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EINDBALANS Europastrategie van de provincie Utrecht 2012-2015 

     

Inleiding  

 

Voor u ligt de eindbalans van de Europastrategie 2012-2015 van de provincie Utrecht. Over de voortgang zijn 

de Provinciale Staten tussentijds regelmatig geïnformeerd via de fiches, (half)jaarverslagen en de tussenbalans 

(midterm review). Daarom heeft deze eindbalans de vorm van een beknopte samenvatting van de activiteiten 

en resultaten van de afgelopen vier jaar. 

 

De ambitie van de Europastrategie om Europa maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van de provinciale 

doelen is conform het Coalitieakkoord geborgd door Europa een integraal onderdeel te maken van de kernta-

ken. Het inhoudelijke werk is een verantwoordelijkheid van de vakafdelingen. Deze eindbalans betreft daarom 

de organisatie als geheel. De portefeuille Europa heeft, bestuurlijk en ambtelijk, een coördinerende en facilite-

rende rol. De Europamedewerkers (van het Team Bestuur & Internationaal) leveren informatie over relevant 

Europees beleid, Europese fondsen en netwerken, adviseren over lange termijn-ontwikkelingen en leggen de 

verbindingen met en tussen de betrokken partijen.  

 

De Europastrategie en dit Eindbalans bevatten drie prioriteiten (te weten Utrecht als knooppunt voor kennis en 

innovatie, als Europese regio met stedelijke opgaven en een vitaal platteland en als Europese Culturele Hoofd-

stad 2018) en overige thema’s Economie, Mobiliteit, Bodem, Water en Milieu en Bestuur en organisatie. Eerst 

wordt de uitvoering van de motie “SMART doelstelling Europastrategie” besproken, waarna per onderdeel van 

de Europastrategie is aangegeven wat de behaalde resultaten zijn.  

 

0. Motie SMART doelstelling Europastrategie 

 

De Provinciale Staten hebben de GS op 12 maart 2012 opgedragen 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 structuur-

fondsen, waarbij als uitgangspunt geldt dat procentueel gezien de opbrengst van het totaal minimaal gelijk 

dient te zijn aan de opbrengst uit de structuurfondsen in de voorgaande periode en gebaseerd op de beschik-

bare provinciale middelen voor cofinanciering. 

 

Deze opdracht is succesvol uitgevoerd. Ondanks de daling van het totale EFRO-budget voor de Randstad be-

schikt de provincie in periode 2014 – 2020 over een groter aandeel van dit budget dan in de voorgaande perio-

de: 

 totaal EFRO-budget Randstad EFRO-budget prov. Utrecht aandeel prov. Utrecht in totaal 

2014-2020 € 189.8 mln. € 18,7 mln. 9,8% 

2007-2013 € 310,6 mln. € 20,1 mln. 6,5% 

 

De provinciale middelen voor cofinanciering van EFRO-projecten in het kader van het Operatoneel Programma 

Kansen voor West II zijn beschikbaar in de bestemmingsreserve Cofinanciering.  

Op 30 september 2013 hebben de Provinciale Staten de Strategische Agenda van de Economic Board Utrecht 

vastgesteld als kader voor de besteding van middelen uit deze bestemmingsreserve. 

 

Om de Europese financieringskansen buiten de mede door de provincie zelf beheerde programma’s EFRO en 

POP te identificeren is in 2014 een scan uitgevoerd voor de beleidsprioriteiten uit de Strategische Agenda van 

de Provincie. Uit de scan zijn 15  Europese financieringskansen geïdentificeerd, waarvan 6 in eerste instantie (in 

2014/2015) nader worden uitgewerkt en voorbereid voor indiening bij Europese programma’s. 
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1. Prioriteit: Utrecht als Europees knooppunt voor kennis en innovatie 

 

Beoogd resultaat Europastrategie: We hebben in 2012 een regionale innovatiestrategie en kunnen vanaf 2014 

hiermee aan de slag in een nieuwe periode van structuurfondsen, waarmee we een bijdrage leveren aan de 

Economische visie 2020. 

