
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie BEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 17 februari 2015   
ONS NUMMER 8116B0DA REFERENTIE J. van Till 
NUMMER PS 2015BEM25 DOORKIESNUMMER 0625087472 
BIJLAGE  E-MAILADRES Jaap.van.till@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: oprichting AISBL PURPLE 

 
Voorgestelde behandeling: 

Ter informatie. 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Wij zijn voornemens om samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en de andere regio’s 
van het Europese samenwerkingsnetwerk PURPLE een AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif = 
Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk) op te richten. Deze rechtspersoonlijkheid is voor het netwerk 
PURPLE nodig om als netwerk deel te kunnen nemen aan en subsidie aan te kunnen vragen voor (Europese) 
projecten. Hoewel de oprichting en deelname aan een AISBL in dit geval slechts een formaliteit is, zenden wij u 
conform artikel 158, derde lid, van de Provinciewet het ontwerpbesluit toe, zodat u in de gelegenheid bent 
eventuele wensen en bedenkingen tegen oprichting van deze AISBL kenbaar te maken.  
 
Aanleiding 

Het Peri Urban Regions Platform Europa (PURPLE) is in 2004 door 12 Europese regio’s opgericht en richt zich 
op de kansen en uitdagingen van Europese plattelandsgebieden die geconfronteerd worden met een grote 
stedelijke druk. PURPLE brengt regio's vanuit de hele EU samen om de politiek en het publiek bewust te maken 
van de specifieke peri-urbane agenda op Europese, nationale en regionale niveaus. Op Europees niveau streeft 
PURPLE er naar bij Europese instellingen erkenning te krijgen voor de noodzaak van specifiek beleid en steun 
voor peri-urbane regio's.  
De Randstadprovincies zijn, als regio Randstad, lid van PURPLE. Gedeputeerde Gijsberts (provincie Flevoland) 
vertegenwoordigt Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in het bestuur van PURPLE. Het bestuur van PURPLE 
heeft ingestemd om een AISBL op te richten. 
De reden om een AISBL op te richten is dat het netwerk PURPLE een rechtspersoonlijkheid nodig heeft om als 
netwerk (met goedkeuring van de leden) deel kunnen nemen aan en subsidie aan te kunnen vragen voor 
(Europese) projecten. Het gaat o.a. om projecten gericht op het uitwisselen van ervaringen en pilots op het 
gebied van stad-land relaties. 
Er is geen sprake van een wijziging van de doelstellingen en artikelen van de samenwerkingsovereenkomst 
PURPLE uit 2008; de akte heeft alleen betrekking op de oprichting van een rechtspersoon zonder winstoogmerk 
(AISBL).  
Hoewel de oprichting en deelname aan een AISBL in dit geval slechts een formaliteit is, zenden wij u conform 
artikel 158, derde lid, van de Provinciewet het ontwerpbesluit toe, zodat u in de gelegenheid bent eventuele 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken.  
De procedure voor de oprichting en deelname aan een AISBL is beschreven in artikel 158, tweede en derde lid 
van de Provinciewet: 



 

  

2. Gedeputeerde staten besluiten slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder 
aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit 
wordt niet genomen dan nadat provinciale staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn 
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten te brengen.  
3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van Onze Minister. De goedkeuring kan 
slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang  
 
De statuten en teksten voor de oprichting van een AISBL zijn bijgevoegd.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2004 heeft de Regio Randstad samen met 11 andere Europese regio’s het netwerk PURPLE opgericht met als 
doel samen te werken bij de lobby voor beleidsaandacht en Europese subsidiemogelijkheden voor de specifieke 
problemen van platteland onder stedelijke druk. Een ander doel is inhoudelijke kennisuitwisseling op dit thema. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Het sinds 2004 bestaande Peri Urban Regions Platform Europa (PURPLE), waar de Randstad lid van is, wil een 
AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif = Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk) oprichten. 
De reden om een AISBL op te richten is dat het netwerk PURPLE een rechtspersoonlijkheid nodig heeft om als 
netwerk (met goedkeuring van de leden) deel te kunnen nemen en subsidie aan te kunnen vragen voor 
(Europese) projecten. Het gaat o.a. om projecten gericht op het uitwisselen van ervaringen en pilots op het 
gebied van stad-land relaties. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de oprichting en deelname aan de rechtspersoon AISBL kan het netwerk PURPLE effectiever deelnemen 
aan Europese projecten en gebruik maken van Europese subsidies 
 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Mei 2015 Versturen brief aan Binnenlandse zaken met verzoek om toestemming voor oprichting AISBL 
Juli 2015 Passeren akte van oprichting AISBL PURPLE 
In verband met deze planning verzoeken wij de Statencommissie RGW om eventuele wensen en bedenkingen 
over het voorgenomen besluit tot oprichting en deelname aan een AISBL voor het Europese netwerk PURPLE 
vóór 1 mei 2015 kenbaar te maken. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de inhoud van deze statenbrief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
  
De secretaris,  
 


