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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Middels deze notitie informeren wij u over de stand van zaken van de huidige Europese 
partnerschappen en over het onderzoek naar mogelijke nieuwe Europese samenwerkingsverbanden. 
 
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 jl. heeft u ingestemd met de Europastrategie 2008-2011 "Europa in het hart van Utrecht".  
 
Essentie / samenvatting: 
Met de Notitie Europese Samenwerkingsmogelijkheden wordt u geïnformeerd over de voortgang op 
het gebied van Europese samenwerking. Er wordt momenteel een breed onderzoek uitgevoerd. 
Allereerst wordt geanalyseerd welke vorm(en) van internationale samenwerking op dit moment en in 
de komende jaren oppportuun zijn voor de provincie Utrecht. Vervolgens wordt in kaart gebracht 
welke regio’s / netwerken geschikt zijn om mee samen te werken. Conform de Statenmotie worden de 
samenwerkingsmogelijkheden met een Turkse regio expliciet onderzocht. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beoogde beleidseffect is de realisatie van Doelstelling 5 van de Europastrategie: de provincie 
participeert in relevante partnerschappen en Europese netwerken. 
 
Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
U krijgt op 22 juni 2009 de resultaten van het onderzoek naar de Europese samenwerkings-
mogelijkheden voorgelegd. 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De Notitie Europese Samenwerkingsmogelijkheden ter kennisname aannemen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


