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Onderwerp Statenbrief: Eindbalans Europastrategie 2012-2014 
 

 
Voorgestelde behandeling: ter bespreking 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 9 december 2014 hebben wij de eindbalans van de Europastrategie besproken en vastgesteld. Hierbij bieden 
wij de Eindbalans ter bespreking aan. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 12 maart 2012 heeft u de Europastrategie 2012-2015 vastgesteld. Daarnaast heeft u een motie aangenomen 
waarin u Gedeputeerde Staten opdraagt om “ zich maximaal in te spannen om op een zo efficiënt mogelijke wijze 
te streven naar een zo groot mogelijke opbrengst voor de provincie uit de structuurfondsen…”  In de eindbalans 
staat beschreven hoe wij dit de afgelopen drie jaar invulling hebben gegeven.  
 
Essentie / samenvatting: 

In de eindbalans staan de resultaten per item uit de Europastrategie beschreven. Dit zijn een aantal resultaten die 
behaald zijn: 
- Het binnenhalen van € 18,7 mln. EFRO financiering in het kader van het Operationeel Programma Kansen 

voor West II (2014-2020) voor innovatie en duurzame energie. Dit is verhoudingsgewijs (ten opzichte van 
het totaal EFRO-budget voor Randstad) 3,3% meer dan in de vorige periode (2007-2013).  

- Het verwerven van € 40 mln. vanuit het Europees landbouw fonds in het kader van het Plattelandsontwikke-
lingsprogramma (POP3) voor agrarisch natuurbeheer en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte 
water. 

- Het identificeren van 15 Europese financieringskansen voor de prioriteiten uit de Strategische Agenda van 
de provincie buiten de mede door de provincie zelf beheerde programma’s EFRO en POP. Het gaat om Eu-
ropese financieringskansen bij programma’s Horizon 2020, Life, Interreg, Climate KIC en ELENA.  

- Het ondersteunen van de regionale kennisvalorisatie door deelname aan Climate KIC (Knowledge and In-
novation Community for Climate change, mitigation and adaptation).  

- Vanuit LIFE+ programma is ruim € 1,6 mln  Europese financiering gebruikt om de kwaliteit van natuurwaar-
den te verbeteren en kenmerkende soorten terug te halen in de natuurgebieden het Noorderpark en Bots-
hol.  



 

  

 

- De uitvoering van het Interregproject ARBOR (Accelerating Renewable Energies through valorisation of Bio-
genic Organic Raw Material)  waarin met 13 partners uit zes landen samenwerken om de productie van 
duurzame energie uit biomassa dichterbij te brengen. 

- De uitvoering van het Interregproject Connecting Citizen Ports 21 (CCP21), waarin zeven binnenhavens van 
Noord West Europa samenwerken om bereikbaarheid en duurzaam transport te bevorderen door de organi-
satie van de vrachtlogistiek te optimaliseren en duurzame RO van binnenhavens te stimuleren. In dit kader: 
realisatie van een nieuwe elektrisch aangedreven vrachtschip, de ECOBOOT, voor ophalen van afval in de 
binnenstad van Utrecht. 

- Succesvolle lobby in Randstadverband en met het netwerk PURPLE (Peri-urban Platform Europe) voor de 
erkenning door de Europese Commissie van specifieke kansen en problemen van landelijk gebied in de 
omgeving van de stad, de zogenaamde per-urbane gebieden. 

- Succesvolle lobby in Randstadverband en met het netwerk AIR (Air-Quality Initiative of Regions) voor ge-

voerd voor meer bronbeleid van de Europese Commissie op het gebied van geluidhinderbestrijding en ver-
betering luchtkwaliteit. Dankzij de aanpak van de bron van de vervuiling (bijv. de uitstoot van fijnstof door au-
to’s) en dankzij mitigatiemaatregelen bespaart Utrecht op dure regionale adaptatiemaatregelen. 

- Het vergroten van kennis binnen de organisatie en binnen de regio over Europese kansen doororganisatie 
van bijeenkomsten over Europa en specifiek over de Europese financieirngskansen. 

- Het vergroten van de Europabewustzijn van de organisatie (Europaproof) door het organiseren van bijeen-
komsten over staatssteun en door het invoeren van “Europa” paragraaf in de format van GS-voorstellen. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Europastrategie 2012-2015, als een integraal onderdeel van de kerntaken, heeft actief bijgedragen aan de 
realisatie van de provinciale doelen. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na de verkiezingen wordt een nieuwe Europastrategie 2015-2019 opgesteld.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

De eindbalans te bespreken. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


