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Vooraf:

De Europastrategie 2012-2015, die begin 2012 is vastgesteld, bestaat uit twee delen:
-

Deel 1: bevat de samenwerking in Randstad- en IPO-verband;
Deel 2: bevat de specifiek Utrechtse aandachtspunten.

Over de voortgang van deel 1 wordt u separaat door de fiches en jaarverslagen van Regio Randstad
geïnformeerd. De uitwerking van deel 2 vindt plaats op basis van het Werkplan 2012/2013.
Halfjaarlijks wordt de voortgang hiervan gerapporteerd, door middel van fiches.
Nu we halverwege deze collegeperiode zijn is het een goed moment om te komen met een ‘midterm-review’ van de Europastrategie. Hiermee laten we zien welke onderdelen van de
Europastrategie concreet gerealiseerd zijn en wat de komende jaren nog verder uitgewerkt moet
worden (werkplan 2014/2015).
Conform het Coalitieakkoord 2011-2015 wordt Europa niet beschouwd als apart beleidsveld, maar
vormt het een integraal onderdeel van de kerntaken. De ambitie van de Europastrategie is dat
Europa maximaal bijdraagt aan de realisatie van onze provinciale doelen. Het inhoudelijke werk is
een verantwoordelijkheid van de vakafdelingen. De taak van het EU-team is het aanjagen, faciliteren
en organiseren. Het EU-team levert informatie over de Europese netwerken, fondsen en algemene
beleidskaders, heeft zicht op de lange termijn-ontwikkelingen en legt de verbindingen met de
betrokken partijen. Deze midterm-review betreft de organisatie als geheel. Per onderdeel van de
Europastrategie is aangegeven wat de behaalde resultaten zijn en wat de komende jaren nog
gerealiseerd moet worden.

1. Prioriteit: Utrecht als Europees knooppunt voor kennis en innovatie
We ontwikkelen een regionale strategie voor slimme specialisatie (Smart Specialization Strategy/S3) voor
de inzet van Europese fondsen ter bevordering van de regionale innovatie in Utrecht. De S3 wordt benut
als input voor een dergelijke strategie in Randstadverband (P4/G4).
Via het netwerk ERRIN blijven we kennis en ervaring uitwisselen over innovatie en zetten we in op de
ontwikkeling van Europese projecten. Via het lidmaatschap van Climate-KIC ondersteunen we
kennisvalorisatie en regionale economische ontwikkeling. Daarnaast zetten we het Climate KiC actief in
om onze provinciale doelstellingen te behalen. Op dit moment lopen vier provinciale projecten binnen
het Climate KIC. Conform de motie naar aanleiding van de Europastrategie spannen ons maximaal in
om op een zo efficiënt mogelijke wijze te streven naar een zo groot mogelijke opbrengst voor de
provincie uit de Europese structuurfondsen in de EFRO-periode (2014-2020) als financiële
ondersteuning om de investeringen in het kader van de regionale innovatiestrategie mogelijk te maken.

EU-strategie
1.Beschikbaar krijgen van
Europese fondsen (EFRO)
voor de nieuwe periode
(2014-2020) en het
opstellen van een nieuw
operationeel programma
voor het landsdeel West

Resultaten
2012-2013
 16 september 2013 eerste volledige
concept van het nieuwe
Operationeel Programma Kansen
voor West (OP West) is vastgesteld in
BO P4 + G4
 Begin 2014 vaststelling OP West door
GS en indiening via het Rijk bij de EC.

Planning 2014-2015
- Via het netwerk ERRIN wisselen we
kennis en ervaring uit over innovatie.
- Samen met het Rijk en de overige
landsdelen het
Partnerschapsovereenkomst van
lidstaat Nederland met de EC voor te
bereiden
- Samen met overige Randstadpartners
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de uitvoering van het OP West
voorbereiden door nieuwe structuren,
zoals expertcommissies en het Comité
van Toezicht, in te stellen, nieuw
digitaal beheersysteem te ontwikkelen
- Samen met de Economic Board Utrecht
projecten ontwikkelen en indienen bij
het OP West.
2. Opstellen van een
regionale S3 voor inzet
Europese fondsen in de
provincie Utrecht.
3. Ondersteunen
kennisvalorisatie en
regionale economische
ontwikkeling via Climate
KIC

4. Realisatie
Interregproject ARBOR,
gericht op de ontwikkeling
van een innovatieve en
duurzame aanpak voor
het verkrijgen van energie
uit biomassa.

