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Onderwerp: Uitwerkingsnotitie Samenwerken in Europa 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In opdracht van de provincie heeft Berenschot het onderzoek “Kansen voor Utrecht in Europa” 
uitgevoerd (bijgaand). Dit onderzoek geeft heldere adviezen m.b.t. de meest opportune vorm van 
samenwerking in Europa voor de Provincie Utrecht en geeft een overzicht van geschikte Europese 
regio’s. De conclusies zijn uiteengezet in het bijgevoegde rapport. Tevens zijn de samenwerkings-
mogelijkheden met Turkije onderzocht naar aanleiding van de Statenmotie d.d. 23 juni 2008.  
 
Aanleiding 
Een van de negen doelstellingen van de Europastrategie van de provincie Utrecht voor 2008- 2011 
"Europa in het hart van Utrecht" is dat de provincie “participeert in relevante partnerschappen en 
Europese netwerken”. Uit deze doelstelling volgen een aantal acties: de huidige partnerschappen 
worden tegen het licht gehouden en de mogelijkheden tot het aanknopen van een nieuwe internationale 
relatie worden onderzocht. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 23 juni 2008 werd de Europastrategie door PS vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma werd op 4 
november 2008 door GS vastgesteld: dit advies is onderdeel van het uitvoeringsprogramma. 
 
Essentie / samenvatting: 
Op basis van het rapport van Berenschot hebben wij beleidsuitgangspunten voor Europese 
samenwerking geformuleerd in de uitwerkingsnotitie “Samenwerken in Europa” (bijgaand). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realisatie van doelstelling 5 van de Europastrategie: “We participeren in relevante partnerschappen en 
Europese netwerken” en van de strategische lijn 2 “Samenwerken in Europa” uit het Uitvoerings-
programma “Europa in het hart van Utrecht”. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Samen met de beleidsafdelingen en het Europaplatform zal er een plan van aanpak opgesteld worden 
om het advies van Berenschot in de organisatie te implementeren, waarbij we de opmerkingen en 
aanvullingen van de bespreking in de commissie BEM meenemen. Daarnaast wordt er jaarlijks in de 
Voortgangsrapportage Europastrategie gerapporteerd over de voortgang. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen u kennis te nemen van de uitwerkingsnotitie “Samenwerken in Europa” en het rapport 
“Kansen voor Utrecht in Europa” en tijdens de oriënterende bespreking van deze stukken aandacht te 
geven aan: 

• De conclusies van het onderzoeksrapport “Kansen voor Utrecht in Europa” 
• De beleidsuitgangspunten zoals die door Gedeputeerde Staten zijn geformuleerd in de 

uitwerkingsnotitie “Samenwerken in Europa”. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


