
 Uw kenmerk : 2009BEM50 
 Ons kenmerk : 2009INT240054 
 Contactpersoon : Marieke Kuijer 
 E-mail : marieke.kuijer 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2711 
 Bijlage(n) : geen 
 

Onderwerp: (Studie)bijeenkomst in het kader van de Ministersconferentie van de Raad van 
Europa in Utrecht op 15, 16 en 17 november 2009 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 15, 16 en 17 november a.s. vindt in Utrecht de Ministersconferentie van de Raad van Europa 
plaats. Het ministerie van BZK is de regisseur van deze bijeenkomst en de gemeente Utrecht is 
gastheer. Door de provincie Utrecht wordt op 15 november een (voor)ontvangst georganiseerd. 
Gedeputeerde Haak-Griffioen is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad 
van Europa. Het leggen van een link tussen deze beide onderdelen van de Raad van Europa in Utrecht, 
door het organiseren van een (studie)bijeenkomst parallel aan de Ministersconferentie,  is een unieke 
kans om de provincie internationaal beter op de kaart te zetten.       
 
Aanleiding 
Gedeputeerde Haak-Griffioen participeert als lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden 
in één van de commissies van het Congres, namelijk de Institutionele Commissie, die gericht is op 
lokale en regionale democratie en good governance.  
Het doel van de komende Ministersconferentie in Utrecht is om een speciale bijdrage te leveren aan 
het versterken van de effectiviteit van het openbaar bestuur in de lidstaten van de Raad van Europa (47 
lidstaten), met een speciale focus op de thema's: 
- good governance in de 21e eeuw op lokaal en regionaal niveau; 
- grensoverschrijdende samenwerking. 
De agenda voor de gehele Ministersconferentie moet nog verder vorm krijgen (door het ministerie van 
BZK).   
 
Voorgeschiedenis 
De Raad van Europa is in 1949 opgericht. De Raad van Europa is ouder dan en zeker géén onderdeel 
van de Europese Unie en moet dus niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de 
Europese Raad. De Raad van Europa heeft veel meer lidstaten, namelijk alle landen van Europa, 
inclusief Rusland, Turkije en de landen in de Kaukasus. 
 
Essentie / samenvatting: 
Samen met de betrokken partijen organiseren wij parallel aan de Ministersconferentie een 
(studie)bijeenkomst voor de (65) leden van de Institutionele Commissie van het Congres van Lokale 
en Regionale Overheden van de Raad van Europa. 
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De inhoud van deze bijeenkomst moet nog verder worden uitgewerkt, uiteraard in afstemming met de 
agenda van de Ministersconferentie en in samenwerking met onder meer de Universiteit van Utrecht. 
In contact hierover met mevrouw Van Rooy is medewerking van de Universiteit van Utrecht 
toegezegd.  
Het idee is om de resultaten van de studiebijeenkomst tijdens de Ministersconferentie aan te bieden. 
Geïnteresseerde Statenleden zullen bij deze studiebijeenkomst worden betrokken. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doel van de studiebijeenkomst is meerledig: 
- Utrecht beter op de Europese kaart te zetten, in aansluiting op de Europastrategie; 
- het leggen van een inhoudelijke en personele link tussen het Congres en de Ministersconferentie; 
- de inhoud van decentralisatie, governance en democratie meer inhoud geven. 
 
Financiële consequenties 
De kosten betreffen: 
- de (inhoudelijke) voorbereiding van de bijeenkomst, onder meer in de vorm van een paper; 
- de accommodatie (voor de overnachting van de leden en de bijeenkomst) + de tolken.  
Het benodigde bedrag zal worden gezocht in de bestaande budgetten.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In afstemming met de betrokken partijen wordt de bijeenkomst voorbereid.  
In de periode voorafgaand aan de Ministersconferentie wordt de nodige publiciteit gezocht.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij informeren u over deze studiebijeenkomst, met de suggestie om het ter kennis te brengen van de 
commissie Bestuur, Europa en Middelen  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


