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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Voor u ligt de evaluatie van de partnerschapovereenkomst met de regio Zuid-Moravië 2006-2010.  
 
Aanleiding 
In oktober 2010 loopt de partnerschapovereenkomst met Zuid-Moravië af. In dat licht is de 
partnerschap geëvalueerd aan de hand van de doelstellingen zoals geformuleerd in de 
partnerschapovereenkomst. Vervolgens is er een advies uitgebracht waarin het nieuwe beleid Europese 
samenwerking is meegenomen. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds 2003 heeft de provincie een partnerschap met de regio Zuid-Moravië. De partnerschap-
overeenkomst werd in 2006 voor vier jaar verlengd. In de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking 
werd de evaluatie van de partnerschap vastgesteld voor 2010. 
 
Essentie / samenvatting: 
De partnerschap met Zuid-Moravië is geëvalueerd n.a.v. het aflopen van de partnerschapovereenkomst 
in oktober 2010. De voornaamste conclusie is dat de partnerschap onvoldoende voldoet aan de 
doelstellingen zoals geformuleerd in de overeenkomst en niet goed past binnen het beleid voor 
Europese samenwerking zoals vastgesteld in mei 2009. 

Het advies luidt daarom een licht vriendschapsmemorandum met de regio Zuid-Moravië te 
sluiten, waarin de vriendschap tussen beide regio’s bevestigd wordt, naar voorbeeld van de 
samenwerking met Guandong. Een dergelijk memorandum doet recht aan de voorgaande jaren van 
samenwerking, de conclusies van de evaluatie en het nieuwe Europese samenwerkingsbeleid van de 
provincie Utrecht.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beoogde beleidseffect is invulling geven aan het nieuwe beleid voor Europese samenwerking, 
waarin de focus ligt op samenwerking in netwerken en projecten. Een nieuwe partnerschap-
overeenkomst past niet binnen dit beleid. Een vriendschapsmemorandum doet daarentegen recht aan 
de voorgaande jaren van samenwerking, de conclusies van de evaluatie en het nieuwe Europese 
samenwerkingsbeleid van de provincie Utrecht. 
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Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het vriendschapsmemorandum zal door ons vastgesteld worden. Er wordt gestreefd naar 
ondertekening van het memorandum met Zuid-Moravië in het najaar. Door de partnerschapcoördinator 
zullen thema’s gedefinieerd worden, waarop samenwerking binnen het vriendschapsmemorandum 
mogelijk zal zijn. Dit gebeurt in samenwerking met zowel de beleidsafdelingen als externe Utrechtse 
partners die een band met de regio Zuid-Moravië hebben. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij vragen de statencommissie kennis te nemen van de evaluatie van de partnerschapsovereenkomst 
met Zuid-Moravië en van het advies m.b.t. toekomstige samenwerking. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