S3 Utrecht afgerond als inzet voor EFRO.

We benutten de kansen die het Climate
KIC biedt optimaal binnen de regio.

- De mogelijkheid is onderzocht voor
het opzetten van een rendabele
inzamelstructuur voor bermgras. De
uitkomst was positief ;
- Introductie van een nieuwe techniek
faciliteren in NL is onderzocht, te
weten droogvergisten van materiaal
dat op dit moment wordt verwerkt bij
composteer inrichtingen. Nu wordt
nog gekeken of dit samen met mest
kan. ;
- Met diverse marktpartijen is een
intentieverklaring ondertekend met
als doel in de haalbaarheid van een
biogashub nader te onderzoeken.

- Aanjagen projecten Climate-KIC die
bijdragen aan provinciale doelen;
- Organiseren van kennisuitwisseling
- We evalueren dit jaar en begin volgend
jaar hoe Climate KIC bijdraagt aan het
ecosysteem van de regio.

- Uitvoering intentieverklaring;
- Realisatie van een biogashub faciliteren
in de PU waarbij het biogas wordt
opgewerkt tot groengas en geïnjecteerd
in het aardgasnetwerk (eind 2015).

KIC projecten
Er zijn momenteel drie lopende KIC projecten waarin de provincie Utrecht participeert:
ReFoMo: vermindert de footprint van unieke erfgoed gebouwen. Dit doet het project door de kloof
tussen energie-prestaties van erfgoedgebouwen en de mogelijke energiebesparingen te verkleinen.
-

Biogas ETC: kennisuitwisseling over de productie van groen gas en hoe dit een impuls kan geven aan
innovatie en duurzaamheidseconomie;
Biogas2Market: kleine en middelgrote anaerobe vergisting processen economisch rendabeler maken.

2. Prioriteit: Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven en een vitaal platteland
We zetten in op binnenstedelijke ontwikkeling en versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied in
de Ruimtelijke Structuurvisie, in samenhang met bijv. de energietransitie en we benutten de Europese
kennis en fondsen hiervoor. We zetten ook in op het behoud en de verdere ontwikkeling van het
landschap en landbouw als belangrijke drager voor het agrarische cultuurlandschap (incl. Natura2000,
EHS, Agenda Vitaal Platteland en biodiversiteit).
We lobbyen voor erkenning in Brussel van peri-urbane gebieden in de provincie als plattelandsgebied en
om voor de komende POP-periode (2014-2020) voldoende geld uit de Europese fondsen te verkrijgen.
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EU-strategie

Resultaten
2012-2013

Planning 2014-2015

1. Benutten Europese kennis en fondsen
(POP) voor kwaliteit landelijk gebied

Beschikking van alle POP II-gelden (20072013), waardoor concurrentievermogen
van de landbouwsector wordt verbeterd,
natuur en milieu worden verbeterd en de
plattelandseconomie wordt verbreed.

- Afwikkelen van
lopende projecten;
- Begeleiden van
nieuwe projecten.

2. Steun krijgen vanuit de Europese Unie
voor de versterking van de vitaliteit van
het platteland in de Randstad

Erkenning peri-urbane gebieden in het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor
de periode 2014-2020.

- Nagaan inzet periurbane gebieden voor
o.m. Voedsel;
- Lobby voor Utrechtse
inzet.

Nieuw POP III programma.

- Opstellen en uitvoeren
nieuw POP III
programma.

3. Beschikbaar krijgen van Europese
fondsen (ELFPO/POP) voor de nieuwe
periode (2014-2020) en het opstellen van
een landsdelig of provinciaal subprogramma voor uitvoering POP III.
Stand van zaken benutting POP2:

POP2-gelden worden in de programmering van Agenda Vitaal Platteland (AVP) ingezet. Eind 2011 werd na
een herijking de meerjarenprogrammering van AVP 2012-2015 door PS vastgesteld. Op 28 augustus 2012

