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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
De Europastrategie 2008-2011 was primair gericht op de verankering van Europa in de organisatie.
Het doel was om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de hele organisatie bij Europese
ontwikkelingen te vergroten.
De resultaten van de afgelopen drie jaar zijn:
- de afdelingen weten wat er op hun beleidsterrein in Europa speelt;
- met het Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) heeft Utrecht haar positie als
innovatie-centrum op het gebied van klimaatverandering versterkt;
- de kandidatuur van Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad 2018 is uitgedragen;
- deelname aan het netwerk PURPLE (in Randstadverband) heeft o.a. geresulteerd in de
erkenning van de complexiteit van landbouw nabij verstedelijkte gebieden (zoals in de
Randstad) op Europees niveau;
- we hebben de beschikbare middelen uit EFRO en POPII benut;
- we zijn lid geworden van een aantal Europese netwerken (zoals IMPEL en ERRIN) waardoor
we effectiever kennis uitwisselen en lobbyen;
- we participeren in de Interreg-projecten ARBOR en Connecting Citizen Ports 21. Deelname
aan deze projecten biedt de provincie naast subsidie voor de uitvoering van haar projecten ook
kennisuitwisseling en profilering;
- we zijn Europaproof;
- we hebben onze positie op het Europese speelveld versterkt.
De samenwerking in Randstad- en IPO-verband heeft onder meer geleid tot een gewenste aanpassing
van de Europese regelgeving op milieu, een duidelijke stellingname over de toekomstige Europese
begroting en beleidsterreinen en een effectieve lobby voor een nieuwe periode van de
Structuurfondsen.

Essentie / samenvatting
Op basis van het Coalitieakkoord 2011-2015 is een nieuwe Europastrategie 2012-2015 opgesteld. In
deze Europastrategie is weergegeven wat we de komende periode als provincie Utrecht gaan doen in
relatie tot Europa.
In het algemeen komt dit neer op het voldoen aan Europese regelgeving, het benutten van de Europese
fondsen, kennisuitwisseling in Europese netwerken en de lobby voor eigen doelen. Voor een aantal
dossiers kunnen we in Europa het beste samenwerken in Randstad- of IPO- verband, omdat de
belangen daarin gelijk zijn en omdat we samen sterker staan. Daarnaast zijn er een aantal specifieke
Utrechtse prioriteiten, waarin samen met de partners in de regio onze eigen belangen hebben. De
strategie bestaat dan ook uit twee delen:
- Deel 1 Randstad Strategie Europa 2012-2015: bevat de samenwerking in Randstad- en IPOverband;
- Deel 2 Utrecht Strategie Europa 2012-2015: bevat de specifiek Utrechtse aandachtspunten.
In het Coalitieakkoord 2011-2015 wordt Europa “niet beschouwd als apart beleidsveld, maar vormt
een integraal onderdeel van de kerntaken”. De inhoud van de bijgevoegde Europastrategie sluit hierop
aan en geeft aan wat we in welke samenwerking gaan doen.
In IPO-verband werken we samen op het gebied van generieke zaken als Europese regelgeving,
beleidskaders en Europese fondsen. Dit komt neer op dossiers zoals de Europa 2020 strategie, de
Structuurfondsen, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en milieu- en waterdossiers.
In Randstad-verband werken we samen op onderwerpen waar de Randstad sterk in is. Ze komen voort
uit de gezamenlijke provinciale prioriteiten: regionaal beleid, kennis en innovatie, duurzame
leefomgeving en landelijk gebied onder stedelijk druk.
Daarnaast zijn er per provincie nog specifieke prioriteiten. Voor de provincie Utrecht zijn dat: Utrecht
als Europees knooppunt voor kennis en innovatie, Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven
en een vitaal platteland en Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Ook is voor de thema’s
Mobiliteit en Bodem, Water en Milieu de Europese dimensie beschreven.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Onze ambitie is dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen. De
Europastrategie is er mede op gericht om te voldoen aan de wettelijke taken die vanuit Europa op ons
afkomen en ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst aan die wettelijke taken kunnen voldoen. In
een jaarlijks werkplan zal worden beschreven hoe de Europastrategie wordt uitgewerkt.
Financiële consequenties
Deze Europastrategie heeft geen financiële gevolgen. Het wordt uitgevoerd met het bestaande budget
en de bestaande fte. Het leidt niet tot grotere bijdragen.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
Aangezien Europa een integraal onderdeel van de kerntaken vormt, is deze Europastrategie een
integrale strategie van het gehele college van GS.

Voorgesteld wordt
In te stemmen met de Europastrategie 2012-2015, bestaande uit:
Deel 1 Randstad Strategie Europa 2012-2015
Deel 2 Utrecht Strategie Europa 2012-2015
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Ontwerp-besluit

Besluit van 30-01-2012 tot de Europastrategie 2012-2015
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 december 2011, afdeling BJZ, nummer 80A04356 ;
Gelezen de inhoud van de Europastrategie 2012-2015;
Overwegende de ambitie dat Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen;
Gelet op de wettelijke taken die vanuit Europa op ons afkomen;
Besluiten:
In te stemmen met de Europastrategie 2012-2015, bestaande uit:
Deel 1: Randstad Strategie Europa 2012-2015
Deel 2: Utrecht Strategie Europa 2012-2015.
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