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Geachte heer Plasterk, 

 

In het kader van artikel 158 van de Provinciewet verzoekt het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht om 

uw goedkeuring voor de deelname aan de oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk 

(Association internationale sans but lucratif, AISBL) voor het bestaande Peri Urban Regions Platform Europe 

(PURPLE). 

 

Het PURPLE netwerk is in 2004 opgericht door een groep van Europese regio’s en richt zich op de gevolgen 

voor het platteland in een sterk verstedelijkt gebied. 

Peri-urbane regio’s in Europa worden geconfronteerd met een grote stedelijke druk. Er zijn kansen en 

uitdagingen voor de leef- en werkomstandigheden in deze peri-urbane regio’s. De Provincie Utrecht heeft in 

2004 het netwerk PURPLE mede opgericht.  

 

Het PURPLE netwerk heeft als doel om regio's vanuit de hele EU bewust te maken van de specifieke peri-

urbane agenda op Europese, nationale en regionale niveaus. Op Europees niveau streeft PURPLE ernaar bij 

Europese instellingen erkenning te krijgen voor de noodzaak van specifiek beleid en support voor peri-urbane 

regio's. Door het op zo kort mogelijke termijn deel te nemen aan de oprichting van een internationale vereniging 

zonder winstoogmerk kan het PURPLE netwerk deelnemen aan Europese subsidieprojecten die het belang 

benadrukken van de optimale wisselwerking tussen stad en platteland.  

 

 

De Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland nemen deel aan het PURPLE netwerk vanuit 

de samenwerking Regio Randstad Brussel. De vier provincies doorlopen zo veel mogelijk tegelijkertijd alle vier 

ditzelfde goedkeuringsproces en hebben dit afgestemd. U ontvangt dus van alle vier de provincies een verzoek 

om goedkeuring. 

 

Op 17 februari 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten het finale besluit genomen tot deelname  aan 

de oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Het college heeft Provinciale Staten in 

hun vergadering van 30 april 2015  in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het 

college te brengen. Provinciale Staten hebben ingestemd. 
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Er is geen sprake van een wijziging van de statutaire status van het PURPLE netwerk, maar de akte heeft 

betrekking op de oprichting van een rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet op een wijziging van de statuten 

van het PURPLE netwerk. De statuten van het PURPLE netwerk en de teksten voor de oprichting van een 

internationale vereniging zonder winstoogmerk zijn bijgevoegd. De internationale vereniging zetelt in Brussel en 

wordt beheerst door bepalingen van de Belgische wet. 

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken deze aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen.  

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Till, tel 0625087472, email:  jaap.van.till@provincie-

utrecht.nl 

 

 

 

 

Hoogachtend 

Gedeputeerde Staten  van Provincie Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Secretaris, 