zijn de uitvoeringskaders (gebiedsprogramma’s en uitvoeringsverordening) door GS vastgesteld.
Vanuit POP II is € 5,4 mln. geprogrammeerd in AVP voor landbouwstructuurversterking, duurzame
landbouw, LEADER, leefbaarheid, verdrogingsbestrijding en kaderrichtlijn waterdoelen. Op dit
moment worden de laatste projecten beschikt. De totale oogst sinds de openstelling van het herijkte
AVP programma bedraagt € 4,5 mln. Het aanvankelijk geprogrammeerde bedrag zal niet worden
gehaald omdat de POP2 budgetten voor landbouwstructuurversterking (€ 0,88 mln.) en duurzame
landbouw, onderdeel duurzame energie (€ 0,92 mln.) landelijk ontschot waren. De uiteindelijke
verdeelsleutel tussen provincies is bepaald op basis van de volgorde van binnenkomst en
uitvoeringsgereedheid van projecten. De grote bedragen voor Landbouwstructuurversterking zijn in
onze provincie gekoppeld aan Kavelruilprojecten. Die vergen een langere voorbereiding, mede
doordat met de kavelruil het behalen van meerdere doelen wordt beoogd (zoals bijvoorbeeld
realiseren EHS). Bij duurzame energie was het vinden van projecten die uitvoering-gereed
(obstakelvrij i.v.m. vergunningen) zijn een probleem. Naast deze dreigende vrijval zijn echter ook
extra POP2 middelen in de provincie ingezet, met name door extra waterprojecten en een
overprogrammering door een aantal extra projecten in te zetten vanuit recreatie om de stad,
LEADER en Castellum Fectio.
Erkenning peri-urbane gebieden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
In 2004 is het Peri-urban Platform Europe (PURPLE) opgericht met als doelstelling aandacht te vragen
voor de specifieke kansen en problemen van landelijk gebied in de omgeving van de stad. De
nabijheid van de stad heeft o.a. als gevolgen stedelijke druk (functiewijziging, doorsnijding met
infrastructuur, opdrijving van grondprijzen maar ook kansen voor plattelandstoerisme en een
directe vermarkting van landbouwproducten. PURPLE heeft als doelen politieke lobby (aandacht en
geld voor landelijke gebieden onder stedelijke druk) en kennisuitwisseling over RO en
plattelandsbeleid in deze specifieke gebieden. In PURPLE werken 14 Europese regio’s samen.
De afgelopen jaren was de politieke lobby er vooral op gericht het belang van de peri-urbane
gebieden erkend te krijgen bij de Europese instellingen en in de beleidsdocument en verordeningen.
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Dit o.a. om te voorkomen dat het plattelandsbeleid alleen oog heeft voor de problemen van
afgelegen plattelandsgebieden en achterstandsregio’s. De lobby heeft ertoe geleid dat de periurbane gebieden inderdaad erkenning hebben gekregen. De kennisuitwisseling die heeft
plaatsgevonden betrof o.a. de thema’s stadslandbouw, waterbeheer in peri-urbane gebieden en
natuur en recreatief medegebruik.
Stand van zaken POP3
De aanloop naar POP3 was lastig, onder meer door het politieke proces binnen de EU. Dit heeft er
toe geleid dat de EU meerjarenbegroting pas voor de zomer van 2013 is vastgesteld. De
wetgevingskaders zijn in de loop van 2013 vrijgekomen waardoor er feitelijk pas sinds de zomer van
2013 wordt gewerkt aan de concrete invulling van het POP3 programma.
Rode draad, tussen de kabinetswisselingen in, is het decentraliseren van het natuur- en
plattelandsbeleid geweest. Wat dat voor de invulling van POP3 betekent is nog tot op dit moment
onderdeel van onderhandelingen tussen provincies (IPO) en het Rijk (EZ). Met name de aan de
landbouwsector gerelateerde invulling van het innovatiebeleid is een onderwerp van overleg tussen
de staatsecretaris van EZ en de provincies.
Begin juli 2013 spraken de staatssecretaris van Economische Zaken en vier gedeputeerden van de
provincies over de uitgangspunten van POP3. Het nieuwe POP moet een samenwerking tussen Rijk
en provincies worden, waarbij de provincies met een landsdelige aanpak werken. De staatssecretaris
