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Samenvatting 

Aanleiding 

In juni 2008 is de nieuwe Europastrategie van de provincie Utrecht vastgesteld. Onderdeel van deze 
strategie is dat de “provincie participeert in relevante partnerschappen en Europese netwerken”. In 
dat kader is door Berenschot onderzocht welke samenwerkingsvormen het meest opportuun zijn 
voor de provincie Utrecht en welke regio’s of netwerken voor samenwerking in aanmerking komen. 
Hierbij is speciale aandacht geschonken aan de mogelijkheden om met een Turkse regio samen te 
werken.  
Het onderzoek is verdeeld in twee fasen. De eerste onderzoeksfase betreft het onderzoek naar de 
samenwerkingsvorm, de tweede fase gaat over de keuze voor regio’s of netwerken.  

Fase 1: Vormen van samenwerking 

Motieven, vormen en rollen 

De eerste fase is opgebouwd langs drie pijlers: motieven voor samenwerking, verschillende 
samenwerkingsvormen en de rol die de provincie daarin kan spelen. Hieruit blijkt dat de 
belangrijkste motieven om samen te werken met andere Europese regio’s kennisopbouw en –
uitwisseling en beleidsbeïnvloeding zijn. De vormgeving van samenwerking is vooral afhankelijk van 
de behoeften van de verschillende provinciale actoren: voor GS zijn brede, bilaterale 
partnerschappen gekoppeld aan inhoudelijke thema’s aantrekkelijk. Ambtenaren daarentegen zijn 
minder enthousiast over deze vorm omdat het veel tijd kost en de verwachte opbrengsten niet altijd 
even helder zijn. Hun voorkeur gaat uit naar meer flexibele samenwerkingsvormen, zoals 
samenwerking in netwerken of op project basis. Als de samenwerking vooral (beleidsinhoudelijke) 
resultaten moet opleveren, is het belangrijk om partners te kiezen die vergelijkbare beleidsopgaven 
hebben en vergelijkbare omgevingskenmerken. Zowel GS, PS als de ambtelijke organisatie zien het 
meest in een combinatie van rollen. Enerzijds is de rolkeuze namelijk afhankelijk van het 
beleidsonderwerp, anderzijds is het belangrijk de voordelen van alle rolvarianten optimaal te kunnen 
benutten. 

Varianten 

Op basis van deze conclusies zijn drie mogelijke varianten geformuleerd voor de toekomstige 
invulling van het Europese samenwerkingsbeleid van de provincie. Deze varianten dienen als 
leidraad voor de besluitvorming over de vorm van samenwerking. Ze zijn nadrukkelijk niet in beton 
gegoten, dat wil zeggen dat verschillende mengvormen uiteraard evenzeer mogelijk zijn.  
Variant 1: het brede, bilaterale partnerschap 

Een keuze voor deze variant houdt in dat de samenwerking op praktisch dezelfde manier zal 
worden ingevuld als nu met Surrey en Zuid-Moravië, alleen dan met een andere regio. Er wordt dan 
een nieuwe partner voor een breed en bilateraal partnerschap gevonden. Vanwege het brede en 
bilaterale karakter van de partnerschap voldoet de samenwerking primair aan het motief van 
kennisopbouw. Daarnaast wordt binnen de kaders van het partnerschap op zoveel mogelijk 
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terreinen samengewerkt om Europese subsidies binnen te halen en actief te zijn in bijvoorbeeld 
Interreg-projecten. Deze variant komt tegemoet aan de ambities van GS. Het zal evenwel bijzonder 
lastig blijken een regio te vinden die op alle beleidsterreinen voldoende vergelijkbaar met Utrecht is, 
opdat in alle behoeften voorzien wordt. Deze conclusie wordt onderstreept door de huidige praktijk, 
waarin de brede, bilaterale partnerschappen die er bestaan met Surrey en Zuid-Moravië niet 
optimaal voldoen. Hiermee wordt ook duidelijk dat een eventuele bilaterale partnerschap met een 
Turkse regio onvoldoende aansluit bij de behoeften van de provincie.  
 
Variant 2: Netwerken 

Een keuze voor variant 2 houdt in dat de samenwerkingsportefeuille wordt ingevuld door aan te 
sluiten bij bestaande multilaterale netwerken. Een voor de hand liggende mogelijkheid zou zijn om 
hierbij uit te gaan één of enkele netwerken, zoals een breed netwerk of meer specifieke netwerken, 
zodanig dat de beleidsprioriteiten toereikend tot hun recht komen. Bij het aansluiten bij deze 
netwerken kan de mogelijkheid in het achterhoofd gehouden worden dat er in de toekomst 
verdergaande bilaterale samenwerking met één van de netwerkpartners ontwikkeld kan worden. 
Andersom geldt hetzelfde: bilaterale samenwerking kan na verloop van tijd doorontwikkelen naar 
een samenwerking met meerdere partners in een netwerk, op een overeenkomstig beleidsthema.  

Samenwerking met Turkije kan in deze variant vorm krijgen in zoverre dat Turkije lid kan zijn van 
een netwerk waar ook de provincie Utrecht zich bij aan sluit.  

Deze netwerkvariant past goed binnen de EU-beleidskaders van de provincie Utrecht omdat er voor 
verschillende beleidsthema’s reeds netwerken bestaan waarbij aangesloten kan worden. Bovendien 
biedt deze variant goede mogelijkheden om de inhoud leidend te laten zijn bij de selectie van 
netwerken en kan er vanwege de specificiteit van de netwerken sterker op resultaat gestuurd 
worden.  

Variant 3: Projectmatige en ad hoc samenwerking 

Een keuze voor variant 3 houdt in dat de ruimte in de samenwerkingsportefeuille opgevuld  wordt 
met meerdere, toegespitste, kortlopende bi- of multilaterale samenwerkingsverbanden op 
projectbasis. Beleidsafdelingen kunnen aangeven op welke issues zij samenwerking zoeken met 
andere regio’s en vinden hun partners door middel van een databestand waarin een groot aantal 
regio’s is opgenomen met daarbij de belangrijkste kenmerken van de regio, inclusief een korte 
beschrijving van de bestuurlijke bevoegdheden en de primaire actuele beleidsopgaven. Zo vinden 
beleidsafdelingen snel hun weg naar regio’s met wie zij op korte termijn op een bepaald issue tot 
beleidsuitwisseling willen overgaan.  

Binnen deze derde variant is nadrukkelijk ruimte voor actieve samenwerking met een Turkse regio. 
Echter, voor een samenwerking met een Turkse regio geldt onverminderd dat deze beargumenteerd 
wordt vanuit beleidsinhoudelijke overwegingen.  

Deze variant past goed bij de beleidskaders van de provincie ten aanzien van Europa, omdat bij het 
aangaan van iedere samenwerking de beleidsinhoud en het verwezenlijken van gestelde 
beleidsdoelen voorop staan.  
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Fase 2: Afwegingskader 

Op basis van de conclusies van onderzoeksfase 1 is een afwegingskader opgesteld. Met behulp 
van dit kader zijn regio’s en netwerken geselecteerd die het beste aansluiten bij de behoeften van 
de provincie Utrecht.  
Aan de hand van de bevindingen uit fase 1 is een aantal selectiecriteria te destilleren die bepalend 
zijn voor de samenwerkingsverbanden die de provincie in Europa aangaat. Dit zijn: wederkerigheid 
(de mate waarin beide partijen elkaar ongeveer evenveel te bieden hebben), vergelijkbaarheid (de 
mate waarin de geografische, demografische, en bestuurlijke structuur van beide regio’s 
overeenkomen) en beleidsinhoud (de mate waarin aansluiting is op de drie prioritaire 
beleidsthema’s zoals vastgesteld in de Europastrategie). Daarbij geldt dat de weging van deze 
selectiecriteria per variant verschilt. Gezamenlijk vormen de gewogen selectiecriteria en 
samenwerkingsvarianten in drie stappen het afwegingskader dat de provincie Utrecht kan gebruiken 
bij het selecteren en beoordelen van potentiële Europese samenwerkingspartners. 

Stap 1: Weging van criteria 

We stellen vast dat in alle varianten sprake moet zijn van a) wederkerigheid in de relatie, b) 
vergelijkbaarheid in de situaties in de regio’s en c) overeenkomstige beleidsthema’s. Voor variant 1 
wegen deze criteria dermate zwaar dat de kans op een ‘volledige match’ met een andere regio 
vrijwel niet mogelijk is. Voor variant 2 geldt dat we ten eerste inventariseren welke Europese 
netwerken er bestaan op de beleidsthema’s van de provincie. Ten tweede bekijken we welke regio’s 
in deze netwerken participeren. Bijvoorbeeld: als er een Europees netwerk is dat zich richt op 
innovatie, maar de participerende regio’s hebben een veel lagere innovatiepotentie dat Utrecht, is 
de verwachting dat deelname aan dat netwerk niet veel toegevoegde waarde heeft. Voor de 
projectmatige samenwerking in variant 3 geldt dat er sprake moet zijn van enige mate van 
wederkerigheid en enige mate van vergelijkbaarheid in de regionale situatie en tevens er minimaal 
één overeenkomstig specifiek beleidsthema moet zijn. Voor de ad hoc samenwerking geldt eigenlijk 
alleen dat er een overeenkomstig beleidsthema hoeft te zijn. Wederkerigheid en vergelijkbaarheid 
zijn daaraan ondergeschikt. 

Stap 2: Operationalisering van criteria 

De volgende stap is dat de regio’s/netwerken ‘langs de meetlat’ worden gelegd. Daarvoor is het 
nodig de criteria te operationaliseren. Dit betekent dat er indicatoren worden geformuleerd waarop 
getoetst kan worden in welke de mate potentiële partners voldoen aan de eisen van wederkerigheid, 
vergelijkbaarheid en beleidsinhoud. We onderscheiden daarbij indicatoren op landenniveau, 
indicatoren op regioniveau en op netwerkniveau. Voorbeelden van indicatoren zijn welvaartniveau, 
innovatiepotentieel, inrichting van het binnenlands bestuur en demografische kenmerken.  

Stap 3: Conclusies trekken 

Alle geselecteerde regio’s zijn vervolgens nader onder de loep genomen en onderling met elkaar 
vergeleken. Daaruit zijn conclusies getrokken ten aanzien van welke regio’s en/of netwerken het 
meest in aanmerking komen voor samenwerking met de provincie Utrecht. De uitgebreide 
scoretabellen zijn als bijlagen bij het rapport opgenomen.   
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De overwegingen ten aanzien van taal en reisafstand zijn in het afwegingskader niet meegenomen 
als doorslaggevende criteria, maar moeten bij de uiteindelijke afweging wel een rol spelen.  

Dit wordt in onderstaande afbeelding weergegeven:  

 

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Resultaat: regio’s die voldoen
aan de eisen van vergelijkbaar-
heid, wederkerigheid en 
beleidsinhoud

Resultaat: meest geschikte 
regio’s per variant

Stap 1: 
Operationaliseren 
criteria

Stap 2:
Toetsen landen, regio’s 
en netwerken

Alle regio’s in EU-
lidstaten, kandidaat 
lidstaten en 
geassocieerde lidstaten

Stap 3: Conclusies 
trekken  

 
 
Het afwegingskader is ook geschikt als evaluatiekader om de huidige samenwerkingsverbanden te 
toetsen aan de criteria wederkerigheid, vergelijkbaarheid en beleidsinhoud.  

Tot slot geldt voor alle samenwerkingsverbanden dat vooraf afspraken moeten worden gemaakt 
over het beoogd resultaat, de rolinvulling van de provincie, het tijdspad en de (tussentijdse) 
evaluatiemomenten .  
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1. Inleiding 

1.1 De onderzoeksopdracht 

In juni 2008 is de nieuwe Europastrategie van de provincie Utrecht vastgesteld. Onderdeel hiervan 
is dat de “provincie participeert in relevante partnerschappen en Europese netwerken”. Dit 
onderzoek gaat over welke samenwerkingsvormen het meest opportuun zijn voor de provincie 
Utrecht en welke regio’s of netwerken voor samenwerking in aanmerking komen. Hierbij wordt 
speciale aandacht geschonken aan de mogelijkheden om met een Turkse regio samen te werken.  

1.2 Aanpak 

Het onderzoek is verdeeld in twee fasen. De eerste onderzoeksfase betreft het onderzoek naar de 
samenwerkingsvorm, de tweede fase gaat over de keuze voor regio’s of netwerken. Om antwoord 
te geven op de vraag welke samenwerkingsvorm(en) het meest opportuun zijn voor de provincie, 
stond de vraag centraal welke motieven de provincie heeft om samenwerking te zoeken binnen 
Europa: welke doelen wil zij met Europese samenwerking realiseren? Vervolgens bekeken we wat 
de voor- en nadelen zijn van de verschillende typen samenwerkingsvormen en welke het meest 
bijdragen aan het realiseren van die doelen. Parallel hieraan is de vraag beantwoord welke rol de 
provincie voor zichzelf weggelegd ziet. 

Vervolgens is op basis van de conclusies van onderzoeksfase 1 een afwegingskader opgesteld. Op 
basis van dit kader zijn regio’s en netwerken geselecteerd die het beste aansluiten bij de behoeften 
van de provincie Utrecht.  

Hieronder worden de drie aspecten van samenwerking, die de basis vormden voor ons onderzoek 
in de eerste fase, nader toegelicht. Het gaat om: motieven om samen te werken, 
samenwerkingsvormen en de mogelijke rollen die de provincie in het kader van samenwerking kan 
vervullen. 

1.2.1 Motieven 

Onder motieven verstaan wij de toegevoegde waarde van samenwerking met andere Europese 
regio’s voor de provincie Utrecht. Gaat dit om beleidsinhoudelijke verdieping of juist om 
belangenbehartiging in Brussel? Met andere woorden: wat zijn de achterliggende doelstellingen om 
samenwerking te organiseren? Ten behoeve van de vraag naar de motieven voor Europese 
samenwerking hebben wij de volgende categorieën motieven onderscheiden: 

Kennisopbouw ten behoeve van het eigen beleid: 

3 prioritaire thema’s uit de Europastrategie. 

 .thema’s uit collegeprogramma 2008-2011 9 ־

Beïnvloeding van relevant EU-beleid: 

 .prioritaire thema’s uit de Europastrategie 3 ־
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 .thema’s uit collegeprogramma 2008-2011 9 ־

Internationalisering van de provincie: 

 .Europese beleidskaders kennen ־

 .Europaproof zijn qua beleid ־

 .Europaproof zijn qua organisatie (verankering) ־

Zichtbaarheid in Europa: 

 .Utrecht op de kaart zetten in Europa (algemeen) ־

 .Lobbyen voor Culturele Hoofdstad van Europa ־

Europese projecten en subsidies (zoals EFRO, POPII, Interreg, et cetera). 

Ondersteunen van de partners in de regio. 

1.2.2 Vormen 

De vormgeving van samenwerking moet als het ware logisch voortvloeien uit de doelstellingen van 
samenwerking. Wanneer bijvoorbeeld behoefte is aan meer inhoudelijke verdieping, moet nagegaan 
worden of deze verdieping het beste gerealiseerd kan worden in een netwerk of een klassiek 
partnerschap. Ook moet bepaald worden of de samenwerking eenmalig is (bijvoorbeeld in de vorm 
van een specifiek project), of dat juist samenwerking op de lange termijn gewenst is. Immers, het 
opzetten van een samenwerking kost tijd en geld, terwijl de opbrengsten meestal pas zichtbaar 
worden naarmate de samenwerking langer duurt en geconsolideerd is. Er zijn verschillende 
manieren om samenwerking in Europa vorm te geven. Wij onderscheiden daarbij twee dimensies: 
het bilaterale partnerschap versus het multilaterale netwerk en de brede samenwerking op 
meerdere terreinen versus samenwerking op specifieke thema’s. In de tabel hieronder zijn ter 
illustratie deze dimensies gekoppeld aan bestaande samenwerkingsvormen: 

 
 Breed Specifiek   

Bilateraal 
partnership 

a) Bijvoorbeeld zoals met 
Surrey/Zuid-Moravie 

b) Bijvoorbeeld samenwerken op “Economie en 
Duurzaamheid” met een EU-topregio, of op 
“Cultuur” met een Turkse regio 

Multilateraal 
netwerk 

c) Bijvoorbeeld Similar 
Cities netwerk 

d) Bijvoorbeeld: Lisbon Regions Netwerk, 
PURPLE 

 

1.2.3 Rollen 

Een derde aspect is de vraag of de provincie de primaire partij moet zijn die actief is in de 
daadwerkelijke samenwerking, dat wil zeggen de initiërende en stimulerende rol vervult, óf dat het 
juist de provinciale partners (kennisinstituten, gemeenten, bedrijfsleven) zijn die willen 
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samenwerken met hun evenknieën in andere regio’s. De provincie zou dan eerder een faciliterende, 
ondersteunende rol vervullen. Deze rolkeuze hangt nauw samen met de motieven voor Europese 
samenwerking en de vormen die daarbij het beste passen. 

De rol van de provincie kan derhalve uitgebreid of juist bescheiden zijn. Wij onderscheiden drie 
typen rollen: 

Initiëren, ontwerpen en zelf uitvoeren. De provincie neemt het voortouw, bouwt de samenwerking 
op, onderhoudt de samenwerking en is zelf als primaire speler actief in alle 
samenwerkingsactiviteiten. De provincie houdt alles in eigen hand, en betrekt alleen de partners 
in de regio wanneer zij denkt dat dit van nut is (‘driver’s seat’).  

1. Regisseren en coördineren. De provincie neemt het voortouw, stelt de kaders en bouwt de 
samenwerking op, maar laat de verdere invulling en uitvoering ook voor een groot deel aan de 
partners in de regio over (‘passagiersstoel’). 

2. Stimuleren en faciliteren. De provincie laat Europese samenwerking voor het grootste deel over 
aan de partners in de regio. De taak van de provincie is beperkt tot het stimuleren en faciliteren 
van de Europese samenwerkingsactiviteiten van de partners in de regio. Dit kan zijn met advies, 
subsidies of door het vervullen intermediaire rol naar andere overheden (‘achterbank’). 

Onder partners verstaan wij zowel andere overheden als bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. 

1.3 Werkwijze 

1.3.1 Fase 1 

Documentenanalyse en aanvullende informatieve gesprekken 

We hebben een quick scan uitgevoerd naar de wijze waarop enkele andere provincies hun 
Europese samenwerking hebben vormgegeven. Hiervoor hebben we documenten bestudeerd, 
telefonische en face-to-face interviews met verantwoordelijke beleidsmedewerkers gevoerd bij de 
provincies Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en de gemeente Utrecht. Voor een overzicht 
van de bestudeerde documenten verwijzen we naar bijlage 7. 

Interviews met sleutelpersonen binnen de provincie 

Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met sleutelpersonen binnen de provincie: 
gedeputeerden, vertegenwoordigers van de grootste politieke partijen in Provinciale Staten en 
afdelingsmanagers. We hebben we hen gevraagd naar hun visie op het Europabeleid van de 
provincie en naar hun voorkeuren voor toekomstige samenwerking binnen Europa. Voor een 
overzicht van de gesprekspartners verwijzen we naar bijlage 1. 

Eerste klankbordgroep bijeenkomst 

Deelnemers aan de klankbordgroepbijeenkomst waren verschillende beleidsmedewerkers. Voor 
een overzicht van de aanwezigen verwijzen we naar bijlage 2. Tijdens deze bijeenkomst is 
gesproken over de motieven en samenwerkingsvormen in het kader van Europese samenwerking 
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aan de hand van onze tussentijdse bevindingen. Zo hebben we de onderzoeksresultaten kunnen 
aanvullen en verdiepen.  

Tussenrapportage Fase 1 

De bevindingen van deze eerste fase zijn opgenomen in een tussenrapportage. Deze rapportage is 
besproken met de kerngroep.  

