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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Onderliggend stappenplan zet globaal uiteen hoe de vier beleidsuitgangspunten, zoals geformuleerd in 
de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking, door de organisatie geïmplementeerd worden. Ook 
geeft het Stappenplan weer welke stappen er momenteel al genomen worden om de 
beleidsuitganspunten te realiseren. 
 
Aanleiding 
Het Stappenplan Europese Samenwerking is onderdeel van de uitvoering van de Europastrategie en 
vervolg op de Uitwerkingsnotitie Europese samenwerking.  
 
Voorgeschiedenis 
Gedeputeerde Staten stelden op 19 mei 2009 de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking vast. De 
Uitwerkingsnotitie en het Stappenplan Europese samenwerking zijn onderdeel van de uitvoering van 
de Europastrategie (vastgesteld in juni 2008). 
 
Essentie / samenvatting: 
In dit Stappenplan wordt aangegeven hoe de vier beleidsuitgangspunten, zoals geformuleerd in de 
Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking, door de organisatie geïmplementeerd worden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Implementatie van de vier beleidsuitgangspunten uit de Uitwerkingsnotitie Europese Samenwerking: 

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.  
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Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het Jaaroverzicht Europastrategie met een overzicht van de resultaten over 2010 zal begin 2011 
gereed zijn. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het Stappenplan Europese Samenwerking. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