en de bestuurlijke vertegenwoordigers van de vier landsdelen zijn het eens geworden over de
uitgangspunten van POP3. Een eerste uitgangspunt is een sterke focus op agrariërs en
landbouwgrond. Daarnaast zullen er, ten opzichte van het huidige POP2, minder regelingen in het
nieuwe programma komen. Een tweede uitgangspunt is dat POP3 EU-conform wordt uitgevoerd
zodat Brusselse boetes worden voorkomen. Het derde uitgangspunt is aandacht voor het verlagen
van de uitvoeringskosten.
Naast de uitgangspunten zijn Rijk en provincies het ook op hoofdlijnen eens over de thema’s die in
POP3 centraal komen te staan. Er ligt een sterk accent op innovatie-, en natuur- en waterbeheer in
relatie tot de landbouw. Community Lead Local Development (CLLD), nu bekend onder de naam
LEADER. Dit onderdeel van het POP3 programma wordt in ieder geval voortgezet. De POP3-thema’s
worden de komende maanden uitgewerkt. De planning is om begin 2014 het POP3 programma in te
dienen bij de Europese Commissie. Naar verwachting duurt het minimaal een half jaar tot de
goedkeuring. Dit betekent dat pas in 2015 met de uitvoering van de diverse regelingen kan worden
gestart. Hiervoor dient een uitvoeringsstructuur te worden opgesteld die recht doet aan de
uitgangspunten voor EU-conformiteit en uitvoeringskosten. Voorbereidingen hiervoor worden nu
door EZ in samenwerking met de provincies getroffen. Het gaat hierbij o.a. om de verdeling in
bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen met als belangrijkste vragen hoe de
beheersstructuur wordt ingevuld en welke kaders leiden tot beperkte uitvoeringskosten. Duidelijk is
dat er één betaalorgaan komt (Dienst Regelingen van het ministerie van EZ). Naast werkzaamheden
verbonden aan de lobby voor het IPO/EZ proces zijn we binnen de provincie ook bezig met de
voorbereiding van POP3. Voor CLLD heeft de provincie Utrecht een trekkende rol bij het opstellen
van het maatregelfiche dat naar de EU gaat. We leveren onze input op de maatregelfiches voor de
andere thema’s. Voor de watermaatregelen formuleren we de provinciale kaders zodat men in de
uitvoering straks weet welke doelen (prioriteit hebben internationale doelen als KRW en N2000) en
welk proces de provincie nastreeft bij watermaatregelen. Agrarisch natuurbeheer krijgt een heel
nieuwe aanpak, namelijk via collectieven. De voorbereiding daarvan is opgepakt en we leveren onze
bijdrage aan het bepalen van het doelenkader voor agrarisch natuurbeheer. Draagvlak bij onze
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partners voor de Utrechtse kaders voor POP3 is erg belangrijk. Via bijeenkomsten, gesprekken in
kleiner verband en regelmatige mailing houden we onze partners betrokken en geïnformeerd.
Life+
Voor natuurherstelwerkzaamheden in de natuurgebieden het Noorderpark en Botshol heeft de
provincie Utrecht ruim 1,6 miljoen euro Europese subsidie ontvangen. Het geld wordt ingezet om de
kwaliteit van de natuurwaarden in deze bijzondere laagveengebieden te verbeteren en kenmerkende
soorten terug te halen. De Europese Commissie stelt het geld beschikbaar uit het LIFE+ Nature
budget. Het project is in juli 2013 gestart en loopt tot eind 2018.
Ruimtelijke structuur visie
In 2012 was er ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek in IPO-verband aan Vlaanderen. In
2013 zijn afspraken gemaakt met provincie Antwerpen voor nadere kennisdeling. De werkwijze in
provinciale ruimtelijke ordening schuift meer naar elkaar toe. Er is lering is te trekken uit
verschillende aanpak van vergelijkbare problematiek.
Planning 2014-2015. Uitvoering geven aan bilaterale kennisuitwisseling tussen provincie Utrecht en
provincie Antwerpen. Gericht op planningsmethodiek, gebiedsprocessen, uitvoering ruimtelijke
structuurvisie in relatie tot energie-transitie, de stedelijke opgaven en vitaal landelijk gebied.