1.3.2 Fase 2 

Stakeholder raadpleging 

De kerngroep heeft een aantal stakeholders in de regio geïdentificeerd met wie we telefonische 
interviews gehouden hebben. Gespreksonderwerpen waren  hun Europese 
samenwerkingsactiviteiten en hun eventuele behoeften in de richting van het Europese 
samenwerkingsbeleid van de provincie. De geraadpleegde stakeholders zijn: de Universiteit Utrecht, 
de Kamer van Koophandel Utrecht, de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, de Hogeschool 
Utrecht, en het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Tweede klankbordgroep bijeenkomst 

Op 14 april heeft een tweede bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn de uiteindelijke uitkomsten van onderzoeksfase 1, de bevindingen uit de 
gesprekken met de stakeholders en de opzet voor het afwegingskader besproken. Op basis van het 
afwegingskader zijn regio’s en netwerken geselecteerd die het beste aansluiten bij de behoeften 
van de provincie Utrecht.  

Rapportage 

Tot slot is een concepteindrapportage over fase 1 en 2 opgesteld en besproken met de kerngroep.  

Dit document bevat de definitieve eindrapportage over onderzoeksfase 1 en 2, inclusief de volledige 
bijlagen en een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

1.4 Uitgangspunt: de Europastrategie  

Uitgangspunt voor dit onderzoek is het Europabeleid van de provincie Utrecht zoals vastgelegd in 
de Europastrategie 2008-2011 (juni 2008). Om te bepalen binnen welke kaders Europese 
samenwerking vormt dient te krijgen, hebben we de relevante documenten van de provincie Utrecht 
ten aanzien van hun Europabeleid bestudeerd: welke voorwaarden stelt het beleid aan Europese 
samenwerking? 

De volgende ambitie staat in het de Europastrategie centraal:  

‘Wij zorgen er voor dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen. 
Het is onze overtuiging dat Europa ons kan helpen om ons beleid te verbeteren en de provincie 
Utrecht te versterken. Daarvoor moeten we scherp zijn in de keuzes die we maken hoe we omgaan 
met Europa. De Europastrategie draait om focus, daadkracht en structurele inzet.’  
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Hiervoor zijn in het beleid drie strategische lijnen gedefinieerd, waarvan samenwerken in Europa er 
één is. De andere zijn dat het collegeprogramma inhoudelijke focus geeft en dat de provincie een 
actieve rol aanneemt. Uit elk van de drie strategische lijnen komt een drietal doelstellingen voort (9 
doelstellingen in totaal). In onderstaand schema zijn de strategische lijnen en de bijbehorende 
doelstellingen samengevat. 

Strategische lijnen  Afgeleide doelstellingen  
Collegeprogramma als uitgangspunt  Doelstelling 1: We kennen de relevante Europese 

beleidskaders 
Doelstelling 2: We zijn op drie prioritaire thema’s 
actief 
Doelstelling 3: We benutten alle beschikbare 
middelen uit EFRO en POPII 

 

Samenwerken met andere Europese regio’s  Doelstelling 4: Intensief samenwerken met 
Randstadpartners en andere provincies 
Doelstelling 5: Participeren in relevante 
partnerschappen en Europese netwerken 
Doelstelling 6: Actief zijn in Europese projecten 

 

Actieve benadering  Doelstelling 7: We zijn Europaproof 
Doelstelling 8: We zijn zichtbaar in Europa 
Doelstelling 9: We ondersteunen partners binnen de 
provincie in Europa 

 

 

Uit de Europastrategie van de provincie Utrecht blijkt verder dat de belangrijkste reden voor 
Europese samenwerking is dat samenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit 
van het eigen beleid door kennis te uitwisselen, de ervaringen van anderen te benutten en nieuwe 
kennis te ontwikkelen. Daarnaast is de provincie zich ervan bewust dat zij alleen geen vuist kan 
maken op het gebied van de beleidsbeïnvloeding in Brussel en daarom met andere regio’s moet 
optrekken.  

Deze redenen veronderstellen samenwerking met partners of in netwerken die aansluiten bij het 
profiel van provincie Utrecht. Verder is van belang dat op structurele wijze met elkaar samengewerkt 
wordt op basis van wederzijds vertrouwen en wederzijds belang. De criteria op basis waarvan 
samenwerking tot stand zou moeten komen worden als volgt gedefinieerd. Er moet sprake zijn van 
vergelijkbare beleidsproblemen en –oplossingen, de regionale structuur/ruimtelijke inrichting moet 
overeenkomstig zijn en er moet een wederzijdse behoefte bestaan om van elkaars kennis en 
ervaringen te profiteren. 

1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk bespreken de belangrijkste bevindingen uit de quick scan: wat doen een 
drietal andere provincies op het gebied van Europese samenwerking en hoe geven zij dit vorm? In 
hoofdstuk 3 geven we de bevindingen weer uit de gesprekken met de medewerkers, statenleden en 
bestuurders van provincie. In hoofdstuk 4 bespreken we resultaten van de stakeholder raadpleging. 
In hoofdstuk 5 formuleren we conclusies naar aanleiding van de bevindingen uit onderzoeksfase 1. 
Op basis daarvan benoemen we enkele samenwerkingsvarianten die voor de provincie Utrecht 



 
 
 
 
 
 

10 
39560 

relevant zijn. Na dit hoofdstuk volgt het afwegingskader in hoofdstuk 6. We sluiten af met de 
conclusies naar aanleiding van onderzoeksbevindingen uit fase 2: in hoofdstuk 7 beschrijven we 
welke regio’s en netwerken in aanmerking komen voor samenwerking met de provincie Utrecht. 
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2. Bevindingen vergelijking andere provincies  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van de vergelijking die we hebben gemaakt van drie 
geselecteerde andere Nederlandse provincies en de gemeente Utrecht. We hebben hen gevraagd 
naar de motieven en achterliggende doelstellingen voor samenwerking, de vormgeving van 
samenwerking en de rol die zij zelf hierin vervullen. De centrale vraag was: wat kan de provincie 
Utrecht leren van de ervaringen van andere provincies?  

Voor de beantwoording van deze vraag volgen we het onderzoeksstramien zoals hiervoor (zie 1.2) 
toegelicht. We gaan in dit hoofdstuk dan ook in op motieven voor samenwerking volgens de 
onderzochte provincies (2.3), vervolgens komen de samenwerkingsvormen die de provincies 
hebben gekozen aan de orde (2.4) en tenslotte gaan we in op de specifieke rol die de provincies 
voor zichzelf hebben geformuleerd in de betreffende samenwerkingsverbanden (2.5).  

In samenspraak met de kerngroep hebben we gekozen voor het bestuderen van drie andere 
provincies. Daarbij hebben we enerzijds gekeken naar de representativiteit van de selectie 
(Randstad en niet-Randstad) en enige vergelijkbaarheid met Utrecht voor wat betreft ruimtelijk-
economische structuur (verstedelijking). Ook hebben we specifiek Noord-Brabant aan de selectie 
toegevoegd: deze provincie staat bekend om een succesvolle invulling van Europese samenwerking 
én heeft eerder samengewerkt met de regio rond Stockholm, een regio die in de documenten van 
de provincie Utrecht verschillende malen naar voren is gekomen als mogelijk interessante partner. 
Noordelijke provincies lijken voor wat betreft ruimtelijk-economische structuur te weinig op Utrecht 
en zijn daarmee minder interessant voor een zinvolle vergelijking. De selectie voor de quick scan 
die op basis van deze overwegingen tot stand is gekomen bestaat uit de provincies Zuid-Holland, 
Gelderland en Noord-Brabant. 

2.2 Motieven  

Uit onze gesprekken met de beleidsmedewerkers voor Europese aangelegenheden bij de 
provincies Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en de gemeente Utrecht komt in de eerste 
plaats naar voren dat er veel overeenkomsten zijn in de motieven voor samenwerking. Alle vier 
overheden werken primair samen met de andere Europese regio’s om “van elkaar te leren”, en om 
“best practices uit te wisselen”. Voor allen gaat het daarbij om “het opdoen van kennis” om 
zodoende “het eigen beleid te verbeteren”.  

Daarnaast is samen optrekken met andere regio’s om zo invloed te kunnen uitoefenen op de 
besluitvorming in Brussel ook een expliciete reden om Europese samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Bovendien is de mogelijkheid om met de partnerregio’s samen aanvragen in te dienen voor 
Europese subsidies waar die provincie alléén niet voor in aanmerking zou komen, ook een motief 
voor samenwerking dat zowel voor de drie provincies van toepassing is en in mindere mate voor de 
gemeente Utrecht. Gelderland voegt daar nog aan toe dat internationale samenwerking gezien 
wordt als een middel om Europa beter verankerd te krijgen in de interne organisatie. In de 
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gemeente Utrecht wordt expliciet aandacht besteed aan het verankeren van Europa, zowel in de 
eigen organisatie als in de stad als zodanig.  

Het is van belang hier op te merken dat er ook duidelijke verschillen zijn in de noodzaak en 
incentive voor Europese samenwerking tussen enerzijds Noord-Brabant en Gelderland, en 
anderzijds de provincie Utrecht. Gelderland en Noord-Brabant zijn beide grensprovincies en hebben 
daardoor natuurlijke partners om mee samen te werken aan de andere kant van de landsgrens. Die 
natuurlijke relatie kan bijvoorbeeld voortkomen uit een gedeelde historie (het Nederlandse en het 
Belgische deel van het oude Hertogdom Brabant) of uit een geografische afhankelijkheid (het water 
dat via de rivieren Gelderland binnenstroomt is afkomstig uit Noordrijn-Westfalen). Voor Utrecht 
geldt niet dat zich ‘vanzelfsprekende’ Europese samenwerkingspartners aandienen. 

2.3 Vormen 

Alle drie provincies onderhouden in meer of mindere mate Europese samenwerkingsverbanden. We 
beschrijven hieronder kort de samenwerkingsportefeuilles van de drie provincies en gemeente 
Utrecht. 

Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant onderhoudt Europese samenwerkingsverbanden van alle vier de 
onderscheiden typen (zie paragraaf 1.2), waaronder een bilateraal-specifieke samenwerking met 
het gewest Vlaanderen rondom een Interreg-project. Noord-Brabant heeft daarnaast enkele brede, 
bilaterale verbanden met zowel de provincie Antwerpen als de Krim-regio in Oekraïne. Daarnaast 
neemt de provincie Brabant deel aan enkele specifiek multilaterale netwerken, rond de thema’s 
energie en innovatie. Ook participeert Noord-Brabant in een breed, multilateraal 
samenwerkingsverband met de provincies Gelderland, Limburg en Overijssel en de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen. Daarnaast neemt Noord-Brabant deel in een netwerkorganisatie Rijn-Schelde-
Delta waaraan verschillende overheden en private actoren deelnemen (waaronder de provincies 
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland, grote gemeenten en enkele 
havenbedrijven). De provincie Noord-Brabant heeft tot slot ervaring met samenwerking met de regio 
Stockholm en omstreken. Volgens de provincie zijn er enkele knelpunten in de samenwerking, maar 
is er geen sprake van dat de samenwerking met de regio Stockholm wordt beëindigd. Stockholm 
voert een relatief groot frontoffice in Brussel, waar hard gelobbied wordt om zoveel mogelijk 
projecten en subsidies binnen te halen. Daarnaast is er een relatief kleine backoffice in Stockholm 
zelf waar alle projecten verwerkt en aangestuurd moeten worden. Noord-Brabant heeft 
ondervonden dat de aansluiting tussen het Brusselse frontoffice en het Stockholmse backoffice te 
wensen overlaat. Hoewel het soms lastig samenwerken is, heeft Noord-Brabant goede ervaringen 
met het partnership op de gebieden van “innovatie” en “ICT in de zorg”.  

Gelderland 

De provincie Gelderland heeft een langlopende partnerschap met de regio Lubelski in Oost-Polen. 
Deze brede bilaterale samenwerking is gebaseerd op de historische banden tussen de regio 
Arnhem en Lubelski, omdat het Poolse regiment dat betrokken was bij de Operatie Market Garden 
(1944) bestond uit militairen uit de regio Lubelski. Daarnaast maakt Gelderland deel uit van het 
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brede netwerk Partenalia (samenwerking van Europese middenbestuurslagen op het gebied van 
Europa-proofheid). Daarnaast is ook Gelderland actief in het bovengenoemde 
samenwerkingsverband tussen Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Noordrijn-Westfalen, bij de 
Vereniging van Europese Regio’s en bij de Gemeenschap van Europese grensregio’s.  

Een complicerende factor in samenwerking in de samenwerking met Noordrijn-Westfalen, zo geeft 
de Europa-medewerker van Gelderland expliciet aan, is het relatieve gebrek aan gelijkwaardigheid 
wat betreft omvang (grondgebied, bevolkingsaantal, economisch volume) en bevoegdheden. Een 
Duitse deelstaat heeft op beduidend meer terreinen een quasi-autonome positie ten opzichte van de 
nationale overheid dan een Nederlandse provincie). Dat leidt er soms toe dat de deelstaatregering 
van Noordrijn-Westfalen de regering in Den Haag als een meer gelijkwaardige gesprekspartner 
beschouwt dan het provinciale bestuur in Arnhem. Bij het kiezen van partners is deze 
gelijkwaardigheid een belangrijk criterium.  

Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland heeft een aantal jaar geleden besloten de bilaterale partnerschappen af 
te bouwen en alleen deel te nemen aan multilaterale netwerken. De provincie is lid van PURPLE, 
van het Lisbon Regions Network en van de Intergroup Northsea. Vanwege het feit dat zowel GS en 
PS de internationale activiteiten van de provincie zeer kritisch op resultaatgerichtheid bekijken, is 
ervoor gekozen niet meer samen te werken met regio’s in Midden- en Oost-Europa. De mate waarin 
voor de provincie relevante resultaten geboekt kunnen worden is in deze optiek afhankelijk van het 
welvaartsniveau van de regio(‘s) waarmee men samenwerkt, aldus Zuid-Holland.  

Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht onderhoud een stedenband met Brno in Tsjechië, dat eveneens de hoofdstad 
is van de provincie Zuid-Moravië waar de provincie Utrecht een bilateraal partnerschap mee heeft. 
In deze stedenband wordt voornamelijk samengewerkt op de gebieden onderwijs en cultuur. 
Daarnaast is de gemeente Utrecht de initiator van het Similar Cities Network, een multilateraal 
netwerk waarin zeven Europese steden met grote onderlinge overeenkomsten samenwerken. Die 
steden zijn Gent (BE), Aarhus (DK), Malmo (ZW), Stuttgart (DE), Bologna (IT) en Edinburgh (UK). 
Binnen dit netwerk wordt vooral samengewerkt op de thema’s ‘stedelijke ontwikkeling’ en ‘culturele 
diversiteit’. De gemeente Utrecht benadrukt dat de flexibiliteit en de relatieve vrijblijvendheid van het 
netwerk goed werkt en juist charme aan de samenwerking toevoegt: “iedereen doet mee omdat hij 
of zij het leuk vindt en er iets uit kan halen, niet omdat het moet”. Er bestaat geen formeel contract 
of bindend document, de samenwerking is gebaseerd op een beschrijving van het netwerk, waar 
alle partijen zich in kunnen herkennen. Jaarlijks wordt een gezamenlijke bijeenkomst gehouden, en 
door het jaar heen zijn er veel onderlinge contacten, zowel multilateraal met de voltallige groep, als 
bilateraal. Hoewel het netwerk in eerste instantie gericht is op uitwisseling op de gebieden stedelijke 
ontwikkeling en culturele diversiteit, merken de medewerkers dat de interactie ook steeds nieuwe 
interessante contacten op aanpalende beleidsterreinen oplevert. De ervaring (ook al is die nog maar 
kort) leert dat als je eenmaal partners hebt gevonden waar je goed mee kunt samenwerken, er 
vanzelf spillovers naar andere beleidsvelden ontstaan.  
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2.4 Rollen 

We hebben specifiek gekeken naar de rolverdeling tussen de provincies zelf en de zogenaamde 
partners in de regio. Wat betreft de rolverdeling tussen de provinciale overheden enerzijds en de 
stakeholders in de eigen regio anderzijds, zijn we slechts één voorbeeld tegengekomen waarbij de 
zogenaamde “partners in de regio” op gelijke voet deelnemen aan de Europese samenwerking, 
namelijk bij de Rijn-Schelde-Delta. En van een samenwerkingsverband waarbij de provincie een 
faciliterende rol heeft terwijl de partners in de regio de samenwerking grotendeels vormgeven en 
uitvoeren was nergens sprake. Met andere woorden: in de overgrote meerderheid van de gevallen 
is de provincie de enige partij die verantwoordelijkheid draagt voor het samenwerkingsverband.  

2.5 Overige relevante bevindingen  

Op basis van de bevindingen uit de quick scan zijn nog twee aanvullende zaken die relevant zijn in 
het kader van het onderzoek naar Europese samenwerking. Het eerste aspect betreft een 
belangrijke succesfactor, waar onze provinciale gesprekspartners nadrukkelijk op wezen, namelijk 
betrokkenheid vanuit het bestuur. Het tweede aspect gaat om het aantal medewerkers dat 
vrijgesteld is om te werken aan Europese samenwerking. Beide aspecten lichten we hieronder kort 
toe. 

2.5.1 Bestuurlijk commitment  

Als belangrijke succesfactor voor de deelname aan Europese netwerken wordt het commitment van 
de bestuurders aan deze netwerken gezien. Zonder dat commitment is het intern lastig om de 
overige beleidsafdelingen mee te krijgen, en extern lastig om als geloofwaardige partner afspraken 
te maken. De ervaring in Zuid-Holland bijvoorbeeld is dat je niet optimaal van deelname van een 
netwerk kunt profiteren als je alleen maar gewoon lid bent: je moet je actief manifesteren binnen 
zo’n netwerk om de opbrengst te maximaliseren. Ook uit ook de bevindingen in Noord-Brabant blijkt 
dat het persoonlijke Europese netwerk van de Commissaris van de Koningin een impuls geeft aan 
de Europa-activiteiten in de provincie. 

2.5.2 Omvang Europateam 

Het tweede aspect dat van belang is voor een succesvolle Europese samenwerkingsstrategie is de 
mate waarin beleidsmedewerkers er tijd en energie in kunnen steken. Met andere woorden: het 
aantal vrijgestelde medewerkers dient gerelateerd te zijn aan de ambitie en de omvang van de 
samenwerking die er op Europees niveau bestaat of voor de nabije toekomst gewenst wordt. In dat 
kader is het interessant na te gaan hoe de andere provincies hun Europacapaciteit hebben 
georganiseerd. 
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Noord-Brabant 

Het Europa-team bij de provincie Noord-Brabant bestaat uit 13 fte. Dit aantal is inclusief de 
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de EFRO-programma’s en inclusief ondersteuning. 
Daarnaast is er bij elke beleidsafdeling 0.5 fte vrijgesteld om binnen die afdeling de Europese 
activiteiten uit te voeren en/of te coördineren.  

Gelderland 

De provincie Gelderland heeft twee fulltime Europa-coördinatoren die op centraal niveau de 
Europese activiteiten overzien. Daarnaast is er bij elke beleidsafdeling een vakspecialist die voor 
gemiddeld 1 dag in de week is vrijgesteld voor Europese samenwerking. Deze aantallen zijn 
exclusief ondersteuning, en exclusief de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de Interreg- en 
overige Europese subsidieprogramma’s omdat die zijn ondergebracht bij een apart ‘Bureau 
Subsidies’.  

Zuid-Holland 

Het team Internationaal van de provincie Zuid-Holland bestaat uit 11 fte. Dit team is ook 
verantwoordelijk voor de samenwerking met China (deze samenwerking is de enige buiten-
Europese samenwerking die provincie Zuid-Holland in portefeuille heeft). Daarnaast is het 
Europateam verantwoordelijk voor de Europese programma’s en fondsen, en valt de Zuid-Hollandse 
“man in Brussel” binnen dit team. 

