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Inleiding 
Gedeputeerde Staten stelden op 19 mei 2009 de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking vast. Op 
7 september 2009 werd de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking in de commissie BEM 
behandeld. Onderliggend stappenplan zet globaal uiteen hoe de vier beleidsuitgangspunten, zoals 
geformuleerd in de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking, door de organisatie geïmplementeerd 
worden. Beleidsuitgangspunten 2 en 3 spreken voor zich, op de beleidsuitgangspunten 1 en 4 wordt 
dieper ingegaan. Begin 2011 wordt er teruggekoppeld over de voortgang van de implementatie. 
 
De vier beleidsuitgangspunten: 

1. Toekomstige Europese samenwerking wordt in netwerken en/of op projectmatige en/of ad hoc 
basis vormgegeven, en niet meer in bilaterale partnerschappen. 

2. Er wordt geen bilaterale partnerschap met een Turkse regio aangegaan. Eventuele 
samenwerking in netwerken en op project- en/of ad hoc basis is wel mogelijk, indien hiervoor 
concrete beleidsinhoudelijke doelstellingen worden geformuleerd. 

3. Het formele partnerschap met Surrey wordt beëindigd en de samenwerking wordt voortgezet 
via deelname aan het thematische netwerk PURPLE en eventuele projectmatige en/of ad hoc 
samenwerking. 

4. Het partnerschap met Zuid-Moravië wordt geëvalueerd na afloop van de 
partnerschapsovereenkomst in 2010, aan de hand van het door Berenschot geformuleerde 
afwegingskader.  

 
1. Toekomstige Europese Samenwerking 
We richten ons in toekomstige samenwerking met Europese regio’s op netwerken en projecten. De 
ambitie is om over twee jaar deel te nemen aan beschikbare thematische netwerken op de primaire 
beleidsterreinen (de negen thema’s uit het collegeprogramma). Hiervoor zetten we de volgende 
stappen: 
 

1. Er is een uitgebreid overzicht gemaakt van de beschikbare netwerken. De meest relevante 
netwerken voor de provincie Utrecht zijn: 
1. AER: netwerk gericht op de thema’s democratie, subsidiariteit en diversiteit in Europa. 

Betrokken regio’s: 270 regionale leden o.a. Ile-de-France (FR), Vastra Götaland (SV), 
Regio Brussel (BE), Piemonte (IT); 

2. POLIS Network: gericht op transport. Betrokken regio’s: Brussel (BE), Kopenhagen 
(DK), Berlijn en Hamburg (DE), Stockholm (SV) en Parijs (FR).; 

3. ERRIN: gericht op innovatie. Betrokken regio’s: 54 leden, interessante deelnemers zijn de 
regio’s Brussel, Vlaanderen (BE), Kopenhagen (DK), Ile-de-France (FR) en Piemonte 
(IT). 

4. FEDARENE: energie & milieu. Betrokken regio’s: 40 regionale leden, interessante leden 
zijn Berlijn (DE), Regio Brussel (BE), Kopenhagen (DK), Ile-de-France en Nord-Pas de 
Calais (FR); 

5. METREX: gericht ruimtelijke planning & ontwikkeling rondom metropolen. Betrokken 
regio’s: Brussel (BE), Kopenhagen (DK), Berlijn en Hamburg (DE), Stockholm (SV) en 
Parijs (FR). 

 
2. Er worden vervolgens oriënterende ambtelijke werkbezoeken door de beleidsafdelingen aan 

deze netwerken afgelegd. Het Europateam faciliteert deze bezoeken voor de desbetreffende 



beleidsafdelingen. Het doel is om ten minste vier netwerken te bezoeken in 2010, in 2011 gaan 
de oriënterende bezoeken door. 

 
3. Samen met de beleidsafdelingen en worden doelstellingen voor deelname aan de netwerken 

geformuleerd. De beslissing betreffende het lidmaatschap wordt door Gedeputeerde Staten 
genomen.  

 
4. Na twee jaar lidmaatschap wordt de deelname geëvalueerd. 

 
Samenwerking in de netwerken Lissabon Regions Network (LRN), Peri Urban Regions Platform 
Europe (PURPLE) en Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) wordt 
gehandhaafd. 
 
Samenwerking in projecten en op ad hoc basis vloeit o.a. voort uit de samenwerking in netwerken: 
hier wordt actief op gestuurd. Daarnaast blijven we openstaan voor samenwerkingsverzoeken met 
Europese regio’s buiten de netwerken.  
 
Ook bekijken we of projectmatige en/of ad hoc samenwerking mogelijk is op prioritaire thema’s met 
geschikte regio’s. Hiertoe wordt een “kaartenbak” opgebouwd van geschikte regio’s om mee samen te 
werken, voortbouwend op het advies van Berenschot. We zullen ons eerst richten op de regio’s die 
goed bij ons passen volgens Berenschot: 

1. Regio Kopenhagen 
2. Ile-de-France 
3. Regio Stockholm 
4. Provincie Antwerpen 
5. Deelstaat Berlijn 
6. Deelstaat Hamburg 
7. Noordrijn-Westfalen 

 
Tevens wordt er ingezet op de Interregprogramma’s om projectmatige samenwerking met Europese 
regio’s te realiseren. Zo worden er momenteel meerdere projectvoorstellen ontwikkeld ter indiening in 
2010, o.a. op het gebied van economie en duurzaamheid. Op economisch gebied zijn we aangesloten 
bij een projectvoorstel gericht op kennisuitwisseling over gaming, waarin onder andere Zweedse en 
Engelse partners participeren. Op het gebied van duurzaamheid worden er onder andere een project 
ontwikkeld in het kader van het Duurzame Dakenplan en een project gericht op biomassa. 
 
4. Zuid-Moravië 
De officiële partnerschapsovereenkomst met Zuid-Moravië loopt af op 4 oktober 2010. Daarna wordt 
de samenwerking geëvalueerd aan de hand van het afwegingskader uit het advies van Berenschot. Op 
basis van de uitkomst van de evaluatie wordt besloten in welke vorm we met deze samenwerking 
verder gaan. De samenwerking wordt in ieder geval voortgezet tot en met de evaluatie.  
 
Samenwerking met Zuid-Moravië richt zich in 2010 op: 

1. PURPLE: de provincie heeft Zuid-Moravië geïntroduceerd in dit netwerk, naar alle 
waarschijnlijkheid wordt Zuid-Moravië in 2010 lid. 

2. ESF-project: kennisuitwisseling m.b.t. organisatie & strategie. 
3. Kennisuitwisseling op het gebied van waterveiligheid. 
4. Cultuur: bijdrage vanuit de partnerschappen aan het Vrede van Utrecht – project. 
5. Gemeente Utrecht: projecten op het gebied van integratie en onderwijs met de gemeente 

Utrecht. De provincie heeft een bemiddelende rol. 


