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Onderwerp: Werkplan Europa 2012-2013 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

Op 12 maart jl. hebt u de Europastrategie 2012-2015 vastgesteld, bestaande uit twee delen: 

- Deel 1 Randstad Strategie Europa 2012-2015: bevat de samenwerking in Randstad- en IPO-

verband; 

- Deel 2 Utrecht Strategie Europa 2012-2015: bevat de specifiek Utrechtse aandachtspunten. 

Tijdens dezelfde vergadering hebt u ook het Werkplan P4 Europa ter kennisname aangenomen. Aan u 

is toegezegd dat het Werkplan Europa voor het Utrechtse deel nog ter bespreking zou volgen. 

Bijgaand sturen wij u in navolging hiervan het Werkplan Europa 2012-2013.     

 

Aanleiding 

Op basis van het Coalitieakkoord 2011-2015 is de nieuwe Europastrategie 2012-2015 opgesteld. 

Tijdens de behandeling van de Europastrategie in de Provinciale Statenvergadering van 12 maart 2012 

is toegezegd dat de Europastrategie uitgewerkt ging worden in een werkplan. Bijgevoegd is het 

Werkplan voor 2012-2013. 

 

Essentie / samenvatting: 

Het bijgevoegde Werkplan beschrijft de activiteiten voor 2012 en 2013, gebaseerd op de 

Europastrategie 2012-2015. Per prioriteit is aangegeven wat de resultaten en concrete acties zijn. 

Het staat náást het P4 Werkplan Europa. Om de relatie tussen de Strategie 2040, de Strategische 

Agenda en de Europastrategie inzichtelijk te maken is bijgevoegde tabel gemaakt. Op hoofdlijnen laat 

het zien wat de doelstellingen zijn van de Strategie 2040, hoe dat wordt uitgewerkt in de Strategische 

Agenda en hoe de Europastrategie daar een bijdrage aan levert.      

 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Twee keer per jaar ontvangt u een overzicht van de voortgangsresultaten. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Bijgaand Werkplan Europa 2012-2013 ter kennisname aannemen. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