 

 

.   
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3. Bevindingen gesprekken provincie Utrecht 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de bevindingen uit de gesprekken die we hebben gevoerd met 
vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de ambtelijke organisatie.1 
Ook de uitkomsten van de eerste klankbordgroep zijn hierin meegenomen. Deze bevindingen 
beschrijven we aan de hand van de belangrijkste motieven die onze gesprekspartners 
onderscheiden voor Europese samenwerking (5.1), de mogelijke samenwerkingsvormen waar de 
voorkeur naar uit gaat (5.2) en de rol die de provincie daarbij volgens hen zou moeten spelen (5.3). 

3.2 Motieven 

De verschillende samenwerkingsmotieven die wij hebben onderscheiden (zie voor een overzicht 
2.2.1) zijn aan alle gesprekspartners voorgelegd.2 Zij konden een totaal van 100 punten over deze 
categorieën te verdelen. Natuurlijk zijn de scores door de gesprekspartners toegelicht. Ook bestond 
de mogelijkheid om aanvullende motieven te noemen. In bijlage 3 hebben wij een geanonimiseerde 
scoretabel opgenomen.  

Gedeputeerde Staten 

Het hoogst scorende motief voor de gedeputeerden is beïnvloeding van beleid, gevolgd door 
kennisopbouw ten behoeve van het eigen beleid en internationalisering van de provincie. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat kennisopbouw vooral ruim wordt opgevat als inspiratie opdoen en de 
blik verbreden. Met andere woorden: het gaat niet om de details, maar de hoofdlijnen en men wil 
‘verrast’ worden: suggesties opdoen voor mogelijke aanpakken of oplossingen van 
beleidsvraagstukken bijvoorbeeld.  

Provinciale Staten 

Bij PS ligt de nadruk eveneens op internationalisering en kennisopbouw. Anders dan de 
gedeputeerden, geven de PS-leden aan beïnvloeding van EU-beleid als ‘onhaalbaar’ te 
beschouwen. Hiervoor zijn lobbyactiviteiten op Randstadniveau belangrijker dan samenwerking met 
een Europese regio buiten Nederland. Een enkeling geeft aan ‘Zichtbaarheid in Europa’ belangrijk 
te vinden. Dit vereist namelijk dat je goed nadenkt over het profiel van de provincie: wat is haar 
kracht? Dit is vervolgens het vertrekpunt voor de andere activiteiten. 
                                                      

1 De bevindingen in dit hoofdstuk zijn daarmee niet representatief voor GS, PS of de ambtelijke organisatie 
want zij zijn uitsluitend gebaseerd op de gesprekken die zijn gevoerd. Voor een overzicht van de 
gesprekspartners zie bijlage 1. Dat neemt niet weg dat de bevindingen een indicatief beeld geven en daarom 
niet minder betekenisvol zijn. 

2 Voor de leesbaarheid hebben we het steeds over GS/gedeputeerden, PS of de ambtelijke organisaties. 
Nadrukkelijk bedoelen we daarmee de vertegenwoordigers van deze gremia die wij in het kader van dit 
onderzoek hebben gesproken. 
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Ambtelijke organisatie 

Wat opvalt bij de scores van de vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie, is dat zij het 
werven van Europese fondsen en subsidies veel meer punten geven dan GS en PS. Wanneer 
Europese samenwerking leidt tot het binnenhalen van extra middelen voor het uitvoeren van beleid, 
is resultaat van de samenwerking snel zichtbaar. Kennisopbouw wordt anders dan bij GS meer 
opgevat als specifieke kennisvergaring. Voor het ‘verbreden van de blik’ kan een congres, studiereis 
of gewoon vakliteratuur al voldoende zijn, zo wordt aangegeven. Met specifieke kennisvergaring 
bedoelen de ambtenaren het onderzoeken van de details op specifieke beleidsterreinen: wat is er in 
een ander land of een andere regio nu precies gedaan aan specifieke beleidsproblemen? Hoe is 
een en ander aangepakt, waarom is voor deze aanpak gekozen en met welk resultaat? Overigens 
richten veel Europese subsidies zich op dergelijke kennisuitwisseling, wat de samenhang tussen 
beide motieven versterkt.  

Aanvullende motieven (categorie ‘overig’) 

Motieven die naast bovenstaande genoemd zijn (één keer), zijn: economische ontwikkeling en spin-
off (effecten van de samenwerking op de provinciale partners in de regio), solidariteit en 
ontwikkelingssamenwerking (bijdrage leveren aan de ontwikkeling van later toegetreden EU-
lidstaten) en duurzaamheid (de samenwerking moet vooral ook op de lange termijn gericht zijn).  

Een concreet voorbeeld van een samenwerking gebaseerd op economische ontwikkeling is de 
samenwerking met China. Duidelijk is dat men over het algemeen trots is op dit 
samenwerkingsverband, dat overigens al een lange geschiedenis kent. Omdat men in China handel 
drijft via de overheid, is het belangrijk voor Utrechtse ondernemers en kennisinstellingen dat de 
overheid participeert in de handelsmissie. Deze samenwerking met China heeft bovendien als 
(onvoorzien en onverwacht) positief neveneffect dat binnen de provincie Utrecht meer en beter 
wordt samengewerkt tussen provincie, de Kamer van Koophandel, ondernemers en 
kennisinstellingen.  

Een voorbeeld van een samenwerkingsverband waarin solidariteit aanvankelijk als leidend motief 
gold, is de huidige samenwerking met Zuid-Moravië. Gesteld wordt dat het commitment vanuit de 
Tsjechische regio relatief groot is. De samenwerking is ontstaan vanuit het idee om voormalig 
Oostblok landen te ondersteunen bij de toetreding tot de EU. Tsjechië heeft zich inmiddels 
economisch sterk ontwikkeld en het is voor bestuurders inspirerend om dit van nabij te zien 
gebeuren. 

3.3 Vormen 

We hebben de door ons onderscheiden vormen (zie 2.2.2) aan onze gesprekspartners voorgelegd 
met de vraag naar welke vorm hun voorkeur uitgaat. Hierna geven we weer hoe daarop is 
gereageerd, inclusief de onderbouwing die daarbij werd gegeven. Ook hier volgen we de 
categorieën GS, PS en ambtelijke organisatie. 
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Gedeputeerde Staten 

GS geven over het algemeen de voorkeur aan brede, bilaterale partnerschappen. Zij geven aan dat 
het aangaan van samenwerking veel investering kost, dus dat er per partnerschap zoveel mogelijk 
uitgehaald moet worden. Binnen deze partnerschappen moeten de inhoudelijke raakvlakken 
benoemd worden, waarbij het de ambitie van de portefeuillehouder Europa is om alle thema’s uit het 
collegeprogramma ergens onder te brengen. Het voordeel van een brede samenwerking is dat er 
intern (tussen beleidsafdelingen) kennis uitgewisseld kan worden, wat de interne verankering van 
‘Europa’ kan versterken. Wanneer er voor elk inhoudelijk thema een andere samenwerking wordt 
aangegaan, loop je het risico dat de Europa-activiteiten te versnipperd raken binnen de provincie, 
aldus enkele gedeputeerden.   

Een paar van onze gesprekspartners wees ook nadrukkelijk op een nadeel van het bilaterale 
partnerschap: ‘je kunt erin vast blijven zitten’: wanneer er eenmaal goede relaties zijn maar er 
inhoudelijk weinig meer uit te wisselen is, is het moeilijk de samenwerking ‘af te ronden’.  

Provinciale Staten 

PS zijn niet bijzonder uitgesproken over specifieke vormen. Elke vorm heeft zo zijn eigen voor- en 
nadelen, zo wordt door de meeste gesprekspartners gesteld.  

Ambtelijke organisatie 

De vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie zijn erg uitgesproken: zij hebben over het 
algemeen geen goede ervaringen met de bestaande partnerschappen. Het kost veel tijd, het is 
inhoudelijk onvoldoende interessant en leidt niet tot voldoende zichtbare resultaten. Zij pleitten voor 
multilaterale, specifieke netwerken zodat ze doelgericht (op specifieke beleidsterreinen) met andere 
regio’s kennis kunnen uitwisselen of projecten kunnen aangaan.  

Of Europese samenwerking loont, hangt veelal af van het betreffende beleidsterrein, stellen de 
ambtenaren. Een voorbeeld dat genoemd is, is de jeugdzorg. Op dit specifieke terrein valt wel wat 
van elkaar te leren, maar dat hoeft niet in perse samenwerking met andere regio’s. De 
uitvoeringsorganisaties in de jeugdzorg zijn actief in het bestuderen en toepassen van internationaal 
wetenschappelijke bewezen methoden: daar heeft de provincie als overheid amper een rol in. Het is 
goed om op de hoogte te blijven, maar dat kan ook door bijvoorbeeld het lezen van vakliteratuur. In 
het geval van plattelandsontwikkeling is dat anders, zo wordt aangegeven door de betreffende 
ambtenaar. Voor dit beleidsterrein geldt dat het juist wel interessant is elkaar te ontmoeten, kennis 
en ervaring in gesprekken uit te wisselen en bezoeken aan bepaalde gebieden te brengen.  

Enkele gesprekspartners wezen op een bijkomend voordeel van netwerken. Deze 
samenwerkingsvorm wordt beschouwd als wat flexibeler: wanneer een netwerk te weinig oplevert, 
stap je er ‘gewoon’ weer uit. 

De meest optimale vorm, zo werd door een aantal ambtenaren aangegeven, zou een netwerk zijn 
van similar regions: Europese regio’s die op een aantal (beleids)onderwerpen redelijk 
overeenkomen. Door deel te nemen in een dergelijk netwerk kun je elkaar op de hoogte houden van 
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de actuele ontwikkelingen in de regio’s. Zodra blijkt dat een andere regio ook een probleem heeft 
met bijvoorbeeld luchtvervuiling, of daar juist al een oplossing voor heeft gevonden, kun je in 
bilateraal verband de samenwerking verder vormgeven.  

3.4 Rollen  

Onze gesprekspartners hebben aangegeven welke rol de provincie in samenwerking zou moeten 
spelen (de verschillende rollen die met hen zijn besproken worden toegelicht in 2.2.3). Onderstaand 
worden de voorkeuren per categorie gesprekspartners samengevat en toegelicht. 

Gedeputeerde Staten 

GS geven aan ongeveer in het midden te willen zitten: enerzijds moet de provincie zelf een grote rol 
spelen (zeker voor wat betreft de brede partnerschappen), anderzijds moet zij de partners in de 
regio stimuleren en faciliteren. Dat gebeurt nu nog te weinig.  

Provinciale Staten 

Ook PS geven aan dat hun voorkeur uitgaat naar een combinatie van rollen. Het gaat hen om het 
optimaal benutten van ‘het beste van twee werelden’: de provincie heeft de bestuurlijke ingangen, 
de partners hebben de inhoudelijke expertise.  

Ambtelijke organisatie 

Voor de ambtenaren geldt dat zij bij voorkeur een onderscheid maken naar inhoudelijke 
onderwerpen. De verschillende onderwerpen vragen respectievelijk om verschillende rolinvulling 
van de provincie. Wanneer het gaat om thema’s als governance, de implementatie van EU-
richtlijnen of fondsenwerving is het logisch dat de provincie zelf de actieve speler is. In andere 
gevallen is het beter dat de provincie haar partners stimuleert en faciliteert. In die zin is de 
rolinvulling door de provincie meer een beleidsinhoudelijke keuze dan een politieke.  

Ambtenaren wezen nog op een complicerende factor in een ‘partners met partners’ 
samenwerkingsverband. De (hiërarchische) rol in andere landen is vaak anders dan bij ons. Waar 
de Nederlandse provincies vaak een faciliterende rol hebben, heeft het middenbestuur in andere 
landen dikwijls een veel directe (traditionele) aansturingsrelatie. Dat heeft invloed op de 
vergelijkbaarheid tussen regio’s.  

Tot slot wordt aangegeven dat Europese samenwerking nu vooral geconcentreerd is ín de 
provinciale organisatie en niet in actieve en/of structurele samenwerking met regiopartners. En 
bínnen de provincie ligt het zwaartepunt bij de bestuurders. 
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4. Bevindingen Utrechtse stakeholders  

4.1 Inleiding 

We hebben een inventarisatie gemaakt van de activiteiten die enkele belangrijke instellingen en 
organisaties in de provincie Utrecht verrichten op het gebied van Europese samenwerking. We 
hebben dit in verband gebracht met hun behoeften met betrekking tot de Europese 
samenwerkingsportefeuille van de provincie Utrecht. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van 
deze gesprekken weergegeven. Ook in dit hoofdstuk doen we dat aan de hand van motieven voor 
samenwerking (4.1), samenwerkingsvormen (4.2) en rollen, waarbij we met name ingaan op de rol 
die stakeholders voor de provincie zien weggelegd als het gaat om Europese samenwerking (4.3).  

De kerngroep heeft een aantal stakeholders in de regio geselecteerd die zij van belang acht voor de 
Europese samenwerkingsactiviteiten van de provincie. Deze stakeholders zijn: de Kamer van 
Koophandel Utrecht, de Kamer van Koophandel Midden Nederland, de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving en de gemeente Utrecht.3 Bij elk van 
deze stakeholders hebben wij de aangewezen medewerkers geïnterviewd.4 

4.2 Motieven  

De partners in de regio zijn zelf in variërende mate actief op Europees vlak. Belangenbehartiging en 
lobby zijn belangrijke motieven voor de stakeholders om samen te werken met hun evenknieën in 
Europa: beleidsbeïnvloeding op het niveau van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie. Maar voor een aantal organisaties is het voor hun dagelijkse praktijk vooral ook 
vanzelfsprekend om samen te werken. De organisaties zijn zich ervan bewust dat ze voordeel 
hebben bij het uitwisselen van kennis, zowel over hun interne bedrijfsvoering (benchmarking) als 
over onderwerpen die zich niet beperken tot landsgrenzen. Denk aan kennisuitwisseling in het 
onderwijs en de wetenschap, maar ook aan de uitgangspunten van de Europese vrije markt. 
Werknemers en studenten bewegen zich over grenzen heen. De organisaties willen hierop 
anticiperen. 

 

 

                                                      

3 De gemeente Utrecht komt zodoende twee keer in dit onderzoek voor: enerzijds als partij die relevant is als 
vergelijkingsmateriaal m.b.t. de Europese samenwerkingsportefeuille, anderzijds als belanghebbende bij de 
Europese samenwerking van de provincie Utrecht. 

4 In verband met de waarborging van de vertrouwelijkheid van de door de respondenten verschafte informatie, 
geven wij eventueel gevoelige informatie hier in algemene termen weer. 
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4.3 Vormen 

Kamers van Koophandel 

EuroChambers is de koepelorganisatie van Kamers van Koophandel in verschillende landen en 
bemiddelt in de onderlinge contacten tussen Kamers van Koophandel. Daarnaast werken de 
Kamers van Koophandel veel samen met hogescholen en ROC’s, die belangrijke leveranciers van 
personeel aan het midden- en kleinbedrijf zijn. Aan de samenwerking met deze 
onderwijsinstellingen zit in veel gevallen ook een Europese component, omdat bijvoorbeeld de 
hogescholen veel buitenlandse studenten hebben of opleidingen aanbieden die sterk op het 
buitenland georiënteerd zijn.  

Universiteit van Utrecht 

De Universiteit Utrecht (UU) werkt met buitenlandse universiteiten samen door middel van de 
Europese Rectorenconferentie, LERU en het Utrecht-netwerk. De Europese rectorenconferentie is 
het lobbygezicht van de universiteiten in de richting van de EU instellingen. De Conferentie behartigt 
de belangen van Europese universiteiten in algemene zin, waarbij het beïnvloeden van Europese 
wet- en regelgeving centraal staat. LERU staat voor de League of European Research Universities. 
Dit verbond van onderzoeksuniversiteiten bestaat uit een aantal vooraanstaande universiteiten uit 
de verschillen EU lidstaten. Hier wordt voornamelijk samengewerkt op inhoudelijk vlak, zoals bij het 
samen opzetten van onderzoek en het uitwisselen van nieuwe kennis en inzichten. Als laatste is de 
UU zeer actief in het Utrecht-netwerk. Het netwerk bestaat uit 31 universiteiten uit 28 Europese 
landen. Het doel van de deelnemers is om elkaar te ondersteunen bij het verwezenlijken van de 
opgaven op het gebied van internationalisering en het bevorderen van de Europese mobiliteit van 
zowel studenten als wetenschappelijke staf.  

Hogeschool Utrecht 

Voor de Hogeschool Utrecht (HU) is Europese samenwerking de afgelopen jaren van steeds groter 
belang geworden. De Hogeschool is zich steeds meer op onderzoek gaan richten, waarvoor de 
Europese Commissie een belangrijke financieringsbron is. Echter, aanvragen kunnen in veel 
gevallen alleen samen met partners uit andere EU lidstaten gedaan worden. De HU werkt hiervoor 
nauw samen met de University of Applied Sciences in Turku (Finland). Bovendien wordt 
samengewerkt in een netwerk van verschillende Universities of Applied Sciences, waar onder 
andere de hogeschool van Leuven aan deelneemt. Daarnaast zoekt de HU vergelijkbare 
hogescholen in het buitenland op om tot interne benchmarks te komen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot het eigen hogere management of met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering.  

Planbureau voor de Leefomgeving 

Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt veel samen met de Europese Commissie, en met hun 
evenknieën in andere lidstaten, bijvoorbeeld om databases voor internationale benchmarks te 
genereren. De samenwerking is vooral op inhoud gebaseerd, en niet zozeer op strategische doelen.  
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4.4 Rollen 

We hebben de verschillende stakeholders gevraagd wat hun behoeften zijn op het vlak van 
Europese samenwerking en op welke manier de provincie Utrecht daaraan bij zou kunnen dragen. 
Over het algemeen gaven de stakeholders aan graag te willen meeliften op de contacten die de 
provincie in andere lidstaten heeft. De stakeholders zien er een grote meerwaarde in om door de 
provincie in verschillende gebieden bij partners geïntroduceerd te worden, waarna ze zelf kunnen 
onderzoeken of er met de betreffende partner resultaatgericht samengewerkt kan worden. Hierin 
wordt de netwerkfunctie van de provincie dus benadrukt.  

Daarnaast gaven de stakeholders aan behoefte te hebben aan een regisserende rol door de 
provincie. De provincie kan een grotere rol spelen in het overzien en coördineren van de Europese 
activiteiten van de partijen in de regio.  

Kamers van Koophandel 

Meer specifiek gaven de medewerkers van de twee Kamers van Koophandel aan graag meer dan 
nu het geval is met de provincie Utrecht te willen samenwerken om het vestigingsklimaat voor 
buitenlandse bedrijven in de regio te verbeteren. Met name op het gebied van het binnenhalen van 
creatieve bedrijven zouden de Kamers van Koophandel graag de handen ineen slaan met de 
provincie. 

Onderwijsinstellingen 

De twee instellingen voor hoger onderwijs (de UU en de HU) gaven niet aan een specifieke 
behoefte te hebben aan nieuwe initiatieven van de provincie. Wel gaven beiden aan dat zijzelf 
inmiddels sterk actief zijn op het gebied van Europese samenwerking en dat zij de provincie 
misschien meer te bieden hebben op dit vlak dan andersom. Beide instellingen spraken de wens uit 
om de samenwerking met de provincie op dit vlak te willen intensiveren. Waar deze partijen 
behoefte aan hebben is een intensievere regionale samenwerking om hun Europese activiteiten 
meer effect te laten hebben. Concreet betekent dit samenwerken met de provincie, de gemeente, 
bedrijven in de regio en andere instanties.  