 

Dit resultaat is behaald. De regionale innovatiestrategie (Smart Specialization Strategy/S3) is samen met de 

regionale partners uit de triple helix (overheden – bedrijfsleven – kennisinstellingen) in 2012 opgesteld met als 

speerpunten life sciences, creatieve industrie en duurzaamheidseconomie. Deze regionale innovatiestrategie is 

besproken in de constituerende vergadering van de Economic Board Utrecht (EBU) en heeft vervolgens gediend 

als basis voor de Strategische Agenda van de EBU “Stepping Stones” en als de Utrechtse input voor de regiona-

le innovatiestrategie (RIS3) van de Randstad. De Randstedelijke innovatiestrategie vormde de basis voor het 

Operationeel Programma EFRO Kansen voor West II 2014-2020. 

 

In 2013 is de provincie Utrecht voor de tweede keer op rij (na 2010) de meest competitieve regio van Europa 

geworden volgens de tweejaarlijkse EU Regional Competitiveness Index. De ranking beoordeelt 271 regio’s op 

73 onderwerpen zoals een goede infrastructuur en innovatie. De uiteindelijke score laat de concurrentiekracht 

zien van provincie Utrecht ten opzichte van andere regio’s in Europa. 

(deel)doelstellingen 
Europastrategie 

Eindbalans 
2012-2014 

Beschikbaar krijgen 
van Europese fondsen 
(EFRO) voor de nieuwe 
periode (2014-2020) 
en het opstellen van 
een nieuw operatio-
neel programma voor 
het landsdeel West 

Het nieuwe Operationeel Programma Kansen voor West (OP West II) is vastgesteld en 
ingediend bij de Europese Commissie (EC). De vaststelling van het OP door de EC wordt 
vóór eind 2014 verwacht en de opening van het programma in februari 2015. 
De uitvoering van het OP West is voorbereid door  
- de partnerschapsovereenkomsten met het Rijk en de overige landsdelen te sluiten, 
- de uitvoeringsconvenanten tussen de partners van OP West te sluiten, 
- de nieuwe structuren, zoals expertcommissies en het Comité van Toezicht, in te stellen,  
- nieuw digitaal beheersysteem te ontwikkelen. 
Samen met de Economic Board Utrecht worden projecten ontwikkeld en voorbereid voor 
indiening bij het OP West zodra et programma open gaat. Deze projecten dragen sub-
stantieel bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda van de 
EBU “Stepping Stones” op het gebied van groen (duurzaamheid), gezond (life sciences en 
zorg) en slim (diensteninnovatie). 

Ondersteunen kennis-
valorisatie en regiona-
le economische ont-
wikkeling via Climate 
KIC 

Wij hebben bijgedragen aan de optimale benutting  binnen de regio van kansen die het 
Climate KIC biedt door projecten aan te jagen die bijdragen aan provinciale doelen en 
door het oorganiseren van kennisuitwisseling. 

De provincie Utrecht heeft meegedaan aan de volgende KIC-projecten: 
- ReFoMo: Dit project vermindert de footprint van unieke erfgoedgebouwen. Dit doet 

het project door de kloof te verkleinen tussen energie-prestaties van erfgoedgebouwen 
en de mogelijke energiebesparingen. 

- 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 ren-
dabeler maken.  

- BestMob: Business modellen ontwikkelen voor het beïnvloeden van gedragsverande-
ring ten aanzien van mobiliteit. 

- EurbanLab: Versnellen van urban/stedelijke innovatie door het delen van de kennis en 
ervaring van innovatieve projecten. Met als doel het verspreiden, opschalen en verbe-
teren van de behaalde resultaten. 

- Twee projecten over bussen. 