3. Prioriteit: Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad 2018
We gaan voor het binnenhalen van de titel Culturele Hoofdstad in het jaar 2018. We dienen in 2012
samen met partners een goed en overtuigend bidbook in. Het besluit over de toewijzing van de titel vindt
plaats in 2013.

EU-strategie

Inzet voor Utrecht als Culturele
Hoofdstad 2018, samen met
partners als de gemeenten, de
kennisinstellingen en het
bedrijfsleven

Resultaten
2012-2013
Bidbook ingediend
en lobbyplan
gerealiseerd.
Exhibit Vrede van
Utrecht in Europees
Parlement
georganiseerd, met
aandacht voor
onder meer
Protospace en de
Dutch Game
Garden.
De internationale
jury besloot eind
2013 dat Utrecht
niet doorging als
kandidaat. Hiermee
is het project
afgerond.

Planning 2014-2015

Verkennen mogelijkheden subsidie en
kennisuitwisseling voor Cultuur in de provincie
Utrecht.
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4. Thema: Mobiliteit:
We bezien welke gevolgen het “Witboek Transport” heeft voor ons beleid ten aanzien van Mobiliteit en
Milieu. Het is zaak alert te zijn op de verschillende Europese fondsen. Vooral in combinatie met innovatie
op het gebied van verkeer en vervoer liggen er mogelijkheden. Voor het halen en brengen van kennis
wordt vanuit Mobiliteit de agendasetting van verschillende netwerken (zoals POLIS, ERRIN) gevolgd.
ERRIN is een Europees netwerk gericht op onderzoek, innovatie en ontwikkeling (European Regions
Research and Innovation Network), waar de provincie Utrecht al lid van is. Dit netwerk heeft een
werkgroep Mobiliteit. POLIS is een Europees netwerk op het gebied van Mobiliteit (European Cities and
Regions Networking for Innovative Transport Solutions).

EU-strategie

1. Uitwisseling van kennis en ervaring in
Europese netwerken. Daarnaast de
mogelijkheden van het benutten van
Europese fondsen en subsidies bekijken.

2. Aanhaken Utrecht op het
internationale spoornet.

3.Realiseren van het Interregproject
Connecting Citizen Ports 21, waarbij op
een innovatieve manier wordt gekeken
naar de ontwikkeling van binnenhavens.

4.Aanvraag Interregsubsidie t.b.v.
pilot elektrische bus in Amersfoort

Resultaten
2012-2013
We hadden een
proeflidmaatschap van POLIS. Dat
wordt nu geëvalueerd en
bekijken op welke andere
manieren we kennis kunnen
delen met andere Europese
regio’s. We weten welke
Europese fondsen beschikbaar
zijn voor mobiliteit (zoals Interreg
en Climate KIC).
We weten hoe we Utrecht beter
kunnen aanhaken op het
internationale spoornet en
beschrijven dit in een notitie.
- Investering Ecoboot;
- Haalbaarheidsonderzoek en
aanleg van kade voor Roll-on/rolloff transport: no-go beslissing;
- nieuwe businesscase
havenontwikkeling Het Klooster +
geluidonderzoek+ MKBA.
Aanvraag Interreg is afgewezen.
Vervolgens is het project
stopgezet vanwege de hoge
kosten. We doen nog wel mee in
een goedgekeurd project in het
kader van Climate KIC om een
Europees rekenmodel voor de
totale kosten (TCO=Total Cost of
Ownership) van zero-emissie
bussen te ontwikkelen.

Planning 2014-2015

-

-

analyse mogelijkheden TENT voor de periode 20142020;
deelname aan netwerk
bijeenkomsten.

-

Bespreking en start
uitwerking notitie
internationale spoornet.

-

Ecoboot Stad Utrecht, voor
ophalen van afval in de
binnenstad en geschikt voor
andere doeleinden
Haalbaarheidsonderzoek en
aanleg van kade voor Rollon/roll-off transport;
Besluitvormingsproject
havenontwikkeling Het
Klooster.

-

-

-

-

Analyse van de huidige
situatie in de provincie
Utrecht;
Vergelijking met andere
projecten;
Mogelijke kansen en
scenario’s voor de provincie
Utrecht.

5. Thema: Bodem, Water en Milieu:
Duurzaamheid wordt beschouwd als integraal onderdeel van de kerntaken. Voor Milieu, Bodem en Water
worden de wettelijke taken voortgezet, en de niet-wettelijke taken voor zover ze bijdragen aan de
provinciale kerntaken. Implementatie van Europese regelgeving is wettelijk.
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We zetten in op benutting van Europese fondsen en we nemen deel aan het Interreg-project ARBOR,
gericht op de ontwikkeling van een innovatieve en duurzame aanpak voor het verkrijgen van energie uit
biomassa. Verder halen en brengen we kennis via onder meer het ENCORE-netwerk. Tevens kan in de
lobby worden gepleit voor bronmaatregelen (bijvoorbeeld uitstoot van fijnstof voor auto’s en
mitigatiemaatregelen in plaats van dure regionale adaptatie).

EU-strategie
1.

2.
3.

Implementatie en
beïnvloeding van
relevante Europese
regelgeving.
Lobby voor bronbeleid.
Uitwisseling van Europese
kennis- en ervaring.

Resultaten
2012-2013
De Europese regelgeving wordt
uitgevoerd en is zoveel mogelijk
uitvoerbaar gemaakt.
Zoveel mogelijk Europese
fondsen worden benut.
We benutten netwerken waar
we lid van zijn.