Gemeente Utrecht 

De medewerkers van de gemeente Utrecht gaven aan graag de krachten te willen bundelen met de 
provincie op het gebied van de samenwerking met de landen van herkomst van de 
immigrantengemeenschappen in de regio Utrecht. De gemeente Utrecht heeft reeds een Landen 
van Herkomst-programma. Er bestaat duidelijke belangstelling bij de gemeente Utrecht op dit thema 
in de toekomst intensiever met de provincie samen te gaan werken. Daarnaast kwam in het gesprek 
met de gemeente Utrecht naar voren dat er duidelijke synergievoordelen te behalen zijn als de 
provinciale en lokale overheden samenwerken met eenzelfde regio en haar hoofdstad in een ander 
EU-land. De ervaring in Zuid-Moravië heeft geleerd dat er tussen landen grote verschillen kunnen 
bestaan in de manier waarop bevoegdheden en beleidsverantwoordelijkheden tussen het lokale en 
regionale niveau verdeeld zijn. Het kan dus zijn dat een relevant beleidsprobleem voor de gemeente 
Utrecht in een ander land een regionale competentie is, en dat een onderwerp dat sterk speelt voor 
de provincie elders op lokaal niveau rust. Als er overeenkomsten zijn in de regio’s en hun 
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hoofdsteden waar gemeente en provincie mee samenwerken, kunnen dit soort verschillen 
gemakkelijk overbrugd worden door gebruik te maken van elkaars contacten.  
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5. Conclusies 

5.1 Inleiding 

Op basis van de bevindingen uit de vorige drie hoofdstukken formuleren we in dit hoofdstuk 
conclusies. Ook hierbij categoriseren we naar motieven voor samenwerking (5.1), vormen waarin 
dat georganiseerd kan worden (5.2) en rollen die voor de provincie in samenwerkingsverbanden 
kunnen zijn weggelegd (5.3). We ronden af met een drietal varianten voor het vormgeven van 
Europese samenwerking (5.4) die ons inziens voor de provincie Utrecht relevant zijn.  

5.2 Motieven 

Het belangrijkste – dat wil zeggen: het meest genoemde en besproken – motief is kennisopbouw en 
–uitwisseling. Ambtenaren worden enthousiast als een samenwerking daadwerkelijk kennis oplevert 
die ze kunnen toepassen in hun werkpraktijk. GS benadert het meer vanuit een strategisch 
perspectief en zien op een abstracter niveau parallellen tussen verschillende beleidsthema’s. Ook 
voor PS ligt de nadruk op het motief voor kennisopbouw.  

Op de tweede plaats is beleidsbeïnvloeding genoemd als belangrijk motief voor samenwerking. Ons 
inziens ligt dit motief in lijn met de wens tot kennisopbouw. Voor succesvolle beleidsbeïnvloeding 
zijn twee elementen van belang: kennis van zaken en bundeling van krachten. Wanneer 
samenwerking primair gebaseerd is op kennis, wordt in beide elementen voorzien: in samenwerking 
zoeken partijen elkaar juist op om elkaar te versterken en kennis uit te wisselen, waardoor het eigen 
kennisarsenaal wordt uitgebreid. 

Deze motieven komen overeen met de belangrijkste motieven die voor de verschillende 
Nederlandse provincies een rol spelen. Ook zij benadrukten dat kennisuitwisseling en 
beleidsbeïnvloeding de boventoon voeren in Europese samenwerking. Daarnaast noemden zij nog 
expliciet de mogelijkheid van gezamenlijk Europese subsidie aanvragen: bundeling van krachten 
maakt de kans op succes groter, zo is hun ervaring. 

De redenen voor regionale Utrechtse organisaties om op Europees niveau samen te werken zijn in 
feite uitsluitend kennisgedreven. 

Wij stellen dat samenwerken op beleidsinhoudelijke onderwerpen belangrijker is dan het vergroten 
van de kans op het binnenhalen van Europese subsidies of het EU-proof maken van de provincie. 
Dat laatste moet sowieso en is niet afhankelijk van internationale partners; het eerste is geen doel 
op zich en zal naar verwachting toch wel gebeuren binnen een samenwerkingsverband omdat 
partners elkaar snel zullen vinden in de inspanningen die nodig zijn voor het verkrijgen van 
subsidies. Bovendien levert zo de samenwerking een concreet resultaat op. 

Wij concluderen dat inspiratie opdoen op zichzelf geen doel is maar als neveneffect wel interessant 
kan zijn. Het is echter geen doorslaggevend argument voor samenwerking omdat het op voorhand 
geen zicht biedt op concrete resultaten. In de Europastrategie van de provincie ligt de nadruk op 
objectieve doelstellingen en meerwaarde voor de provincie als voorwaarden voor samenwerking. 
Met andere woorden: samenwerking moet echt effectief zijn. Daar kan het opstellen van een kosten-
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batenanalyse bij helpen. Minder rationele overwegingen voor samenwerking, zoals het opdoen van 
inspiratie, het verbreden van de eigen horizon en interculturele ontmoetingen, kunnen daarbij wel 
als extra baten worden meegewogen. 

5.3 Vormen 

De vormvoorkeur is voor GS en de ambtenaren5 sterk afhankelijk van de behoefte die 
gesprekspartners hebben. Voor GS zijn brede, bilaterale partnerschappen gekoppeld aan 
inhoudelijke thema’s aantrekkelijk, waarbij het vanuit efficiency oogpunt de ambitie is om alle 
thema’s in de samenwerking ‘af te dekken’. Ambtenaren daarentegen zijn minder enthousiast over 
deze vorm omdat het veel tijd kost en de verwachte opbrengsten niet altijd even helder zijn.  

Andere provincies werken relatief meer met multilaterale specifieke netwerken dan de provincie 
Utrecht tot op heden gedaan heeft. Die multilaterale specifieke netwerken lijken een goed 
instrument om tot zinnige uitwisselingen van kennis en ervaringen te komen op het niveau van de 
beleidsafdelingen.  

Voor de regionale stakeholders van de provincie Utrecht zijn kennisgedreven netwerkverbanden de 
logische vorm waarin zij met buitenlandse partners samenwerken. Hier is de regionale insteek niet 
aan de orde. 

Uit de verschillende vergelijkingen die wij hebben gemaakt blijkt dat de samenwerking vooral 
(beleidsinhoudelijke) resultaten moet opleveren. Daarom is het belangrijk om partners te kiezen die 
zo vergelijkbare beleidsopgaven hebben en vergelijkbare omgevingskenmerken. 

Flexibiliteit wordt alom als wenselijk ervaren. Flexibiliteit kan bereikt worden door in een netwerk met 
meerdere partners samen te werken in plaats van volledige concentratie op een partnership met 
slechts één andere partner. Flexibiliteit kan bereikt worden door zo min mogelijk formeel vast te 
leggen (het niet-verplichte karakter zorgt ervoor dat de samenwerking altijd van beide kanten van 
harte gaat), zodat een samenwerking ook zonder veel moeite beëindigd kan worden. Dat neemt niet 
weg dat, om op voorhand de succesratio te vergroten, samenwerkingspartners naar elkaar moeten 
uitspreken wat de doelstellingen van de samenwerking voor hen is en wat het hen moet opleveren. 

Wij concluderen dat voor samenwerking op beleidsterreinen unieke, bilaterale verbanden minder 
voor de hand liggen. Uit de recente ervaring van provincies en regionale partners blijkt dat 
participatie in netwerken (inhoudelijk) succesvoller is. Dat neemt niet weg dat meer projectmatige 
en/of ad hoc samenwerkingsverbanden daarnaast goed mogelijk zijn, gekoppeld aan actuele 
ontwikkelingen. In het kader van het prioritaire thema Culturele Hoofdstad in 2018 kan het goed 
mogelijk zijn contacten te leggen met Istanbul, die één van de culturele hoofdsteden 2010 is. 
Overigens kan in de vorm van een projectmatig samenwerkingsinitiatief de bestuurlijke 
samenwerkingsbehoefte (inspiratie opdoen en horizonverbreding) heel goed worden vormgegeven.  

                                                      

5 Zoals blijkt uit 4.2 hebben PS geen uitgesproken vormvoorkeur. 
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In alle gevallen is het van belang van tevoren de samenwerkingstermijn te bepalen. Dat dwingt 
partners doelstellingen en beoogde resultaten van de samenwerking zo concreet (en meetbaar) 
mogelijk te formuleren.  

Daarbij is het volgens ons belangrijk om tussentijdse evaluatiemomenten af te spreken, waarbij op 
basis van, liefst van te voren overeengekomen criteria, tussentijds kan worden bekeken of de 
samenwerking voldoende effect heeft voor de betrokken partners, of er voldoende sprake is van 
vergelijkbaarheid en of er evenwicht is tussen inspanningen die partners leveren en de resultaten 
die deze inspanningen genereren. Dergelijke evaluatiemomenten moeten nadrukkelijk ook voor elke 
partner een reële gelegenheid bieden te besluiten de samenwerking te beëindigen. Het 
afwegingsinstrument dat na dit hoofdstuk wordt beschreven zou eveneens goed kunnen dienen als 
evaluatiekader. 

5.4 Rollen 

Zowel GS, PS als de ambtelijke organisatie zien het meest in een combinatie van rollen. Enerzijds is 
de rolkeuze namelijk afhankelijk van het beleidsonderwerp, anderzijds is het belangrijk de voordelen 
van alle rolvarianten optimaal te kunnen benutten. 

In de vergelijking met andere provinciale overheden valt op dat zij vaak zelf een primaire rol spelen 
in de samenwerkingsverbanden, ook al is het (mede) doel van de samenwerking dat partners in de 
regio meeprofiteren van de inspanningen van de provincie. Dat sluit aan op wat de regionale 
stakeholders ook zelf aangeven: zij zouden graag meeliften op provinciale contacten. De 
netwerkfunctie van de provincie werd door hen met name benadrukt. Daarnaast is commitment en 
actieve betrokkenheid van bestuurders een belangrijke factor om de samenwerking (welke vorm of 
welke rol dan ook) te laten slagen. En een ‘klik’ tussen de samenwerkende regio’s is van zeer groot 
belang. Die klik moet er zijn op organisatieniveau (de samenwerking moet door de hele organisatie 
gesteund worden) én op persoonlijk niveau (er moet vertrouwen en goodwill zijn tussen de trekkers 
in de verschillende regio’s). 

Dat betekent volgens ons dat de rol van de provincie in samenwerking met andere Europese regio’s 
aanvankelijk vooral een initiërende is. Afhankelijk van de inhoud en het verloop van de 
samenwerking kan de provincie haar rol steeds optimaal kiezen of, indien gewenst, aanpassen. 
Tussentijdse evaluatiemomenten zijn een goede aanleiding om ook stil te staan bij de meest 
gewenste rolinvulling door de provincie. 

In het volgende kader is ter illustratie aangegeven welke fasen in samenwerkingsprocessen te 
onderscheiden zijn en welke rol(len) daarbij passend kan (kunnen) zijn. 
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5.5 Drie basisvarianten voor samenwerking 

5.5.1 Inleiding 

Op basis van deze conclusies formuleren wij drie varianten voor de toekomstige invulling van het 
Europese samenwerkingsbeleid van de provincie. Deze varianten dienen als leidraad voor de 
besluitvorming over de vorm van samenwerking en maken in die zin deel uit van het 
afwegingskader dat we in het volgende hoofdstuk presenteren. Ze zijn nadrukkelijk niet in beton 
gegoten, dat wil zeggen dat verschillende mengvormen uiteraard evenzeer mogelijk zijn.  

Hieronder presenteren wij deze drie varianten op systematische wijze. Per variant zetten we kort 
uiteen wat ze inhouden, aan welke motieven elke variant beantwoordt en in wiens behoefte elke 
variant optimaal voorziet. Vervolgens gaan we in op de verwachte implicaties van de keuze voor 
elke variant. Wat zal er veranderen in de aanpak, in de benodigde menselijke capaciteit, in de 
vereiste kosten/inspanningen en in de te verwachten opbrengsten/resultaten. Tenslotte geven we 
aan in welke mate elke variant past binnen het beleidskader dat de provincie voor haar 
Europabeleid heeft opgesteld. 

Fasen in het samenwerkingsprocessen 

1. Initiatie fase. Kenmerkend voor deze fase is een oriëntatie op mogelijke samenwerkingspartners aan 
de hand van het afwegingskader. De rol van de provincie is hierin leidend: de provincie neemt het 
voortouw. 

2. Opstartfase. In deze fase worden de eerste contacten gelegd, de bereidheid tot samenwerken 
gepolst, et cetera. De rol van de provincie is hierin leidend, maar ook stimulerend door bijvoorbeeld 
andere instellingen uit de regio naar voren te schuiven. Deze fase wordt afgerond als er gezamenlijk 
samenwerkingsdoelstellingen geformuleerd en samenwerkingsafspraken gemaakt zijn (termijn, 
frequentie, evaluatiemomenten, et cetera). 

3. Doorloopfase. De samenwerking is gestart, contacten zijn gelegd en uitwisseling loopt. Deze fase 
eindigt altijd in een wederzijds evaluatiemoment, waarna besloten wordt of de samenwerking wordt 
gecontinueerd of wordt afgebouwd. De rol van de provincie is hierin faciliterend en stimulerend. 
Daarnaast kan de provincie fungeren als intermediair/makelaar door het verbinden van partijen, te 
lobbyen, of nieuwe contacten te leggen. De provincie is leidend in de beslissing om wel of niet de 
samenwerking te continueren. 

4. Doorstartfase. Als besloten is dat de samenwerking wordt voortgezet, kan worden vastgelegd op 
welke fronten de samenwerking zal moeten worden aangepast op basis van uitkomsten van de 
evaluatie. Indien nodig zullen samenwerkingsafspraken hernieuwd worden. De rol van de provincie 
is leidend wanneer het gaat over het maken van nieuwe afspraken. Deze rol kan daarna weer een 
faciliterend karakter hebben, vergelijkbaar met de doorloopfase. 

5. Afsluitingsfase. Als de evaluatie niet positief is, kan besloten worden de samenwerking af te bouwen. 
De provincie neemt hierin de leiding.  
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5.5.2 Variant 1: het brede, bilaterale partnerschap 

Een keuze voor deze variant houdt in dat de samenwerking op praktisch dezelfde manier zal 
worden ingevuld als nu met Surrey en Zuid-Moravië, alleen dan met een andere regio. Er wordt dan 
een nieuwe partner voor een breed en bilateraal partnerschap gevonden. Vanwege het brede en 
bilaterale karakter van de partnerschap voldoet de samenwerking primair aan het motief van 
kennisopbouw. Daarnaast wordt de binnen de kaders van het partnerschap op zoveel mogelijk 
terreinen samengewerkt om Europese subsidies binnen te halen en actief te zijn in bijvoorbeeld 
Interreg projecten.  

Van de verschillende partijen wordt met deze variant het best voorzien in de behoeften van 
Gedeputeerde Staten. Binnen GS bestaat de voorkeur voor brede samenwerking zodat er enerzijds 
goede contacten tussen de bestuurders aan beide zijden kunnen ontstaan, en anderzijds op een 
breed scala aan onderwerpen inspiratie opgedaan kan worden. Vergelijkbaarheid met de 
partnerregio kan daaraan bijdragen, maar overigens is dit in deze variant niet per se noodzakelijk: 
een samenwerking met een partnerregio die erg verschilt van Utrecht kan juist zorgen voor de 
gewenste verbreding van de blik en de stimulans om bepaalde beleidsproblemen en –opgaven eens 
vanuit een totaal ander perspectief te benaderen, zoals met name GS hebben aangegeven. In deze 
zin beantwoordt een nieuwe partnerschap ook aan de behoeften van Provinciale Staten. Echter, de 
ambtelijke beleidsafdelingen zullen minder goed voorzien worden in hun behoefte aan inhoudelijke 
en gerichte kennisuitwisseling en –opbouw. De kans is klein dat er een partner gevonden kan 
worden waarbij er op meerdere beleidsterreinen langdurig inhoudelijk samengewerkt kan worden. 
Daarnaast beantwoordt het partnerschap niet aan de wens van de ambtelijke afdelingen om niet 
langer aan één of twee regio’s ‘vast te zitten’. 

Wij schatten bovendien in dat het bijzonder moeilijk is om een regio te vinden die voldoende ‘matcht’ 
met Utrecht. Hoe groter de compatibiliteit tussen Utrecht en de regio in kwestie op zowel de taken 
en bevoegdheden van het regionale bestuur als de op prioritaire beleidsterreinen, hoe beter deze 
variant in de praktijk zal aansluiten bij de bestaande beleidsdoelen. Het zal evenwel lastig blijken 
een regio te vinden die op alle beleidsterreinen vergelijkbaar met Utrecht is, opdat in alle behoeften 
voorzien wordt. Deze conclusie wordt onderstreept door de huidige praktijk, waarin de brede, 
bilaterale partnerschappen die er bestaan met Surrey en Zuid-Moravië niet voldoen. Deze mening is 
overigens breed gedragen. Hiermee wordt ook duidelijk dat een eventuele bilaterale partnerschap 
met een Turkse regio onvoldoende aansluit bij de behoeften van de provincie.  

5.5.3 Variant 2: netwerken 

Een keuze voor variant 2 houdt in dat de ruimte in de samenwerkingsportefeuille wordt ingevuld 
door aan te sluiten bij bestaande multilaterale netwerken. Een voor de hand liggende mogelijkheid 
zou zijn om hierbij uit te gaan van één of enkele netwerken, zoals een breed netwerk (bijvoorbeeld 
een Similar Regions Network) of meer specifieke netwerken, zodanig dat de beleidsprioriteiten 
(stad/land, kenniscentrum en Culturele Hoofdstad 2018) toereikend tot hun recht komen. Bij het 
aansluiten bij deze netwerken kan de mogelijkheid in het achterhoofd gehouden worden dat er in de 
toekomst verdergaande bilaterale samenwerking met één van de netwerkpartners ontwikkeld kan 
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worden. Andersom geldt hetzelfde: bilaterale samenwerking kan door ontwikkelen naar een 
samenwerking met meerdere partners in een netwerk, op een overeenkomstig beleidsthema.  

Vanwege het zowel brede als toegespitste karakter van de verschillende netwerken voldoet deze 
variant aan een ruimer palet aan motieven, namelijk (a) kennisopbouw, (b) zichtbaarheid in de EU 
vanwege het relatief grote aantal regio’s waarmee contacten ontstaan (c) beïnvloeding van relevant 
EU beleid, doordat de specifieke netwerken relatief beter in staat zijn om op hun beleidsterrein een 
luide stem bij de Europese instellingen te laten horen, en (d) projecten en subsidies omdat er in de 
netwerken gemakkelijker een geschikte partner(s) gevonden zal (zullen) worden om gezamenlijke 
subsidies aan te vragen of gezamenlijk aan Interreg projecten deel te nemen.  

Daarmee worden de behoeften van alle drie de partijen binnen de provinciale organisatie (GS, PS 
en de beleidsafdelingen) zeer goed bediend. GS kan inspiratie opdoen bij een brede groep van 
netwerkpartners, PS vindt een Europese uitstraling en zal tevreden zijn met de toegenomen 
mogelijkheden om subsidies te werven en projecten uit te voeren, en de beleidsafdelingen zullen 
zich herkennen in de perspectieven en opgaven van de netwerkpartners (met name die in de 
specifieke netwerken).  

Samenwerking met Turkije kan in deze variant vorm krijgen in zoverre dat Turkije lid kan zijn van 
een netwerk waar ook de provincie Utrecht zich bij aan sluit.  

Ten slotte past de netwerkvariant volgens ons zeer goed binnen de EU-beleidskaders van de 
provincie Utrecht omdat er voor verschillende beleidsthema’s vaak wel een netwerk gevonden kan 
worden. Bovendien biedt deze variant goede mogelijkheden om de inhoud leidend te laten zijn bij de 
selectie van netwerken en kan er vanwege de specificiteit van de netwerken sterker op resultaat 
gestuurd worden.  