Uitwisseling van ken-
nis en ervaring over 
innovatie  

De provincie is lid van het netwerk ERRIN. Dankzij dit lidmaatschap heeft de provincie en 
verschillende organisaties in de regio toegang tot veel kennis en ervaring over innovatie. 
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2. Prioriteit: Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven en een vitaal platteland 

 

Beoogd resultaat Europastrategie: In 2014 hebben wij ervaring en kennis uitgewisseld met een aantal verge-

lijkbare regio’s in Europa, gericht op verstedelijksopgaven. Verder gaan we goed voorbereid aan de slag met 

een nieuwe periode van Europese fondsen. Hiermee versterken we de verdere uitwerking van de ruimtelijke 

opgaven in de eigen regio met een vitaal platteland, als onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland. 

 

Dit resultaat is behaald. De uitwisseling van kennis en ervaring betrof o.a. de thema’s stadslandbouw, waterbe-

heer in peri-urbane gebieden en natuur en recreatief medegebruik. De internationale samenwerking in het 

Peri-urban Platform Europe (PURPLE) wordt vergemakkelijkt door het oprichten van een vereniging. De univer-

siteit Utrecht neemt namens de regio deel aan CODE24, een project waarin regionale samenwerking langs 

Europese corridors (A1/A12) op ruimtelijk economisch en mobiliteitsgebied wordt geïntensiveerd. De uitvoe-

ring van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is ver gevorderd en nadert afwikkeling. Het 

nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) is ingediend bij de Europese 

Commissie en zal naar verwachting begin 2015 goedgekeurd worden. De provincie Utrecht kan aanspraak ma-

ken op € 40 mln. uit het Europees landbouw fonds. 

 

(deel)doelstellingen 
Europastrategie 

Eindbalans 
2012-2014 

Beschikbaar krijgen 
van Europese fond-
sen (ELFPO/POP) 
voor de nieuwe peri-
ode (2014-2020) en 
het opstellen van een 
nieuw Plattelands-
ontwikkelingspro-
gramma (POP3). 
 

POP3 is in juni 2014 ingediend bij de Europese Commissie (EC). De EC heeft een aantal 
vragen gesteld die na beantwoording moeten leiden tot goedkeuring van het Programma 
begin 2015. Provincies zijn intussen druk bezig alle processen voor de uitvoering in te rege-
len. Eind 2014 wordt hiervoor een convenant ondertekend tussen provincies en staatsse-
cretaris van Economische Zaken. Het Rijk zal ook in december van dit jaar een groot deel 
van de bevoegdheden overdragen aan de provincies door middel van een ministeriële 
regeling. Vanaf 1 januari 2015 kunnen provincies vervolgens hun POP3 regelingen publice-
ren en in de loop van 2015 de eerste openstellingen organiseren. Die zullen voor dat jaar 
nog worden ingezet voor het lopende AVP programma. Voor Utrecht is een bedrag van 
maximaal € 40 mln. beschikbaar vanuit het Europees landbouw fonds. Het zal voornamelijk 
worden ingezet voor agrarisch natuurbeheer en het verbeteren van de kwaliteit van het 
oppervlakte water in relatie tot Europese verplichtingen (Kader Richtlijn Water en Natura 
2000 gebieden). Daarnaast worden er projecten beoogd op het gebied van innovatie- en 
structuurverbetering in de landbouw, LEADER en een jonge boeren regeling. 

Beschikking van alle 
POP 2-gelden (2007-
2013) voor verbete-
ring van natuur, mili-
eu en de concurren-
tievermogen van de 
landbouw, en ver-
breding van de plat-
telandseconomie. 

De uitvoering van POP2 projecten zal tot uiterlijk mei 2015 plaatsvinden. Daarna wordt het 
gehele landelijke POP2 dossier afgewikkeld richting de Europese Commissie. Op dit mo-
ment doen we er alles aan om de aanvragers aan te sporen tijdig een eindverantwoording 
op te leveren.  Er is € 15 mln. van de 20 mln. aan POP2 verplichtingen uitbetaald. Aan het 
eind van dit jaar is de verwachting dat dit € 17 mln. is. 

