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Notitie Europese Samenwerkingsmogelijkheden 
 
Europastrategie 
Op 23 juni 2008 stelden Provinciale Staten de Europastrategie vast. De Europastrategie omvat negen 
doelstellingen voor de periode tot en met 2011. Doelstelling 5 geeft aan dat de provincie “participeert 
in relevante partnerschappen en Europese netwerken”. Onder de doelstelling vallen een aantal acties: 
de huidige partnerschappen (Surrey en Zuid-Moravië) worden tegen het licht gehouden en 
mogelijkheden worden onderzocht voor het aanknopen van een nieuwe internationale relatie. 
 
Bij de behandeling van de Europastrategie hebben PS een motie ingediend waarin wordt 
aangedrongen op het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met een Turkse regio. 
Gedeputeerde Staten hebben deze motie overgenomen. 
 
In november jl. is door Gedeputeerde Staten gesproken over de samenwerkingsverbanden van de 
provincie binnen en buiten Europa. Tijdens de bespreking zijn de huidige Europese partnerschappen 
tegen het licht gehouden. De provincie Utrecht onderhoudt op dit moment met twee Europese regio’s 
een partnerschap: met Zuid-Moravië uit Tsjechië en met Surrey County Council uit het Verenigd 
Koninkrijk. Hieronder wordt kort de band met de twee regio’s uiteengezet en wordt het perspectief 
van de relatie voor de komende jaren aangeduid. 
 
Zuid-Moravië 
De provincie Utrecht werkt sinds 2001 samen met de regio Zuid-Moravië. Dit is in 2003 
geformaliseerd in een overeenkomst. In 2006 is de samenwerking geëvalueerd, wat resulteerde in een 
nieuwe overeenkomst in oktober 2006. Deze overeenkomst loopt tot 2010. De motivatie voor de 
samenwerking is het wederzijds profiteren van elkaars kennis en kunde. Er wordt samengewerkt op 
onder andere waterkwaliteit, hoogwater, innovatie, cultureel erfgoed en culturele uitingen. 
 
Zuid-Moravië toont zich erg gemotiveerd om de samenwerking voort te zetten. Het bezoek aan Zuid-
Moravië van Gedeputeerden De Wilde en Binnekamp op 5 en 6 juni jl. was zeer geslaagd en leverde 
een aantal concrete aanknopingspunten voor samenwerking op. Samenwerking kan de komende jaren 
plaatsvinden op het gebied van cultuur (o.a. monumentenzorg), risicomanagement 
(signaleringssysteem), kenniseconomie en innovatie en milieu (klimaat, luchtkwaliteit). Het 
partnerschap voldoet aan de criteria die in de Europastrategie voor regionale samenwerking zijn 
opgesteld1 en er kan worden samengewerkt ter versterking van het prioritaire dossier ‘kenniscentrum 
voor klimaat, duurzaamheid en innovatie’. Daarnaast onderhouden negen Utrechtse gemeenten2 een 
stedenband met een Tsjechische stad. Dit biedt perspectieven om doelstelling negen van de Europa-
strategie (ondersteuning van partners binnen de provincie) nadere invulling te geven binnen dit 
partnerschap. Tenslotte kunnen beide regio’s via hun Brusselse vertegenwoordiging hun Europese 
lobby versterken. Gedeputeerde Staten gaven aan de partnerschap met Zuid-Moravië te willen 
voortzetten, en na afloop van de huidige partnerschapsovereenkomst in 2010 te evalueren. 
 
Surrey 
Sinds 2002 heeft de provincie Utrecht een partnerschapsrelatie met Surrey County Council. Er zijn 
veel overeenkomsten tussen de regio’s, zoals de druk van de stad op het platteland (Londen), veel 
(forensen)verkeer, de nabijheid van een grote internationale luchthaven, etc. Er is de afgelopen jaren 
 
1 Zuid-Moravië heeft vergelijkbare beleidsproblemen en –oplossingen, er is een wederzijdse behoefte om van 
elkaars kennis en ervaringen te leren als ook een vergelijkbare regionale structuur / ruimtelijke inrichting. 
2 Te weten Amersfoort, Baarn, De Ronde Venen, IJsselstein, Oudewater, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist. 
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samengewerkt in twee Interreg-projecten (ChangeLab en Smart Economic Growth), in het netwerk 
PURPLE3 en er waren goede contacten in Brussel. 
 
Tot 2006 was er een jaarlijkse ontmoeting met Surrey op een Europees onderwerp, zoals 
luchtkwaliteit, waterkwaliteit en hoog water. In 2006 is er tevens een start gemaakt met een 
vergelijkend onderzoek tussen Utrecht en Surrey, zodat we nog beter weten wat de overeenkomsten 
zijn en waarop we kunnen samenwerken. Door een grondige reorganisatie in Surrey is dit onderzoek 
niet afgerond.  
 
In oktober 2008 werd het Interreg-project waarin er met Surrey werd samengewerkt, Smart Economic 
Growth (SEG), afgerond. Momenteel zijn er geen concrete onderwerpen waarop de bilaterale 
samenwerking na de afronding van SEG doorgaat. In tegenstelling tot Zuid-Moravië komen er vanuit 
Surrey sinds de reorganisatie in 2006 weinig initiatieven. Door het vertrek van de toenmalige 
vertegenwoordiger van Surrey in Brussel, is ook dat contact op een lager pitje komen te staan. 
 
Er wordt momenteel slechts voldaan aan twee criteria voor regionale samenwerking4: de vraag is of er 
nog wel wederzijdse behoefte aan kennisdeling aanwezig is. Uit ambtelijk overleg is gebleken dat 
Surrey niet meer in de partnerschap zal gaan investeren dan dat er op dit moment gedaan wordt. 
Samenwerking in het netwerk PURPLE zal ongeacht een eventuele beëindiging van het bilaterale 
partnerschap doorgang vinden. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de partnerschap met Surrey 
af te willen bouwen. 
 
Onderzoek Europese samenwerking 
Naar aanleiding van bovenstaande is besloten dit voorjaar een breed onderzoek te laten uitvoeren naar 
de Europese samenwerkingsmogelijkheden voor de provincie. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: 
 

1. Het in kaart brengen en analyseren welke vorm(en) van internationale samenwerking op dit 
moment en in de komende jaren opportuun zijn voor de provincie Utrecht. Hierin wordt (naast 
de overige voorwaarden en kaders) meegenomen welke vormen andere provincies en 
buitenlandse regio’s hanteren en welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen. 

 
2. Het in kaart brengen welke regio’s / netwerken geschikt zijn om mee samen te werken in de 

meest opportuun gevonden vorm van samenwerking. Conform de Statenmotie worden de 
samenwerkingsmogelijkheden met een Turkse regio expliciet onderzocht. Deze eventuele 
samenwerking dient te voldoen aan de criteria die we ook aan andere partnerschappen stellen. 

 
Het onderzoek wordt naar verwachting in april/mei afgerond. Op 22 juni as. zullen de resultaten van 
dit onderzoek worden voorgelegd aan de leden van de Commissie BEM. 
 

3 PURPLE staat voor Peri-Urban Platform Europe. Dit is een Europees netwerk van verstedelijkte regio’s die bij 
de EU-instellingen aandacht vragen voor de stedelijke druk op het platteland. 
4 Er is sprake van vergelijkbare beleidsproblemen en –oplossingen evenals een vergelijkbare regionale structuur / 
ruimtelijke inrichting. 