5.5.4 Variant 3: Projectmatige en ad hoc samenwerking 

Een keuze voor variant 3 houdt in dat de ruimte in de samenwerkingsportefeuille opgevuld  wordt 
met meerdere, toegespitste, kortlopende bi- of multilaterale samenwerkingsverbanden op 
projectbasis. Beleidsafdelingen kunnen aangeven op welke issues zij samenwerking zoeken met 
andere regio’s en vinden hun partners door middel van een databestand waarin een groot aantal 
regio’s is opgenomen met daarbij de belangrijkste kenmerken van de regio, inclusief een korte 
beschrijving van de bestuurlijke bevoegdheden en de primaire actuele beleidsopgaven. Zo vinden 
beleidsafdelingen snel hun weg naar regio’s met wie zij op korte termijn op een bepaald issue tot 
beleidsuitwisseling willen overgaan. Ook hierbij geldt dat als er contact is met een regio die naar 
meer smaakt, de samenwerking langduriger gemaakt kan worden en/of geformaliseerd kan worden.  

Deze variant komt tegemoet aan een aantal van de motieven voor Europese samenwerking. In de 
eerste plaats biedt deze variant uitstekende mogelijkheden tot korte termijn kennisopbouw op een 
urgent en specifiek beleidsissue. Daarnaast werkt deze variant mee aan de internationalisering van 
de provinciale organisatie omdat het gemakkelijker wordt voor een individueel beleidsonderdeel om 
een samenwerking aan te gaan met een voor dat onderdeel bij uitstek geschikte regio. Bovendien 
kan Europa beter verankerd raken in de organisatie doordat de beleidsafdelingen betrokken zullen 
moeten worden bij het ontwikkelen en up-to-date houden van de kaartenbak, omdat zijzelf beter dan 
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wie dan ook in staat zijn de beleidsinhoudelijke compatibiliteit met andere regio’s aan te geven. 
Daarnaast wordt het motief van projecten en subsidies zeer goed bedient, omdat de kaartenbak het 
mogelijk maakt om snel partners te zoeken als er een mogelijkheid bestaat om een aanvraag voor 
een specifieke subsidie of programma in te dienen. Tenslotte zijn ad hoc aanleidingen ook goed in 
een projectmatig samenwerkingsverband vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn de bestuurlijke 
behoefte aan het opdoen van inspiratie (project ‘horizon verbreden’) of de inzet voor het streven van 
de gemeente Utrecht naar het worden van de Culturele Hoofdstad in 2018. Om bovengenoemde 
redenen komt deze variant volgens ons tegemoet aan de behoeften van alle gremia binnen de 
provincie. Voor de ambtelijke beleidsafdelingen sluit de deze variant goed aan bij hun inhoudelijke 
behoeften en ook GS en PS zullen tevreden zijn met een Europese samenwerkingsportefeuille die 
sterk bijdraagt aan beter beleid en aan een toename van het aantal subsidies en andere Europese 
projecten.  

Binnen deze derde variant is nadrukkelijk wel ruimte voor actieve samenwerking met een Turkse 
regio, mits deze samenwerking beargumenteerd wordt vanuit beleidsinhoudelijke overwegingen.  

Tot slot: deze variant past volgens ons zeer goed bij de beleidskaders van de provincie ten aanzien 
van Europa, omdat bij het aangaan van iedere samenwerking de beleidsinhoud en het 
verwezenlijken van gestelde beleidsdoelen voorop staat.  

5.5.5 Conclusies en varianten samengevat 

Kennisuitwisseling is de belangrijkste drijfveer voor samenwerking, dat betekent dus dat gezorgd 
moet worden voor inhoudelijke koppeling met beleidsthema’s. 

Een combinatie van samenwerking in de vorm van netwerken en projectmatige verbanden draagt 
het meest bij aan de doelstellingen van het provinciale Europese beleid. 

De rol die de provincie heeft in samenwerkingsverbanden kan variëren, afhankelijk van het soort 
samenwerking en de fase waarin een samenwerking zich bevindt (te onderscheiden zijn 
bijvoorbeeld de oriëntatiefase, opstartfase, doorloopfase, doorstartfase of afsluitingsfase). 

Belangrijke voorwaarde voor een optimale samenwerking is dat er voldoende overeenkomsten 
tussen samenwerkingspartners moeten zijn, op drie niveaus: ten eerste voor wat betreft de 
omgevingskenmerken (vergelijkbaarheid op het terrein van bijvoorbeeld welvaart, 
bevolkingsopbouw, spreiding stad/land), ten tweede ten aanzien van het evenwicht in 
inspanningen en resultaten (wederkerigheid) en ten derde moeten er voldoende 
beleidsinhoudelijke raakvlakken zijn (zowel in termen van beleidsopgaven als potentiële, dat wil 
zeggen haalbare beleidsoplossingen). 

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat er voldoende personele capaciteit is om Europese 
samenwerking en activiteiten te ondersteunen en voortgang en kwaliteit te waarborgen. Deze 
ondersteuning bevordert tevens de erkenning en herkenning van het belang van Europa bij 
bestuurders en beleidsafdelingen. 

Op basis van deze overwegingen concluderen wij dat met name de tweede en derde variant het 
meest interessant zijn voor de provincie Utrecht. 



 
 
 
 
 
 

31 
39560 

Onderstaande overzichtstabel vat bovenstaande varianten en bijbehorende overwegingen beknopt 
samen. Daarnaast geven we een indicatie van de effecten die de varianten zullen hebben op de 
vereiste capaciteit van het Europateam en de inspanningen van de beleidsafdelingen. 

 Variant 1 
Breed, bilateraal 

partnerschap  

Variant 2 
Netwerken 

Variant 3 
Projectmatige en ad hoc 

samenwerking  

Essentie van de variant 

Een nieuw partnerschap met 
één regio. Het type 
samenwerking zal 
vergelijkbaar zijn met het 
partnerschap met Surrey. In 
feite verandert er dus 
weinig, alleen de partner 

Aansluiting bij meerdere 
bestaande netwerken, bijv.  1 
breed netwerk (similar 
regions) en 2 specifieke 
netwerken (aansluitend bij de 
overige beleidsprioriteiten) 

Flexibele korter lopende 
samenwerkingsverbanden 
met regio’s op projectbasis.    

Aan welke motieven 
voldoet de variant? 

 
(1) Inspiratie opdoen 
(2) EU-projecten en 

subsidies  

(1) Kennisopbouw,  
(2) Zichtbaarheid in EU  
(3) Beïnvloeding relevant EU 

beleid 
(4) EU-projecten en 

subsidies  

(1) Kennisopbouw 
(2) Internationalisering van 

de eigen organisatie 
(3) Beleidsbeïnvloeding 
(4) EU-projecten en 

subsidies.  
Wiens behoefte wordt 
door de variant 
afgedekt? 

Primair GS, secundair PS, 
tertiair Beleidsafdelingen 

Alle drie de partijen Primair Beleidsafdelingen 
maar ook voor GS en PS  

Qua 
capaciteit 

Weinig verandering, 
eventueel extra capaciteit 
nodig voor opstartactiviteiten 
en om de spirit erin te 
houden (zie ervaringen 
Surrey) 

Een iets grotere capaciteit zal 
nodig zijn. Maar: als er drie 
netwerken gekozen worden 
waarbij voor elk prioritair 
thema één is, dan kan er voor 
elk netwerk een ‘lead-
beleidsafdeling’ aangewezen 
worden.  

Initieel extra capaciteit nodig 
om database op te bouwen. 
Daarna weer evenveel als nu 
het geval is,  de 
beleidsafdelingen zelf de 
projecten uitvoeren, en het 
EU cluster daarin slechts 
ondersteunt qua project 
management en de database 
blijft beheren.  

Qua 
kosten / 
inspannin
g 

Initieel iets hoger, later gelijk 
aan huidige situatie  

In elk netwerk zal 
geïnvesteerd moeten worden, 
en omdat elk netwerk 
meerdere leden heeft, moet 
die investering ook breder 
zijn. De kosten zullen dus in 
het begin iets hoger liggen.  

Database opbouwen (én up 
to date houden) is arbeids- 
en tijdsintensief. Maar: het 
kan de samenwerking tussen 
de beleidsafdelingen kan 
versterken (EU-cluster 
coördineert, afdelingen geven 
input en blijven  betrokken). 

Welke 
implicaties 
verwachten 
we? 

Qua 
opbrengs
ten / 
resultaat 

Vergelijkbaar met huidige 
situatie, evt. iets hoger als er 
een regio wordt gevonden 
met een hogere 
compatibiliteit dan Surrey 

Hoger dan in de huidige 
situatie, omdat de insteek 
gerichter is. Er is een goede 
balans tussen doelgerichte 
inhoudelijke samenwerking en 
langere termijn relatieopbouw. 

Zeer gerichte 
kennisuitwisseling en –
opbouw. Efficiënte inzet van 
middelen, doordat alleen tijd 
en geld besteed wordt aan 
projecten waar een directe 
opbrengst bij verwacht wordt.   

In welke mate past deze 
variant in het provinciale 
EU beleidskader?  

Zeer beperkt want 
belemmert specifieke 
tegemoetkoming aan 
prioritaire domeinen 

Zeer goed, omdat er voor de 
drie prioritaire thema’s een 
netwerk gevonden kan 
worden. De inhoud is leidend 
en er kan sterker op resultaat 
gestuurd worden.  

Zeer goed, want 
beleidsinhoud en –doelen 
verwezenlijken staat voorop. 
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6. Afwegingskader  

6.1 Inleiding 

De conclusies uit het vorige hoofdstuk vormen de uitgangspunten voor de selectiecriteria die 
doorslaggevend zijn voor de keuze welke Europese landen of regio’s nu precies in aanmerking 
komen voor samenwerking. Deze selectiecriteria (6.1) koppelen we aan de drie 
samenwerkingsvarianten (6.2) die eveneens in hoofdstuk 5 zijn geschetst. Daarbij blijkt dat per 
variant de weging van selectiecriteria een ander accent heeft. Op basis hiervan kunnen we 
vervolgens in drie stappen (6.3) komen tot de selectie van interessante regio’s en netwerken.  

Gezamenlijk vormen de gewogen selectiecriteria en samenwerkingsvarianten in drie stappen het 
afwegingskader dat de provincie Utrecht kan gebruiken bij het selecteren en beoordelen van 
potentiële Europese samenwerkingspartners. 

6.2 Drie selectiecriteria 

Uit de in hoofdstuk 5 geformuleerde conclusies is een aantal selectiecriteria te destilleren die 
bepalend zijn voor de samenwerkingsverbanden die de provincie in Europa aangaat. Daarbij is het 
van belang vooraf de volgende twee opmerkingen te maken: 

1. De mate waarin gezaaid en geoogst wordt in de samenwerking kan per fase variëren. Het is 
goed denkbaar dat in het begin van de samenwerking meer geïnvesteerd wordt dan dat er profijt 
gehaald wordt. Het is daarbij belangrijk dat er vanaf het begin concreet zicht is op toekomstige 
baten. In de vervolgfase zal er minder geïnvesteerd worden en meer geoogst worden. Kortom, 
onafhankelijk van de keuze voor een vorm en partner, gaat hier het spreekwoord “de kost gaat 
voor de baat uit” op. Het kan ook zijn dat de samenwerkingsvorm in de tijd verandert. Het is 
goed mogelijk dat een contact in eerste instantie in een netwerk gelegd wordt, maar op een 
bepaald moment wordt geïntensiveerd. Op basis van vertrouwen en vergelijkbaarheid kan de 
samenwerking met een netwerkpartner verstevigd worden. Andersom is het ook zo dat de 
intensiteit van een samenwerking op een bepaald moment weer kan afnemen. Het is belangrijk 
om die flexibiliteit in te bouwen, omdat je je anders onnodig vastlegt en het moeilijk is de 
samenwerking aan te passen aan de actuele situatie en behoefte. 

2. Ook de rol die de provincie in een samenwerking heeft kan variëren. Die variëteit kan zitten in 
verschillende rollen die de provincie speelt gedurende het samenwerkingsverband en het kan 
ook zijn dat binnen verschillende beleidsthema’s de provincie een andere rol op zich dient te 
nemen. De rolkeuze is derhalve sterk afhankelijk van de beoogde doelstelling. Bij 
kennisuitwisseling en subsidieverwerving is de dominante rol van de provincie evident, bij 
economische en culturele doelstelling kan de provincie meer uit handen geven aan de 
provinciale stakeholders. 

De relevante criteria zijn: wederkerigheid, vergelijkbaarheid en beleidsinhoud. Hierna omschrijven 
we deze begrippen en geven we een toelichting die betrekking heeft op de specifieke Utrechtse 
situatie. 
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6.2.1 Eerste criterium: wederkerigheid 

Hier gaat het om de mate van wederkerigheid, dat wil zeggen de mate waarin beide partijen elkaar 
ongeveer evenveel te bieden hebben, afgemeten in termen van enthousiasme en commitment, 
expertise, personele capaciteit en/of inzet en middelen om de samenwerking te financieren.   

Belangrijke notie hierbij: 

Evenwicht in ‘halen’ en ‘brengen’ is van belang; betrokken partners moeten allemaal het gevoel 
hebben dat zij zich evenveel inspannen voor de samenwerking en dat de samenwerking hen ook 
evenveel zal gaan opleveren. 

6.2.2 Tweede criterium: vergelijkbaarheid 

Hier betreft het de mate van vergelijkbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de geografische, 
demografische, en bestuurlijke structuur van beide regio’s overeenkomen, en de mate waarin 
beleidsopgaven en –oplossingen in beide regio’s overeenkomen. 

Belangrijke noties hierbij: 

De onderlinge vergelijkbaarheid tussen partners is van belang. Het gaat daarbij met name om 
vergelijkbaarheid op maatschappelijke thema’s en ten aanzien van mogelijke aanpakken of 
oplossingsrichtingen van specifieke beleidsvraagstukken. 

Het profiel van de provincie Utrecht is helder. Zij wordt gekenmerkt met de begrippen: 
hoogwaardige kennisregio, innovatie en een aansprekende combinatie van stad en landschap. 
Dit zijn precies thema’s waarop samenwerking voor de hand zou liggen. Profilering van de eigen 
sterke kanten is dan als vanzelf ingebed in de samenwerking. 

Aansturing/verschillen tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen regio’s in 
verschillende landen 

6.2.3 Derde criterium: beleidsinhoud 

Het gaat hier om de mate waarin aansluiting is op de drie prioritaire beleidsthema’s zoals 
vastgesteld in de Europastrategie (zie hoofdstuk 2) en de negen beleidsthema’s uit het 
Collegeprogramma. 

De beleidsthema’s uit de Europastrategie zijn: (1) stad - land, (2) kenniscentrum klimaat, 
duurzaamheid en innovatie en (2) Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De negen 
beleidsonderwerpen uit het Collegeprogramma zijn: (1) ruimtelijke ontwikkeling, (2) landelijk gebied, 
(3) wonen, (4) duurzaamheid en milieu, (5) water, (6) economische zaken en recreatie, (7) mobiliteit, 
(8) samenleving en (9) jeugd, zorg en onderwijs. 

6.3 Drie basisvarianten 

In hoofdstuk 5 hebben we drie varianten om Europese samenwerking vorm te geven, beschreven. 
Per variant kunnen een aantal samenwerkingspartners geselecteerd worden: regio’s en/of 
netwerken. 
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Voor alle varianten gelden wederkerigheid, vergelijkbaarheid en de inhoudelijke beleidsthema’s als 
selectiecriteria om te komen tot de beste ‘match’. Desalniettemin is per variant de weging van deze 
criteria anders.  

6.3.1 Variant 1: brede, bilaterale partnerschap 

Het bilaterale partnerschap veronderstelt een lange termijn samenwerking waarin op diverse 
terreinen kennis uitgewisseld kan worden. Het criterium wederkerigheid is hierin de sleutel: alleen 
als er voldoende sprake is van wederkerigheid, heeft de samenwerking kans van slagen. De huidige 
bilaterale samenwerkingsverbanden illustreren dit.  

6.3.2 Variant 2: netwerken 

Bij deze tweede variant is beleidsinhoud het sleutelcriterium. De participatie in netwerken moet 
logisch voortvloeien uit de informatiebehoeften op de verschillende beleidsthema’s van de provincie. 
De wederkerigheid is hier ook van belang: het netwerk als geheel zal de provincie daadwerkelijk iets 
te bieden moeten hebben. Omdat je in een netwerk te maken hebt met meerdere partners is het 
criterium van vergelijkbaarheid minder belangrijk: met sommige partners zal sprake zijn van meer 
en bij andere van minder raakvlakken. 

6.3.3 Variant 3: projectmatige en ad hoc samenwerking 

Voor deze derde variant is tevens beleidsinhoud het zwaarste selectiecriterium. Op één specifiek 
beleidsonderwerp wil de provincie ‘afkijken’, kennis uitwisselen of zich laten inspireren door 
ontwikkelingen elders. De weging van wederkerigheid en vergelijkbaarheid is hier echter anders dan 
in variant 2. De vergelijkbaarheid is van belang omdat de situatie bij potentiële 
samenwerkingspartners wel enigszins moet lijken op de vraagstukken waar Utrecht voor staat. 
Omdat de samenwerking vaak relatief kort zal zijn, is wederkerigheid minder van belang.  

6.4 Drie stappen 

De uitgangspunten voor het afwegingskader worden dus gevormd door de drie – gewogen –
selectiecriteria die gekoppeld zijn aan de drie basisvarianten om samen te werken. We doorlopen 
nu drie hoofdstappen om tot een overzicht van potentieel interessante samenwerkingsregio’s en/of 
netwerken te komen. 

6.4.1 Stap 1: weging van criteria 

We stellen vast dat in alle varianten sprake moet zijn van a) wederkerigheid in de relatie, b) 
vergelijkbaarheid in de situaties in de regio’s en c) overeenkomstige beleidsthema’s. 

Zoals blijkt uit het voorgaande zijn voor variant 1 deze criteria dermate zwaar dat de kans op een 
‘volledige match’ met een andere regio vrijwel niet mogelijk is. Bovendien hebben wij eerder al 
geconcludeerd (zie 6.4) dat deze variant het minst succesvol zal zijn, gezien de doorslaggevende 
overwegingen die er zijn om Europees samen te werken. Passende regio’s voor deze variant 
hebben we daarom op dit moment niet verder onderzocht.  

Voor variant 2 geldt dat we ten eerste inventariseren welke Europese netwerken er bestaan op de 
beleidsthema’s van de provincie. Ten tweede bekijken we welke regio’s in deze netwerken 
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participeren. Bijvoorbeeld: als er een Europees netwerk is dat zich richt op innovatie, maar de 
participerende regio’s hebben een veel lagere innovatiepotentie dan Utrecht, is de verwachting dat 
deelname aan dat netwerk niet veel toegevoegde waarde heeft. Samengevat: niet alleen het 
inhoudelijke thema weegt mee, ook de inhoudelijke vergelijkbaarheid van de participerende regio’s 
in het betreffende netwerk.  

Voor variant 3 bestaan twee categorieën: (1) projectmatige samenwerking met één of meerdere 
regio’s op de middellange termijn (minimaal twee jaar) en (2) kort durende, ad hoc samenwerking 
(zoals bijvoorbeeld eenmalige uitwisselingen, studiereizen, evenementen). Voor de eerste categorie 
geldt dat er sprake moet zijn van enige mate van wederkerigheid en enige mate van 
vergelijkbaarheid in de regionale situatie en er tevens minimaal één overeenkomstig specifiek 
beleidsthema moet zijn. Voor de tweede categorie geldt eigenlijk alleen dat er een overeenkomstig 
beleidsthema hoeft te zijn. Wederkerigheid en vergelijkbaarheid zijn daaraan ondergeschikt. Ter 
illustratie kan dienen dat de steden Malta en Istanbul beiden interessant zijn in het kader van 
Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, los van het feit dat deze steden nauwelijks vergelijkbaar 
zijn met Utrecht. Voor het specifieke onderwerp kunnen beide steden wél in aanmerking komen 
voor een bezoek en informatie-uitwisseling. 