Planning 2014-2015
We lobbyen voor aanpassing regelgeving ten
gunste van Utrecht. We halen en brengen kennis
onder meer via het ENCORE-netwerk. We pleiten
voor bronmaatregelen in het AIR-netwerk.

Geluid
De Richtlijn omgevingslawaai, op basis waarvan provincies o.a. geluidkaarten en een actieplan voor
maatregelen langs provinciale wegen moeten opstellen, wordt geëvalueerd. In 2012 is er een consultatieronde
geweest. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.
Voor geluidhinderbestrijding zijn maatregelen aan de bron het meest efficiënt en voor provincies
kostenbesparend. Het is wenselijk als hierover in Europees verband afspraken worden gemaakt. Onderwerpen
die het afgelopen jaar op dit vlak op de agenda hebben gestaan zijn eisen aan de banden (stille banden
richtlijn) en eisen aan voertuigen. Ook eisen aan het spoormaterieel, met name het goederenvervoer zijn
onderwerp van gesprek geweest.

Luchtkwaliteit
Het jaar 2013 is door de Europese Commissie (EC) uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Lucht.
De EC heeft aangekondigd de richtlijn luchtkwaliteit vooralsnog niet te gaan herzien. Omdat veel
landen problemen hebben met het halen van de normen, wordt eerst ingezet op bronbeleid. De
herziening van de Thematische Strategie Luchtkwaliteit blijft wel overeind. Dit beleid is van directe
invloed op de decentrale overheden.
In aanloop naar de herziening van de Thematische Strategie Luchtkwaliteit zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd en is begin dit jaar een consultatie opengesteld. De provincie Utrecht heeft via meerdere
kanalen gereageerd op de consultatie. Verder zijn position papers vastgesteld van het netwerk AIR1
en IPO/VNG. Ook is meegewerkt aan een position paper van CEMR2. Een belangrijk resultaat van de
lobbyactiviteiten is dat de EC een toenemende bereidheid toont tot het nemen van Europese
bronmaatregelen.

1
2

AIR: AIR-Quality Initiative of Regions
CEMR: Council of European Municipalities and Regions
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In 2013 is een bijdrage geleverd aan:





De jaarlijkse Green Week van 4 t/m 7 juni, die dit jaar in het teken stond van luchtkwaliteit.
Het AIR netwerk organiseerde in de Green Week een workshop over lokaal luchtbeleid. De
Regio Randstad organiseerde een side event “focus on air policy review” in combinatie met
de viering van 20 jaar Regio Randstad.
De regio Randstad en AIR organiseerden op 9 oktober een workshop over luchtkwaliteit
tijdens de open dagen van de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s.
Daarnaast is op 31 oktober een P4 PS bijeenkomst over luchtkwaliteit en Europa in Lelystad
georganiseerd.

6. Thema: Bestuur en organisatie:
We streven naar een organisatie die Europaproof en Europawise is: we zijn op de hoogte van actuele weten regelgeving die we ook toepassen, zoals de regelgeving met betrekking tot staatssteun en
aanbestedingen. In Brussel is sprake van een toenemende aandacht voor naleving van de regelgeving. Ook
lobby richting Den Haag is hierbij van belang.
Resultaat 2012 -2013: we zijn Europaproof en Europawise, door middel van de acties 2012/2013:
Themabijeenkomsten voor de organisatie;
-

(sub)bijeenkomsten met de Europa-adviseurs (Europaplatform 6x per jaar);
inbreng in de afdelingen FLO en MEC;
afstemming Europese inbreng dossiers in GS;

-

betrokkenheid PS (6x per jaar Statenwerkgroep).

Planning 2014/2015: we zijn Europaproof en Europawise, door middel van het onderhouden van de
bovengenoemde acties.

7. Externe samenwerking/netwerken:
We werken op diverse fronten samen:
we werken samen in P4- en IPO/HNP-verband.
-

gedeputeerde de Vries is lid van het Comité van de Regio’s. Hij neemt deel aan de
plenaire vergaderingen en de commissie vergadering (COTER) en de Nederlandse
delegatievergaderingen;

-

de provincie Utrecht participeert in een aantal Interreg en LEADER-projecten;
de provincie Utrecht is (potentieel) lid van een aantal Europese en Utrechtse netwerken
(zoals ERRIN, ENCORE, IMPEL).

Resultaat 2012 en 2013: de activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie van de provinciale
doelen. Planning 2014/2015: we blijven samenwerken op de bovengenoemde wijze.
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