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Onderwerp: Werkplan 2013 P4 Europa 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

De samenwerking tussen de vier Randstadprovincies op het terrein van Europees beleid concentreert 

zich op een aantal prioritaire dossiers in de EU. Met bijgaand Werkplan 2013 P4 Europa wordt u 

geïnformeerd over de doelstellingen, lobbydoelen en acties die in 2012 voor die prioriteiten worden 

ingezet. Het Werkplan geeft ook een korte terugblik op 2012 en een vooruitblik op 2014.  

In 2013 komt een eind aan de zevenjarige Europese cyclus 2007-2013.  

Europees beleid is in toenemende mate van invloed op (uitvoering van) beleid van de provincie. Eind 

2013 moeten de wetgevende kaders voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 staan, voor onder 

meer regionaal beleid en plattelandsontwikkeling.    

 

Aanleiding 

De Randstad Strategie Europa 2012-2015 vormt het inhoudelijke kader van de samenwerking tussen 

de vier Randstadprovincies in Brussel. Hierin zijn vier prioriteiten geformuleerd: Toekomst Regionaal 

Beleid, Kennis en Innovatie, Platteland onder Stedelijke Druk en Duurzame Leefomgeving.  

Deze Randstad Strategie Europa is in maart jl. door u vastgesteld.  

Jaarlijks wordt een werkplan vastgesteld door de Europa-gedeputeerden van de vier 

Randstadprovincies.    

 

Essentie / samenvatting: 

Het bijgevoegd Werkplan geeft inzicht in de doelen en activiteiten van de Randstadsamenwerking in 

Brussel in 2013. De Europese dimensie is een integraal onderdeel van de provinciale kerntaken. In 

samenwerking met de diverse beleidsterreinen wordt een inbreng geleverd op Europese dossiers, die 

aansluiten op doelen die binnen de provinciale beleidskaders zijn geformuleerd.   

 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Een voortgang van het Werkplan ontvangt u in het volgende Bericht Europa met de bijbehorende 

fiches. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Bijgaand Werkplan 2013 P4 Europa ter kennisname aannemen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 