6.4.2 Stap 2: operationalisering van criteria 

De volgende stap is dat we regio’s/netwerken gaan beoordelen op de selectiecriteria. Daarvoor is 
het nodig de criteria te operationaliseren, dat wil zeggen indicatoren te formuleren waaraan de mate 
waarin potentiële partners voldoen aan de eisen van wederkerigheid, vergelijkbaarheid en 
beleidsinhoud getoetst kan worden. We onderscheiden daarbij: 

Indicatoren op landenniveau: hiermee maken we een eerste selectie van landen die voldoen aan 
wederkerigheid en vergelijkbaarheid. Zo ontstaat een longlist van mogelijk interessante landen. 

Indicatoren regioniveau: hiermee brengen we in kaart welke regio’s geschikt zijn voor 
samenwerking, zowel in termen van wederkerigheid en vergelijkbaarheid als de concrete 
beleidsthema’s. Zo ontstaat een shortlist van potentiële samenwerkingsregio’s. 

Operationaliseren op netwerkniveau: van de geselecteerde regio’s kunnen we nu nagaan in welke 
Europese netwerken en/of andere verbanden zij momenteel actief zijn.  

Stap 2a. Operationalisering op landenniveau 

Omdat het gaat om samenwerken binnen Europa is ervoor gekozen (in overleg met de kerngroep) 
uit te gaan van de Europese lidstaten, kandidaat-lidstaten en geassocieerde lidstaten. Om de mate 
van wederkerigheid, vergelijkbaarheid en beleidsinhoud van deze landen te kunnen bepalen wordt 
op landenniveau gekeken naar de volgende onderwerpen: 

Welvaartniveau (BNP per hoofd van de bevolking, in US$53, 2008. Bron: CIA The World Factbook). 

(Kennis)innovatiepotentie (de plaats van een land op de ranglijst van de Wereldbank “Ease of doing 
business Index”). 
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Living conditions  (de uitgaven van een land aan sociale voorzieningen in percentage van het BNP. 
Bron: Eurostat). 

Inrichting van het binnenlands bestuur (de vraag is dan: bestaat er wel zoiets vergelijkbaars als een 
regionaal (midden)bestuur?). 

Stap 2b. Operationalisering op regioniveau 

Vervolgens worden van de meest geschikte landen de meest interessante regio’s bepaald, 
wederom op basis van een operationalisering van criteria. Om de mate van wederkerigheid, 
vergelijkbaarheid en beleidsinhoud van deze regio’s te kunnen bepalen wordt op landenniveau 
gekeken naar de volgende onderwerpen: 

Welvaartniveau specifieke regio. 

Ruimtelijke kenmerken (ligging, verhouding stad/land, oppervlakte). 

Demografische kenmerken (inwoneraantal, bevolkingsdichtheid). 

Taken en bevoegdheden decentraal bestuur. 

Overeenkomstige beleidsthema’s. 

Op basis van deze vergelijking ontstaat de shortlist van potentiële samenwerkingsregio’s. 

Stap 2c. Operationalisering op netwerkniveau 

Voor de geselecteerde regio’s kunnen we nu nagaan in welke Europese netwerken en/of andere 
verbanden zij momenteel al actief zijn. Dat levert een overzicht van mogelijk interessante netwerken 
op die ook weer op de mate waarin vergelijkbaarheid en beleidsinhoud goed scoren, kunnen 
worden gerankt.  

6.4.3 Stap 3: Conclusies trekken 

Alle geselecteerde regio’s worden vervolgens nader onder de loep genomen en onderling met 
elkaar vergeleken. Daaruit kunnen dan conclusies getrokken worden ten aanzien van welke regio’s 
en/of netwerken het meest in aanmerking komen voor samenwerking met de provincie Utrecht. 

Op dit punt is het belangrijk nog enkele aanvullende overwegingen aan te geven. Deze zijn van 
meer pragmatische aard, maar spelen desondanks een belangrijk rol. De eerste is taal. Hoe kleiner 
de taalbarrière tussen de samenwerkende regio’s hoe groter de effectiviteit van de samenwerking. 
Concreet gezien betekent dit dat als criterium gehanteerd kan worden de mate waarin we kunnen 
verwachten dat er in de regio voldoende goed Engels gesproken wordt. De tweede praktische 
overweging is de afstand (en reistijd). Bij Europese samenwerking is draagvlak en legitimatie, zowel 
intern (politiek en ambtelijk) als extern (stakeholders en de burger) van groot belang. Het beeld van 
‘snoepreisjes’ voor bestuurders en ambtenaren moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast 
moet bij Europese samenwerkingsactiviteiten rekening gehouden worden met de tijd die 
betrokkenen kwijt zijn aan het reizen naar partners toe en vice versa. Een genoemd nadeel van de 
samenwerking met Zuid-Moravië is bijvoorbeeld dat je per bezoek minimaal twee dagen kwijt bent 
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met reizen. Regio’s die dichtbij gelegen zijn, of die goed per spoor of vliegtuig te bereiken zijn vanuit 
Utrecht genieten dus de voorkeur.  

De overwegingen ten aanzien van taal en reisafstand zouden volgens ons in het afwegingskader 
niet aan het begin moeten worden meegenomen als doorslaggevende criteria maar moeten bij de 
uiteindelijke afweging wel een rol spelen.  

6.5 Het afwegingskader samengevat 

Dit afwegingsinstrument gaat uit van de criteria vergelijkbaarheid en wederkerigheid in 
samenwerking, waarbij de focus ligt op kennisuitwisseling en op inhoud, in de vorm van het derde 
criterium: aansluiting op beleidsthema’s. Het kader beschrijft verder de mogelijke rollen van de 
provincie gekoppeld aan het stadium van de samenwerking, eventueel: afgestemd op de twee 
varianten en de weging van de criteria daarbinnen.  

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Resultaat: regio’s die voldoen
aan de eisen van vergelijkbaar-
heid, wederkerigheid en 
beleidsinhoud

Resultaat: meest geschikte 
regio’s per variant

Stap 1: 
Operationaliseren 
criteria

Stap 2:
Toetsen landen, regio’s 
en netwerken

Alle regio’s in EU-
lidstaten, kandidaat 
lidstaten en 
geassocieerde lidstaten

Stap 3: Conclusies 
trekken  
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7. Resultaten afwegingskader 

7.1 Inleiding 

Het eerste deel van dit hoofdstuk bestaat uit een weergave van de totstandkoming van de shortlist 
van regio’s en netwerken die is ontstaan door systematisch het afwegingskader te volgen. We 
beschrijven achtereenvolgens de vergelijking van Europese landen en de selectie van de relevante 
regio’s en netwerken (7.1). We sluiten het hoofdstuk af met aanbevelingen ten aanzien van welke 
geselecteerde regio’s en netwerken gerelateerd kunnen worden aan welke basis 
samenwerkingsvarianten (7.2). 

7.2 Overzicht potentieel interessante samenwerkingspartners 

7.2.1 Landenniveau 

Alle EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en geassocieerde lidstaten zijn getoetst op de vier genoemde 
criteria in het afwegingskader. Voor de volledige scores van deze landen verwijzen wij naar bijlage 
4. Dan ontstaat het volgende beeld: 

Geschikt Gaat door, onder voorwaarden Valt af 

Denemarken 

Finland 

Frankrijk 

Zweden 

België 

Duitsland 

Italië 

Oostenrijk 

Verenigd Koninkrijk 

Bulgarije 

Cyprus 

Estland 

Griekenland 

Hongarije 

Ierland 

Letland 

Litouwen 

Luxemburg 

Malta 

Polen 

Portugal 

Roemenie 

Slovenië 

Slowakije 

Spanje 

Tsjechië 

Turkije 

Kroatië 

Macedonië 

Zwitserland 

Liechtenstein 

De landen die op basis van het afwegingskader geschikt zijn voor samenwerking zijn: Denemarken, 
Finland, Frankrijk en Zweden. Zij scoorden op alle criteria optimaal. 
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Voor de landen die voor samenwerking in aanmerking zouden kunnen komen hebben we de 
volgende afweging gemaakt: 

 België nemen we wel mee, omdat de Belgische staatsstructuur, die weliswaar afwijkt van die 
van Nederland, een sterke vergelijkbaarheid kent in termen van welvaart, 
beleidsonderwerpen, taal en cultuur.  

 Duitsland nemen we eveneens mee, omdat de Duitse staatsstructuur een sterke 
vergelijkbaarheid in termen van welvaart, beleidsonderwerpen, en cultuur onverlet laat.  

 Italië nemen we in principe niet mee, omdat het innovatiepotentieel op nationaal niveau 
relatief laag is, en die onvoldoende gecompenseerd wordt door een opvallende 
vergelijkbaarheid in termen van welvaart, beleidsonderwerpen, taal of cultuur. Desondanks 
zijn twee regio’s in de interviews nadrukkelijk genoemd als potentieel interessante partners, 
dus die worden wel meegenomen in het verdere afwegingskader.  

 Oostenrijk gaat niet op dit moment door naar de shortlist, omdat de afwijkende 
staatsstructuur niet gecompenseerd wordt door een opvallende vergelijkbaarheid in termen 
van welvaart, beleidsonderwerpen, taal of cultuur. Bovendien is in geen van de gesprekken 
een Oostenrijkse regio genoemd als een interessante partner. Daar komt bij dat het 
bilaterale partnership met Zuid-Moravië voorlopig gecontinueerd wordt, en Zuid-Moravië 
aan Oostenrijk grenst. We schatten in dat nauwe samenwerking met een Oostenrijkse regio 
dus weinig zou bijdragen aan de geografische spreiding binnen de provinciale 
samenwerkingsportefeuille. 

 Het Verenigd Koninkrijk gaat op dit moment niet door naar de shortlist, omdat naast de 
afwijkende staatsstructuur meespeelt dat de samenwerking met Surrey niet als onverdeeld 
positief beleefd is, en in géén van de gesprekken een Britse regio met name genoemd is als 
interessante partner. 

Zo ontstaat het overzicht met Europese landen van wie de regio’s nader onderzocht zullen worden 
of zij, op basis van het afwegingskader, in aanmerking komen voor de kwalificatie ‘mogelijk 
interessante samenwerkingspartner’: 

1. Denemarken. 

2. Finland. 

3. Frankrijk. 

4. Zweden. 

5. België. 

6. Duitsland. 

7. Italië. 

Opmerkelijk is dat dit overzicht overeenkomt met de landen die genoemd zijn door onze diverse 
gesprekspartners in antwoord op de vraag met welke landen zij zouden willen samenwerken. Veelal 
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werden die antwoorden vergezeld van de opmerking: ‘maar dat is niet op rationele overwegingen 
gebaseerd’. Als er dan wel een selectie op basis van objectief te vergelijken indicatoren wordt 
gemaakt, is de uitkomst wellicht niet zo verrassend en eerder voor de hand liggend. Dat komt 
natuurlijk met name omdat de criteria vergelijkbaarheid en beleidsinhoud doorslaggevend zijn. Dat 
neemt niet weg dat dit wel een waardevolle basis vormt voor inhoudelijk succesvolle 
samenwerkingsmogelijkheden6. 

7.2.2 Regioniveau 

De zeven landen uit voorgaande stap zijn vervolgens getoetst op de criteria zoals genoemd in het 
vorige hoofdstuk. Een overzicht van deze scores is opgenomen in bijlage 5. In onderstaande tabel 
staan links de regio’s die aan alle criteria voldoen, in het midden de regio’s die aan vier criteria 
voldoen en rechts de regio’s die op drie criteria scoren. De overige regio’s zijn in het schema 
weggelaten.  

Topselectie (5/5) Zeer goed gescoord (4/5) Eervolle vermelding (3/5) 

Regio Kopenhagen (DK) 
Ile-de-France (FR) 
Regio Stockholm (SV) 
Provincie Antwerpen (BE) 
Deelstaat Berlijn (DE) 
Deelstaat Hamburg (DE) 
Noordrijn-Westfalen (DE) 

Nord-Pas de Calais (FR) 
Vlaams Brabant (BE) 
Regio Brussel (BE) 
Baden-Wurttemberg (DE) 
Emilia-Romagna (IT) 
Piedmont (IT) 

Zuid-Finland (FI) 
West-Finland (FI) 
Vastra Gotaland (SV) 
Waals-Brabant (BE) 
Henegouwen (BE) 
Luik (BE) 
Limburg (BE) 
Oost-Vlaanderen (BE) 
West-Vlaanderen (BE) 
Bremen (DE) 
Hessen (DE) 
Saarland (DE) 
Saksen (DE) 

 

7.2.3 Netwerkniveau 

In bijlage 6 hebben we allereerst geïnventariseerd welke netwerken er bestaan die aansluiten bij de 
beleidsthema’s van de provincie Utrecht. Deze netwerken zijn vervolgens nader onderzocht en 
gescoord op de deelname van bovenstaande regio’s.  

                                                      

6 We hebben de stakeholders ook gevraagd naar suggesties van regio’s die voor de provincie Utrecht 
interessant zouden kunnen zijn. De Kamers van Koophandel gaven aan dat ze met name profijt zouden 
kunnen hebben van samenwerking met regio’s in één van de naburige landen, gegeven het feit dat daar de 
grootste kansen voor de export liggen voor het regionale bedrijfsleven. Verder werd aangegeven dat een 
Turkse regio wellicht interessant voor het MKB zou kunnen zijn, maar konden geen specifieke regio’s genoemd 
worden. Regio’s die door de verschillende partijen met name genoemd werden zijn: Zuid-Duitsland, Nordrhein-
Westfalen, Nord-Pas de Calais (FR), Aarhus (DK), Montpellier (FR) en Bologna (IT). 
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Hieruit blijkt allereerst dat de netwerken waar Utrecht al in participeert, namelijk IRE, PURPLE, 
ENCORE en de Lisbons Regions ook goed aansluiten bij de criteria. Overige netwerken die 
mogelijk interessant zijn, zijn: 

Netwerk  Beleidsthema Opmerking  

ERIK-Network 
European 
Regions 
Knowledge 
based 
Innovation 
Network 

Technologische innovatie. 
Het doel van ERIK is om regionale 
netwerksamenwerking  en uitwisseling verder te 
ontwikkelen. Dat wordt gedaan door: 
benchmarking en kijken naar best practices op het 
gebied van innovatie en kennisbeleid; 
steun voor interregionale samenwerkingsverbanden 
op het gebied van technologische innovatie; 
samenwerken met andere Europese regionale 
netwerken, met vergelijkbare doelstellingen, om 
synergie te creëren en netwerk activiteiten efficiënter 
en doelgerichter te maken.  

Interessant  om verder te 
onderzoeken,  
Gelderland,Limburg, 
Noord-Brabant, Zuid-
Holland nemen hierin ook 
deel.  

RENREN 
(Renewable 
Energy Regions 
Network) 

Alternatieve energie. 
Doel is uitwisseling van best practices tussen regio’s, 
stimuleren van de samenwerking tussen private 
bedrijven en stimuleren van de publieke 
bewustwording over “renewable enegies”. 

Het netwerk heeft nog 
niet veel partners. 
Verdere verkenning 
mogelijk interessant.  

ERRIN 
(European 
Regions 
Research and 
Innovation 
Network) 

Innovatie. 
Het doel van ERRIN is het promoten van 
kennisuitwisseling, het stimuleren van gezamenlijke 
activiteiten en projecten tussen de leden die de 
nodige (technische) innovatieve vermogen hebben. 
ERRIN organiseert workshops, seminaars, briefings, 
projectmarkten, et etera.  
 

Nederlandse leden zijn 
regio Twente, Universiteit 
Eindhoven, region 
Arnhem-Nijmegen.  
Interessant voor verdere 
verkenning.  
 

EREF 
(European 
Regional 
Economic 
Forum) 

Kenniseconomie. 
EREF network is bedoelt als een platform voor 
kennisuitwisseling tussen verschillende regio’s. Het 
doel is om kenniseconomie te stimuleren en een 
vertaalslag te maken om de kennis te gebruiken voor 
effectief beleid en beter performance.   

Sluit goed aan bij 
doelstelling 
kenniseconomie, nog 
geen NL-regio 
lid.Verdere verkenning 
interessant.  

EROC Culture 
(European 
Regions of) 

Cultuur. 
Stimuleren van culturele ontwikkeling van de 
partners, zowel individueel, als gezamenlijk en op 
Europees niveau. Interculturele dialoog en culturele 
uitwisselingen.  

Met oog op prioritair 
thema Culturele 
Hoofdstad is verdere 
verkenning interessant. 

POLIS Network Mobiliteit. 
Doel het promoten, stimuleren en appelleren voor 
innovatie op het gebied van lokaal vervoer. Polis 
Network richt zich op het verbeteren van het lokaal 
transport in verband met de omgeving, mobiliteit, 
economische en sociale dimensies van het vervoer 
en de veiligheid daarvan.   

Interessant voor verdere 
verkenning. 

AER (Assembly 
of European 
Regions) 

Democratie. 
Het belangrijkste doel van het AER is het promoten 
van regionale democratie, subsidiariteit en diversiteit 
in Europa. Deze regio's proberen regionale 

Flevoland, Noord-
Brabant, Limburg en 
Gelderland zijn ook lid. 
Verdere verkenning 
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samenwerking te versterken en Europese 
besluitvorming zo te beïnvloeden dat deze ten gunste 
van de regio's is. 

interessant.  

 

7.3 Regio’s en netwerken per variant 

We raden aan naast het partnerschap met Zuid-Moravië vooralsnog geen nieuw breed, bilateraal 
partnerschap aan te gaan. Vanuit overwegingen van goed partnerschap is het niet aan te bevelen 
deze samenwerking nu stop te zetten. Wel kunnen de criteria uit het afwegingskader heel goed 
dienen als uitgangspunten voor de toch al geplande evaluatie van het partnerschap in 2010. Op 
basis van de uitkomsten van die evaluatie kan dan een beslissing over de toekomst van het 
partnerschap beargumenteerd worden genomen. 

De varianten 2 (netwerken) en 3 (projectmatige en ad hoc samenwerking) sluiten ons inziens het 
best aan op de ambitie, behoeften en mogelijkheden van de provincie Utrecht. Als we deze 
varianten koppelen aan de uitkomsten van het afwegingskader dan ligt de volgende combinatie voor 
de hand: 

Voor wat betreft de samenwerking in netwerken, adviseren wij de netwerken POLIS (beleidsthema 
mobiliteit), ERRIN (prioritaire beleidsthema innovatie), EREF (profiel van de provincie als 
kenniseconomie) en EROC (beleidsthema cultuur) verder te onderzoeken. Zowel de beleidsthema’s 
als de participerende regio’s sluiten aan bij de criteria. Voor de participerende regio’s per netwerk 
verwijzen wij naar bijlage 6. 
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Wat betreft de derde variant noemen wij de volgende regio’s waaruit is gebleken dat er 
overeenkomstige prioritaire beleidsthema’s zijn én de regio’s voldoen aan de minimum eisen voor 
wederkerigheid en vergelijkbaarheid. Deze lijst is niet uitputtend. Het is nadrukkelijk de bedoeling 
van de beleidsafdelingen, vanuit hun kennis en expertise, deze database zelf verder invullen. 
Daarbij hoeft niet per se vastgehouden te worden aan de selectie van landen. Immers: voor 
kortdurende samenwerking is wederkerigheid en vergelijkbaarheid minder van belang. In bijlage 5 
worden de precieze indicatoren normen toegelicht op basis waarvan onderstaande tabel is ingevuld.  

Stad/Land Kenniscentrum Culturele Hoofdstad 
Regio Kopenhagen 
Provincie Antwerpen 
Overige Vlaamse provincies ( 
regio’s   
 

Verschillende Deense regio’s 
Vlaamse provincies  
Stockholm 
Alsace 
Basse-Normandie 
Ile-de-France 
Nord-pas-de-Calais 
Brussel 
Beieren 
Berlijn 
Nordrhein-Westfalen 
Reinland-Pfalz 
Emilia Romagna 
Piedmont 
 
 
 

Regio Kopenhagen 
Zuid- en West Finland 
Baisse Normandie 
Ile-de-France 
Nord-pas-de Calais 
Provence-Alpes-Cote A’zur 
Stockholm County 
Vastra Gotaland 
Provincie Antwerpen 
Brussel 
Berlijn 
Hamburg 
Thuringen  
Bologna (Emilia Romagna) 
Piedmont 
Malta 
Istanbul 

 

7.4 Aanbevelingen met betrekking tot de motie Turkije 

Op 23 juni 2008 is een motie aangenomen om in het kader van dit onderzoek naar Europese 
samenwerking expliciet de mogelijkheden voor samenwerking met een regio in de republiek Turkije 
te onderzoeken. Overwegingen hiervoor waren: 

dat de Europastrategie de ambitie uitspreekt tot het aanknopen van een nieuwe internationale 
relatie die kan leiden tot versterking van de economie; 

dat tussen de Europese Unie en Turkije onderhandeld wordt over de toetreding c.q. geprivilegieerd 
partnerschap van Turkije; 

dat de republiek Turkije behoort tot de 20 sterkste economieën ter wereld; 

dat de republiek Turkije een bruggenhoofd is naar de Arabische Wereld.  
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Uit dit onderzoek is gebleken dat er voor brede bilaterale samenwerking met een Turkse regio 
onvoldoende draagvlak is. Dit is gebaseerd op verschillende argumenten.  

1. Het belangrijkste motief voor samenwerking is kennisuitwisseling op specifieke 
beleidsinhoudelijke thema’s (bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid, klimaat, ruimtelijke 
ordening). De verwachting is laag dat kennisuitwisseling met Turkije van gelijkwaardig niveau 
zal zijn (criterium gelijkwaardigheid).  

2. Ontwikkelingssamenwerking of ‘solidariteit’ is geen motief voor Europese samenwerking uit de 
Europastrategie. Daarnaast is dit motief in de interviews slechts één keer genoemd. 

3. De provincie is niet het eerste aanspreekpunt voor burgers. ‘Land van herkomst’ programma’s, 
die vaak door gemeenten worden georganiseerd, vallen om deze reden ook af. 

4. Turkije is (nog) geen EU-land. Dat heeft verschillende implicaties: 

 Eén van de motieven voor samenwerking binnen Europa is gezamenlijk optrekken voor ־
beleidsbeïnvloeding of fondsenwerving in Brussel. Voor Turkije gaat dit motief niet op.  

 Er bestaat politieke discussie over het feit dat Turkije nog niet voldoet aan de ־
toetredingseisen. Het houdt een zeker risico in nu te besluiten samen te werken met een 
regio waarvan het (nog) niet duidelijk is of aan de (met name politieke) toetredingseisen 
wordt voldaan. 

Wel bestaat er de mogelijkheid om op projectmatige of ad hoc basis (variant 3) samen te werken 
met een regio in Turkije. Maar zoals voor elke ander project dienen hiervoor concrete doelstellingen, 
gekoppeld aan een beleidsinhoudelijke thema geformuleerd te worden.  

7.5 Slotopmerkingen 

Het geschetste afwegingskader kan niet alleen nu, maar ook in de toekomst dienen als instrument 
om te beoordelen welke regio’s voor welke vorm van samenwerking in aanmerking komen.  

Elke vorm van samenwerking moet op gezette tijden getoetst worden op de toegevoegde waarde 
ervan voor de provincie. Hierover dienen ook afspraken gemaakt te worden met de partnerregio’s, 
zodat het eventueel beëindigen van een samenwerking geen eenzijdige is of zomaar ‘uit de lucht 
komt vallen’.  

Om wederkerigheid in de samenwerking te waarborgen, moet een gezamenlijke visie geformuleerd 
worden en afspraken gemaakt worden zodat de wederzijdse verwachtingen bekend zijn. Het is aan 
te raden in ieder geval vast te leggen: doelstellingen en beoogde resultaten, te ondernemen 
activiteiten (op verschillende niveaus), inzet (van mensen en middelen), tijdspad en 
evaluatiemoment(en).  
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Gedeputeerde Staten 

1. Gedeputeerde Binnekamp (VVD) 

2. Gedeputeerde Raven (CDA) 

3. Gedeputeerde Haak-Griffioen (CU) 

4. Gedeputeerde De Jong (CU) 

Provinciale Staten 

5. Dursun Kilic (PvdA) 

6. Mariëtte Pennarts-Pouw (GroenLinks) 

7. Ralph de Vries (D66) 

8. Kees Kranenburg (CU) 

9. PS-lid Marius Buiting (CDA) 

10. PS-lid Frits Barneveld Binkhuijsen (VVD) 

Ambtelijke organisatie 

11. Herman Sietsma (provinciesecretaris) 

12. Esther Boiten (afdelingsmanager BJZ) 

13. Cor Bontje (afdelingsmanager Mobiliteit) 

14. Michel Bergshoef (Teamleider Duurzaamheid) 

15. Eric Valkonet (afdelingsmanager Bodem &Water) 

16. Bart van den Berg (afdelingsmanager Groen) 

17. Jaap Bos (afdelingsmanager Inrichting Landelijk Gebied) 

18. Hugo Jungen (afdelingsmanager Ruimte) 

19. Loes de Maat (afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling en Wonen) 

20. Yolanda Ledoux (afdelingsmanager Economie Cultuur en Vrije Tijd) 

21. Paul Rupert (sector hoofd Kabinet CvdK) 

22. Carolien de Boer (directeur Europa) 
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17 maart 2009 

Liza Groeneveld (beleidsmedewerker Europa) 

Marieke Kuijer (Europacoördinator) 

Rudolf Buis (beleidsmedewerker afdeling Ruimte, Europa-adviseur) 

Renate Bos (beleidsmedewerker afdeling Economie Cultuur & Vrije Tijd, Europa-adviseur) 

Jaap van Till (beleidsmedewerker afdeling Groen, Europa-adviseur) 

Anton Brombacher (teamleider afdeling Bodem & Water) 

Harm van den Heiligenberg (beleidsadviseur Staf Directie en Control) 

Linda Docter (beleidsmedewerker afdeling Bodem & Water en Milieu, Europa-adviseur) 

Idelette Schuurman (teamleider Bestuur en Europa) 

Daniëlle Lukkenaer (beleidsmedewerker afdeling Staf Directie en Control – Profiel van Utrecht) 

Hiske van der Meulen (beleidsmedewerker Economie Cultuur & Vrije Tijd) 

 

 

14 april 2009 

Marieke Kuijer (Europa coördinator) 

Idelette Schuurman (teamleider Bestuur en Europa) 

Bas van den Barg (senior beleidsmedewerker Europa, belangenbehartiger Brussel) 

Liza Groeneveld (beleidsmedewerker Europa) 

Jaap van Till (beleidsmedewerker afdeling Groen, Europa-adviseur) 

Judith Ruwette (beleidsmedewerker afdeling Mobiliteit, Europa-adviseur) 

Rudolf Buis (beleidsmedewerker afdeling Ruimte, Europa-adviseur) 

Michel Bergshoef (teamleider afdeling Milieu) 

Renate Bos (beleidsmedewerker afdeling Economie Cultuur & Vrije Tijd, Europa-adviseur) 

Tomasz Jaroszek (Accountmanager EFRO afdeling Economie Cultuur & Vrije Tijd, Europa-
adviseur) 
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A  Kennisopbouw 
t.b.v. eigen 
beleid 

10  33  nvt  nvt  33  nvt 40  15  20  25  25  0  30  80  40  10  30  30  5  15  10  50  12,5 Vol
gt 

25  25  21  28,5 

B  Beïnvloeding 
van relevant 
EU‐beleid 

20  33      33    20  10  10  10  0  0  10  0  25  30  10  0  15  15  25  5  12,5    
16.8 

28,5  8,5  13,5 

C  Internationalise
ring van de 
Provincie 

0  33      33    30  40  10  30  25  0  25  0  0  0  20  30  10  25  50  10  10    20,5  22  22,5  16,5 

D  Zichtbaarheid 
in Europa 

40  0      0    10  10  20  10  50  100 20  0  10  10  10  10  10  5  0  5  20    18,5  13,5  33,5  9 

E  Europese 
projecten en 
subsidies   

20  0      0    0  15  20  25  0  0  15  20  25  50  10  30  40  30  15  25  20    14  6,5  10  25,5 

F  Ondersteunen 
van de partners 
in de regio 

10  0      0    0  10  20  0  0  0  0  0  0  0  20  0  20  10  0  5  0    4,6  3,5  5  5,5 

G  Overig, nl. …  ‐        0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25    1,5  0  0  2,3 

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
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Welvaartspeil Innovatie potentie ‘social protection’ 
 Binnenlandse bestuurlijke indeling 

Criteria 

 

Landen  
EU 
lid-

staat? 
Welvaarts

peil 
BNP US$7 

 
Door? 

 

Ranking
8 

Door? 
 

% uitgave 
aan soc. 

voorz. Van 
BNP9 

 
Door? 

 
 

Beschrijving10 Door? 
 

Totaal #  

Vinkjes  

Door? 

47. Nederland  
  

40.300 n.v.t 26 n.v.t.  
29,3 

 
n.v.t. 

Gedecentraliseerde eenheidsstaat,  
12 provincies n.v.t. n.v.t. 

48. België 
 

37.500 19  
30,1 

Gefederaliseerde staat, 3 deelstaten, 
daarbinnen 10 provincies 

 4  
49. Bulgarije 

 
12.900 46  

15,0 Eenheidsstaat, 28 provincies 
 2  

50. Cyprus 
 

28.600 Geen 
data 

 
18,4 

Gecentraliseerde eenheidsstaat,  
6 regio’s 

 1  
51. Denemarken 

 
37.400 5  

29,1 
Gedecentraliseerde eenheidsstaat,  

5 regio’s, 98 gemeenten 
 5  

52. Duitsland 
 

34.800 20  
28,7 

Federale staat, 1 
6 deelstaten 

 4  
53. Estland 

 
21.200 17  

14,2 
Eenheidsstaat,  

15 graafschappen 
 3  

54. Finland 
 

37.200 13  
26,2 

Gedecentraliseerde eenheidsstaat,  
6 provincies 

 5  
55. Frankrijk 

 
32.700 31  

31,1 

Eenheidsstaat, deels gedeconcentreerd 
en deels gedecentraliseerd, 26 regio’s, 

en 96 departements  5  
                                                      
7 Norm: welvaartspeil van minimaal US$30.000 per hoofd van de bevolking. 
8 Norm: positie van land op ranglijst moet hoger, of tussen de 1 en 5 posities lager dan Nederland zijn. 
9 Norm: een vergelijkbaar niveau social protection moet blijken uit een percentage van minimaal 25% bestedingen aan sociale voorzieningen. 
10 Norm: op het spectrum tussen de twee uitersten gecentraliseerde eenheidsstaat en federale staat bevindt Nederland zich ongeveer in het midden. De landen moeten 
niet teveel afwijken van het midden. Daarnaast is een aantal  landen lastig te plaatsen op deze schaal, zoals de micro- en ministaten, en staten zónder middenbestuur. Die 
landen voldoen niet aan de norm van voldoende vergelijkbaarheid in termen van binnenlandse bestuurlijke indeling. 



 

2 
39560 

56. Griekenland 
 

32.000 100  
24,2 

Gecentraliseerde eenheidsstaat,  
51 prefecturen, 1 autonome regio 

 2  
57. Hongarije 

 
19.800 45  

22,3 
Eenheidsstaat, 19 graafschappen,  

23 stadsregio’s, 1 hoofdstad. 
 2  

58. Ierland 
 

46.200 10  
18,2 

Gecentraliseerde eenheidsstaat,  
26 counties 

 3  
59. Italië 

 
31.000 53  

26,6 
Geregionaliseerde eenheidsstaat,  

15 regio’s 
 4  

60. Letland 
 

17.800 22  
12,2 

Eenheidsstaat,  
26 graafschappen 

 3  
61. Litouwen 

 
17.700 26  

13,2 
Eenheidsstaat,  

10 graafschappen 
 3  

62. Luxemburg 
 

81.100 42  
20,4 

Ministaat,  
3 districten 

 2  
63. Malta 

 
24.200 Geen 

data 
 

18,1 
Ministaat,  

centraal geregeerd 
 1  

64. Oostenrijk 
 

39.200 25  
28,5 

Federale staat,  
9 deelstaten 

 4  
65. Polen  

 
17.300 74  

19,2 
Eenheidsstaat,  
16 provincies 

 2  
66. Portugal 

 
22.000 37  

25,4 
Eenheidsstaat, 18 districten,  

2 autonome regio’s 
 3  

67. Roemenië  
 

12.200 48  
14,0 

Eenheidsstaat, 41 graafschappen,  
1 gemeente 

 2  
68. Slovenië 

 
29.500 55  

22,8 
Eenheidsstaat, geen  

middenbestuur, 182 gemeenten 
 1  

69. Slowakije 
 

21.900 32  
15,9 Eenheidsstaat, 8 regio’s 

 2  
70. Spanje 

 
34.600 38 

 
 

20,9 
Geregionaliseerde staat, 17 autonome 

regio’s en 2 autonome steden 
 3   
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71. Tsjechië 
 

26.100 56  
18,7 Eenheidsstaat met 13 regio’s 

 2   
72. VK 

 
36.600 6  

26,4 
Gedevolueerde eenheidsstaat,  

4 naties 
 4  

73. Zweden  
 

38.500 14  
30,7 

Gedecentraliseerde eenheidsstaat,  
21 graafschappen 

 5  
74. Turkije 

 
12.000 57 

 
Geen 
data 

Gecentraliseerde eenheidsstaat,  
81 provincies 

 0   
75. Kroatië 

 
16.100 ? 

 
Geen 
data 

Eenheidsstaat,  
20 graafschappen 

 0   
76. Macedonië  

 
9.000 75 Geen 

data 
Gecentraliseerde eenheidsstaat,  

84 gemeenten 
 0   

77. Noorwegen 

 

 
 

55.200 10 22,6 Gedecentrasliseerde eenheidsstaat  
19 graafschappen 

 3   

78. Zwitserland 
  

40.900 21 28,4 Confederale staat,  
26 cantons 

 3   

79. Liechtenstein 

 

 
 

118.000 Geen 
data 

Geen 
data 

Microstaat,  
11 gemeenten 

 2   

80. IJsland 
 

39.900 11 21.2 Eenheidsstaat,  
8 regio’s 

 3   
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Geschiktheid om samen te 
werken op 

beleidsprioriteiten 
Regio 

Stad-
Land

14 

Kennis
15 

Culturele 
Hoofdstad

16 

Welvaartsnivea
u (BRP per 

capita)11 

Oppervlak
te in km2 Inwoner # 

Dichtheid in 
inwoners 
per km212 

EIND-
OORDEEL

13 

UTRECHT 
  

E 38.891 1.449 1.190.60
4 871 

Denemarken 

Hoofdstad 
  

E 
41.082

2.561 1.633.56
5 

638 

 

5/5

Midden-Jutland 
  

E 
46.769

13.053 1.219.74
1 

93  2/5

Noord-Jutland 
  

E 
21.050

8.020 576.802 
71  

1/5

Seeland 
  

E 
24.645

7.273 811.511 
112  2/5

Zuid-
Denemarken   

E 
44.507

12.191 1.185.84
0 97 

2/5

Finland 

Zuid-Finland 
  

E 
28.50617 34.378 2.116.91

4 62  

3/5

                                                      
11 Norm: de gehanteerde ondergrens is een jaarlijks Bruto Regionaal Product van E23.171. Dit is het equivalent 
van de US$30.000 zoals gehanteerd bij het selecteren. 
12 Norm: de gehanteerde ondergrens is 250 inwoners per km2.   
13 Norm: 5 x groen  groen; 4 x groen + 1 x rood  oranje; minder dan 4 x groen  rood. 
14 Norm: een regio voldoet aan dit criterium indien (a) er op basis van omvang en inwoneraantal geconcludeerd 
mag worden dat er druk op het platteland bestaat, en/of (b) op de website van de regionale overheid vermeld 
wordt dat het thema stad-land een prioritair onderwerp is. 
15 Norm: een regio voldoet aan dit criterium indien (a) de regio beschouwd mag worden als een kenniscentrum, 
afgemeten aan de aanwezigheid van een belangrijke onderzoeksuniversiteit of hoogwaardige technologische 
industrie,  en/of (b) op de website van de regionale overheid vermeld wordt dat er een ambitie is om een 
leidende kennisregio te worden. 
16 Norm: een regio voldoet aan dit criterium indien (a) een stad in de regio ooit culturele hoofdstad van Europa 
geweest is, en/of (b) een stand in de regio op de rol staat om in de nabije toekomst culturele hoofdstad van 
Europa te worden. 
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West-Finland 
  

E 
28.506

74.185 1.848.26
9 25  

3/5

Oost-Finland 
  

E 
28.506

48.726 582.781 
12  

1/5

Oulu 
  

E 
28.506

57.000 458.504 
8  

1/5

Lapland 
  

E 
28.506

98.946 186.917 
2  

1/5

Aland 
  

E 
28.506

6.784 26.000 
4  

1/5

Frankrijk 

Alsace 
  

116,218

8280 1.734.14
5 

209 2/5

Aquitanie 
  103,6

41.308 2.908.35
9 70

1/5

Auvergne 
  96,6

26.013 1.308.87
8 50

0/5

Basse-
Normandie   95,6

17.589 1.422.19
3 81

2/5

Bourgogne 
  104,8

31 582 1 610 
067 51

2/5

                                                                                                                                                                  
17 Voor Finland bleken geen data beschikbaar over het Bruto Product uitgesplitst per regio. Daarom wordt hier 
het Bruto Nationaal Product weergegeven. We merken op dat de score voor het welvaartspeil voor geen van 
de Finse regio’s doorslaggevend is m.b.t. tot het eindoordeel. 
18 Voor Frankrijk waren geen absolute cijfer m.b.t. het bruto regionaal product beschikbaar. In plaats daarvan 
gebruiken we voor de Franse regio’s een indexcijfer voor regionale economische prestaties, waarbij 100 het 
gemiddelde van de EU25 in 2007 is. De gehanteerde norm is dat een regio minimaal hoger dan het 
gemiddelde van de EU-25 moet presteren.  



 

3 
39560 

Bretagne 
  99

27.208 2.972.70
0 94

0/5

Centre 
  102,4

39 151 2 440 
329 62

1/5

Champagne-
Ardenne   105,4

25 606 1 342 
363 52

1/5

Corsica 
  

Geen data Geen data Geen 
data Geen data

0/5

Franche-Comté 
  102,2

16 202 1 117 
059 69

1/5

Haute-
Normandie   108,2  

12 317 1 780 
192 

145 1/5

Ile-de-France 
  95,3 . 

12 012 11 491 
000 

957 5/5

Languedoc-
Roussillon   88,1

27 376 2 295 
648 84

0/5

Limousin 
  94,4

16 942 710 939 
42

0/5

Lorraine 
  94

23 547 2 310 
376 98

0/5

Midi-Pyrenees 
  100,1

45 348 2 551 
687 56

1/5

Nord-Pas de 
Calais   91,1

12414 3.996.58
8 322

4/5

Pays de la 
Loire   102,5

32 082 3 222 
061 

100 1/5

Picardie 
  92,3

19 399 1.857.48
1 96

1/5

Poitou-
Charentes   93,9

25 810 1 640 
068 64

0/5
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Provence-
Alpes-Cote 
d’Azur   104,9

31 400 4 506 
151 

144 2/5

Rhone-Alpes 
  116,9

43698 6.005.00
0 

137 1/5

Zweden 

Blekingeland 
  

E 
23.556

2.941 150.696 
51

1/5

Dalarnasland 
  

E 29.50719 
28.194 275.755 

10

1/5

Gavleborgsland 
  

E 29.507 
18.191 275.994 

15

1/5

Gotland 
  

E 29.507 
3.140 57.488 

18

1/5

Halland 
  

E 
21.744

5.454 285.868 
52

0/5

Jamtland 
  

E 29.507 
49.443 127.028 

3

1/5

Jonkopingsland 
  

E 29.507 
10.475 330.179 

32

1/5

Kalmarland 
  

E 
21.744

11.171 233.944 
21

0/5

Kronobergsland 
  

E 
24.264

8.458 178.443 
21

1/5

Norrbotensland 
  

E 
24.100 98.911 251.740 

3
1/5

                                                      
19 Voor enkele Zweedse regio’s bleken geen gespecificeerde data beschikbaar over het Bruto Regionaal 
Product. Daarom wordt hier het Bruto Nationaal Product weergegeven (E 29.507). We merken op dat de score 
voor het welvaartspeil voor geen van deze regio’s doorslaggevend is m.b.t. tot het eindoordeel. 
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Orebroland 
  

E 29.507 
8.517 274.121 

32

1/5

Ostergotsland 
  

E 29.507 
10.562 416.303 

39

1/5

Skaneland 
  

E 
23.012

11.027 1.169.46
4 

106 1/5

Sodermanland 
  

E 29.507 
6.060 261.895 

43 

1/5

Stockholmsland 
  

E 
34.156

6.490 1.889.94
5 

291 5/5

Uppsalaland 
  

E 29.507 
6.989 304.367 

44

1/5

Varmland 
  

E 29.507 
17.583 273.288 

16

1/5

Vasterbottensla
nd   

E 29.507 
55.432 257.652 

5

1/5

Vasternorrland 
  

E 29.507 
21.678 243.736 

11

1/5

Vastmandland 
  

E 29.507 
6.302 261.391 

41

1/5

Vastra 
Gotaland   

E 
24.643

23.942 1.528.45
5 64

3/5

Belgie 

Antwerpen 
  

E 
34.946

2.867 1.715.70
7 

598 5/5

Vlaams-
Brabant   

E 
31.261 2.106 1.060.23

2 503 4/5
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Waals-Brabant 
  

E 
28.898

1.091 373.492 
342 3/5

Henegouwen 
  

E 
19.560

3.786 1.300.09
7 

343 3/5

Luik 
  

E 
21.553

3.862 1.053.72
2 

273 3/5

Limburg 
  

E 
24.303

2.422 826.690 
341 3/5

Namen 
  

E 
20.503

 

3.666 465.380 
127 0/5

Oost-
Vlaanderen   

E 
26.679

2.982 1.408.48
4 

472 3/5

West-
Vlaanderen   

E 
27.920

3.144 1.150.48
7 

366 3/5

Brussel 
  

E 
56.972

161 1.048.49
1 

6497 4/5

Duitsland 

Baden-
Wurttemberg   

E 
33.876

35.751 10.692.0
00 

294 4/5

Beieren 
  

E 
35.530

70.551 12.492.5
68 

177 2/5

Berlijn 
  

E 
25.554

3.818 3.415.74
2 

891 5/5
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Brandenburg 
  

E 
21.721

29.475 2.573.80
0 87

0/5

Bremen 
  

E 
41.918

1.549 662.000 
404 3/5

Hamburg 
  

E 
50.640

2.330 1.741.18
2 

755 5/5

Hessen 
  

E 
36.382

21.115 6.075.00
0 

289 3/5

Mecklenburg-
Vorpommern   

E 
21.439

23.185 1.679.68
2 77

1/5

Nedersaksen 
  

E 
26.902

47.618 7.983.00
0 

167 2/5

Nordrhein-
Westfalen   

E 
30.113

18.029 34.085.0
00 

530 5/5

Rheinland-Pfalz 
  

E 
26.623

19.853 4.042.86
0 

205 2/5

Saarland 
  

E 
30.168

2570 1.050.00
0 

409 3/5

Saksen 
  

E 
22.620

18.338 4.230.91
9 

251 3/5

Saksen-Anhalt 
  

E 
22.427

20.447 2.044.71
4 

118 0/5

Sleeswijk-
Holstein   

E 
25.945

15.761 2.833.25
0 

178 1/5



 

8 
39560 

Thuringen 
  

E 
21.875

16.171 2.311.14
0 

148 1/5

Italie 

Emilia-
Romagna   

E 
30.122

22.124 4.276.00
0 

195 4/5

Piedmont 
  

E 
26.826

25.399 4.424.80
0 

174 4/5
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Netwerk Beleidsthema en doel Regio’s die lid zijn  Eindoordeel 

  Top-
regio’s 

Zeer 
goed 

Eervolle   

1. PURPLE Stad-Land 
PURPLE is een platform voor 
zogenaamde peri-urbane regio's in 
Europa, dat meer aandacht vraagt 
voor de specifieke problemen van 
deze stedelijke gebieden en de 
daarbij behorende landelijke 
gebieden. Doelen: 
Promoten van de sociaal-
economische transitie van de 
stedelijke gebieden en de agricultural 
sector 
Beïnvloeden van het Europees 
regionaal en stedelijk beleid 

5/7 1/6 2/13 Utrecht is hierin al 
partner, 
samenwerking 
continueren.  

2. IRE Innovatie 
Het doel van IRE is het stimuleren 
van kennisuitwisseling en best 
practices, regio’s ondersteunen om 
innovatie te bevorderen en hun 
concurrentiepositie te versterken; 
ontwikkeling en implementatie van 
nieuwe innovatieve strategieën. 
 
Het Mutual Learning Platform maakt 
onderdeel uit van het IRE en 
stimuleert regionale beleidsmakers 
om hun ervaringen op het gebied van 
onderzoek en innovatie te delen. 

6/7 6/6 10/13 Utrecht is hierin al 
partner, 
samenwerking 
continueren. 

3. ERIK-
Network 
European 
Regions 
Knowledge 
based 
Innovation 
Network 

Technologische innovatie 
Het doel van ERIK is om regionale 
netwerksamenwerking  en 
uitwisseling verder te ontwikkelen. 
Dat wordt gedaan door: 
Benchmarking en kijken naar best 
practices op het gebied van innovatie 
en kennisbeleid 
Steun voor interregionale 
samenwerkingsverbanden op het 
gebied van technologische innovatie  
Samenwerken met andere Europese 
regionale netwerken, met 
vergelijkbare doelstellingen, om 
synergie te creëren en netwerk 
activiteiten efficiënter en doelgerichter 
te maken.   
 

2/7 2/6 7/13 Interessant  om 
verder te 
onderzoeken,  
Gelderland,Limburg, 
Noord-Brabant, 
Zuid-Holland nemen 
hierin ook deel.  
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4. RENREN 
(Renewable 
Energy 
Regions 
Network) 

Alternatieve energie 
Doel is uitwisseling van best practices 
tussen regio’s,  stimuleren van de 
samenwerking tussen private 
bedrijven en stimuleren van de 
publieke bewustwording over 
“renewable enegies”. 

0 0 0 Het netwerk heeft 
nog niet veel 
partners. Verdere 
verkenning 
aanbevolen.  

5. ERNACT 
 

ICT 
ERNACT heeft een brede netwerk 
van partner regio’s (netwerk & project 
partners), ICT bedrijven, andere 
instellingen (universiteiten, 
gezondheidszorginstel., etc.).  
Het doel is om kenniseconomie en 
het optimaal gebruik van ICT 
voorzieningen binnen de netwerk te 
stimuleren.  
Activiteiten: 
ICT projectontwikkeling 
Onderzoek, Innovatie  
Delen van best practices 
Mobile public services, e-
dienstverlening 

0 1/6 0 ICT geen prioritair 
beleidsthema.  

6. ERRIN 
(European 
Regions 
Research 
and 
Innovation 
Network) 

Innovatie 
Het doel van ERRIN is het promoten 
van kennisuitwisseling, het stimuleren 
van gezamenlijke activiteiten en 
projecten tussen de leden die de 
nodige (technische) innovatieve 
vermogen hebben. 
ERRIN organiseert workshops, 
seminaars, briefings, projectmarkten, 
etc.  
 

2/7 2/5 3/13 Nederlandse leden 
zijn regio Twente, 
Universiteit 
Eindhoven, region 
Arnhem-Nijmegen.  
Interessant voor 
verdere verkenning. 
 

7. EREF 
(European 
Regional 
Economic 
Forum) 

Kenniseconomie  
EREF network is bedoelt als een 
platform voor kennisuitwisseling 
tussen verschillende regio’s. Het doel 
is om kenniseconomie te stimuleren 
en een vertaalslag te maken om de 
kennis te gebruiken voor effectief 
beleid en beter performance.   

1/7 2/6 2/13 Sluit goed aan bij 
doelstelling 
kenniseconomie, 
nog geen NL-regio 
lid 

8. E-RAIN 
(European 
Regional 
Agencies for 
innovation 
Network)  

 

PPS en investeringen 
Houdt zich bezig met de organisatie 
en implementatie van de regionale 
beleidsplannen. Het doel is efficiëntie, 
regio’s helpen om publieke en private 
investeringen optimaal te benutten. 
De projecten van E-Rain bieden 
concrete houvastmethoden om de 
doelen te bereiken. 

0 1/6 0 Vooralsnog geen 
verdere verkenning. 

9. EROC 
Culture 

Cultuur  
Stimuleren van culturele ontwikkeling 

0 0 0 Met oog op prioritair 
thema Culturele 
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(European 
Regions of) 

van de partners, zowel individueel, 
als gezamenlijk en op Europees 
niveau.  Interculturele dialoog en 
culturele uitwisselingen.  

Hoofdstad verdere 
verkenning 
interessant. 

10. OGM-free Agricultuur 
Het doel van het netwerk is het 
beschermen van de reputatie en de 
waardering  voor de regionale agri-
food productions markten. De 
aanleiding daarvoor is de jarenlange 
pogingen om met behulp van 
regionaal beleid de kwaliteit van de 
landbouw te verbeteren en de 
negatieve effecten daarvan op het 
milieu te beperken.   

1/7 2/6 0 Past onvoldoende 
bij beleidsthema’s 
Utrecht. 

11. POLIS 
Network 

Mobiliteit 
Doel het promoten, stimuleren en 
appelleren voor innovatie op het 
gebied van lokaal vervoer. Polis 
Network richt zich op het verbeteren 
van het lokaal transport in verband 
met de omgeving, mobiliteit, 
economische en sociale dimensies 
van het vervoer en de veiligheid 
daarvan.   

3/7 2/6 4/13 Interessant voor 
verdere verkenning.

12. SEN@ER – 
(Silver 
Economy 
Network of 
European 
Regions) 

Samenleving (vergrijzing) 
Het doel van het netwerk is het 
promoten van ontwikkeling en 
marketing van innovatieve producten 
en diensten, met als doel de 
regionale ontwikkeling te stimuleren 
en nieuwe banen te creëren. 
SEN@ER beschouwt vergrijzing niet 
als een bedreiging maar als  een 
uitdaging en een kans om regionale 
economische groei te stimuleren en 
de Europese concurrentiepositie te 
verbeteren.  
SEN@ER probeert het welzijn van 
senioren te verbeteren, economische 
groei en werkgelegenheid te 
stimuleren en samenwerking tussen 
Europese regio's te ondersteunen. 

1/7 0 0 Past onvoldoende 
bij beleidsthema’s 
Utrecht. 

13. DART 
(Declining, 
Ageing and 
Regional 
Transformati
on) 

Demografische veranderingen 
De Duitse regio's Brandenburg en 
Sachsen hebben een netwerk van 
Europese regio's opgezet die te 
maken hebben met demografische 
veranderingen. Dit netwerk brengt 
Position Papers bij de Europese 
commissie onder de aandacht, 
bezoekt congressen en wisselt 
informatie uit. Er is een goed contact 
met de Europese Commissie en het 
Europees Parlement. Dit netwerk is 

0 0 1/13 Past onvoldoende 
bij beleidsthema’s 
Utrecht. 
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interessant omdat bepaalde regio’s 
de kans geeft om te leren van andere 
regio’s die reeds verder in hun 
demografische verandering zijn. 

14. AER 
(Assembly of 
European 
Regions) 

Democratie 
Het belangrijkste doel van het AER is 
het promoten van regionale 
democratie, subsidiariteit en 
diversiteit in Europa. Deze regio's 
proberen regionale samenwerking te 
versterken en Europese 
besluitvorming zo te beïnvloeden dat 
deze ten gunste van de regio's is. 

1/7 3/6 4/13 Flevoland, Noord-
Brabant, Limburg en 
Gelderland zijn ook 
lid. Verdere 
verkenning 
interessant.  

15. The Lisbon 
Regions 
Network 

Lissabon doelstellingen 
LRN is een netwerk, bestaande uit 
vijftien “high performing” regio’s, die 
geïnteresseerd zijn in een 
gezamenlijke uitvoering van het 
Lissabon Strategie op regionaal en 
lokaal niveau.  
Het netwerk fungeert als een platform 
voor de regio’s om:  
 Deel te kunnen nemen in een 

bredere politieke debat op 
nationaal en internationaal 
niveau 

 Uitwisselen van ervaringen mbt 
de uitvoering van het beleid 

 Analyse te maken van de impact 
van het beleid op regionaal en 
lokaal niveau 

 Samenwerken om de regio’s te 
helpen de Lissabon 
doelstellingen te bereiken en 
groei en werkgelegenheid te 
stimuleren 

1/7 2/6 0 Utrecht is lid in 
Randstad verband.  
Samenwerking 
continueren.  

16. ENCORE Milieu 
Samenwerking op politiek niveau met 
als doel de implementatie van EU-
milieu beleid te verbeteren en 
effectiever te maken. 
 

Regio’s uit de shortlist van 
landen vertegenwoordigd.  

Utrecht is al lid, 
samenwerking 
continueren.  
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Europese netwerken en partners 

 

Naam netwerk Welke regio’s zijn lid? 

PURPLE Catalonië, Vlaanderen, Regio Ile de France, Regio Randstad, MHAL (Provincie 
Limburg), Regio Frankfurt, Regio Rhône-Alpes, Mazovia Voivodship, South East 
England, Regio Stockholm en West Midlands. 

IRE  
 

In totaal 235 leden van al de 27 EU-lidstaten en van andere staten zoals Iceland, 
Noorwegen, Turkije, Zwitserland, Israel. 

ERIK-Network Emilia Romagna, Piemonte, Sud-Tirol, Toscana, Veneto, Lombardia, Liguria, 
Marche, Molise, Gelderland,Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland , Auvergne, 
Lorraine, Bremen, Hamburg, Sachsen, Ostergotland, Småland med öarna, 
Stockholm, Västsverige, Storstrøms Amt. Vlaanderen, Wallonië.   
 

RENREN 
 

Oberösterreich (Oostenrijk), Schleswig-Holstein (Duitsland), North Sweden and 
Wales (VK), en wat kleinere Europese  staten zoal Cyprus and Iceland 

ERNACT  Spanië  Andalucia, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, La Rioja, Cantabria, San 
Sebastian/ Donostia 
Portugal  Algarve 
Frankrijk  Gironde 
Italië  Bologna, Treviso, Emilia-Romana 
Duitsland  Stuttgart 
Nederland  Zeeland 
Tsjechië  Olomouc  
Polen  Slaskie 
VK  Wirral 
Ierland  Donegal, Derry, Galway 
Finland  Kainuu, Oulu 

ERRIN, the 
European 
Regions 
Research and 
Innovation 
Network 

ERRIN is een network die in totaal uit 70 EU regio’s bestaat, onder andere:   
Eindhoven, Stuttgart, Brussel, West Midlands, Basque Country, Helsinki, 
Valencia Region, North Wesk (VK), etc.  

European 
Regional 
Economic Forum 
(Network)  
(EREF) 

Stockholm, Lapland-Oulu, Flanders, Wallonia, Scotland, Baden Württenberg, 
Styria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Valencia, Cataluña, 
West Pannon, Slovenia, Praag, Istambul, Vojvodina 

E-RAIN 
(European 
Regional 
Agencies for 
innovation 
Network)  
 

Catalonia 
Emilia-romagna 
Grenoble-Rhône-Alpes 
Stuttgart 
Upper Silesia 
West pannonia  
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European 
Regions of 
Culture (EROC) 

Cornwall (VK), Kujawsko-Pomorskie (Poland), South Ostrobothnia (Finland) 
 
Associate partners  Vidin (Bulgarijë), South Denmark (Denemarken) 

OGM-free Oostenrijk  Burgenland Käernten Niederösterreich, Oberösterreich Salzburg, 
Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien 
België  Wallonië  
Kroatië  Sisak-Moslavina, Varazdin 
Frankrijk  Aquitaine, Auvergne  
 Basse Normandie, Bourgogne  
 Bretagne, Centre Collectivité, Territoriale de Corse Corse  
 Franche-Comté, Haute Normandie  
 Ile de France, Limousin, Lorraine ,  Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais, Pays de 
la Loir, Poitou-Charentes Rhônes-Alpes 
Italië  Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano, Südtirol, Emilia-Romagna, 
Lazio, Liguria  
 Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria 
VK  Highlands of Scotland, Wales 

POLIS Network  Zowel lokale als regionale overheden doen mee.  
Regio’s  Emilia-Romagna, Naples (IT), Noord-Brabant (NL), Stuttgart (DU), 
Brussels-Capital Region, Vlaanderen (BE), Värmland (SE), West Midlands, Lodz 
Region, North Wesk (VK), Helsinki, Ile-de-France (FR), Basque Region (SP)     

SEN@ER - Silver 
Economy Network 
of European 
Regions 

North Rhine-Westphalia, Niedersachsen,  Andalucia, Burgenland, Extremadura, 
Gelderland, Limburg, Mid-East Region Ireland, Yorshire & Humber  Midland 
Region Ireland, Scotland and West-Midlands, Dolni Slask 

DART (Declining, 
Ageing and 
Regional 
Transformation) 

regionale partners uit Kainuu/Finland, Noord-west Engeland, Praag/Hongarije, 
Lubuskie/Polen, lower Austria/Oostenrijk, Galicie/Spanje, Veneto/Italie, 
Gorensjka/Slovenie en de Freistaat Brandenburg/Duitsland. 

The Lisbon 
Regions Network 

Aquitaine Region  

Bratislava Self-Governing Region 

Brussels Capital Region  

Helsinki Region  

Land Hessen  

Lisbon & Tagus Valley Region  

Randstads Provinces  

Regione Emilia-Romagna  

Riga City and Region  

Sofia Municipality  

Stockholm Region  

Valencian Region  

West Midlands  

Wielkopolska Region 
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Bestudeerde documenten 

 

Europastrategie (provincie Utrecht, 2008). 

Accent 2008; slagvaardig verder. Coalitieakkoord 2008-2011.  

Notulen Statenvergadering, Motie Turkije (2008). 

Samen op weg naar 2040! (provincie Utrecht 2008). 

Utrecht over grenzen heen, BBOT over internationale samenwerking (provincie Utrecht, 2008). 

‘De Belangen van de provincie Utrecht’, beleidsplan public affairs 2008-2009 (provincie Utrecht, 
2008). 

Europa begint in Utrecht (Staten werkcommissie Europese Aangelegenheden, 2007). 

Programma werkbezoek Ostergotland (2007). 

Evaluatie Partnerschap Zuid-Moravië (provincie Utrecht, 2005). 

De toekomst van de samenwerking met Zuid-Moravië (provincie Utrecht, 2006). 

Jaarverslag partnerschappen Surrey County Council en Zuid-Moravië (2008). 

 

 