Steun krijgen vanuit 
de Europese Unie 
voor de versterking 
van de vitaliteit van 
het platteland in de 
Randstad door de 
erkenning peri-
urbane gebieden in 
het Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid 

In 2004 is het Peri-urban Platform Europe (PURPLE) opgericht, een netwerk van 14 Europe-
se regio’s, met als doelstelling aandacht te vragen voor, en kennisuitwisseling over, de 
specifieke kansen en problemen van landelijk gebied in de omgeving van de stad. De nabij-
heid 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.  
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 beleidsdocumen-
ten en verordeningen. Dit o.a. om te voorkomen dat het plattelandsbeleid alleen oog heeft 
voor de problemen van afgelegen plattelandsgebieden en achterstandsregio’s. De lobby 
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voor de periode 
2014-2020. 

heeft ertoe geleid dat de peri-urbane gebieden inderdaad erkenning hebben gekregen in 
het beleid van de Europese Commissie. De kennisuitwisseling die heeft plaatsgevonden 
betrof o.a. de thema’s  stadslandbouw, waterbeheer in peri-urbane gebieden en natuur en 
recreatief medegebruik. 

Benutten van de 
Europese fondsen 
voor het behoud en 
de verdere ontwikke-
ling van het land-
schap incl. Natura 
2000, EHS en biodi-
versiteit: Life+. 

Voor natuurherstelwerkzaamheden in de natuurgebieden het Noorderpark en Botshol 
heeft de provincie Utrecht ruim € 1,6 mln. 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. 

Benutten de Europe-
se kennis voor ver-
sterking van de kwa-
liteit van het landelijk 
gebied in de Ruimte-
lijke Structuurvisie. 

In 2012 was er ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek in IPO-verband aan Vlaan-
deren. 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. Bilaterale kennisuitwis-
seling tussen provincie Utrecht en provincie Antwerpen is 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 

 

Beoogd resultaat Europastrategie: 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 toewij-

zing van de titel vindt plaats in 2013. 

 

Dit resultaat is niet behaald. Het Bidbook is ingediend en lobbyplan gerealiseerd. De internationale jury besloot 

eind 2013 echter dat Utrecht niet doorging als kandidaat.  

De kandidatuur heeft niettemin gezorgd voor meer naamsbekendheid Van Utrecht. Zo is er bijvoorbeeld een 

tentoonstelling over Vrede van Utrecht in het Europees Parlement georganiseerd, met aandacht voor onder 

meer Protospace en de Dutch Game Garden.  

 

 

4. Overige thema’s met een Europese relevantie 

 

Economie (voorheen stond dit project onder  Bodem, Water en Milieu) 

 

(deel)doelstellingen 
Europastrategie 

Eindbalans 
2012-2014 

Uitvoering Inter-
regproject ARBOR: 
Accelerating Renewa-
ble Energies through 
valorisation of Biogen-
ic Organic Raw Mate-
rial 

Binnen dit project wordt samen met 13 partners uit zes landen in Noord-West Europa 

samengewerkt aan de productie van duurzame energie uit biomassa. In het kader van 

dit project is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid voor het opzetten van een 

rendabele inzamelstructuur voor bermgras en naar de introductie van een nieuwe 

techniek in Nederland, te weten droogvergisten en co-vergisten van bermgras dat op 

dit moment wordt verwerkt bij composteerinrichtingen. Met diverse marktpartijen 

wordt nu de haalbaarheid van een biogashub onderzocht, waarbij het biogas wordt 

opgewerkt tot groengas en geïnjecteerd in het aardgasnetwerk. Het doel is realisatie 

van een biogashub eind 2015. 
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Mobiliteit 

 

(deel)doelstellingen 
Europastrategie 

Eindbalans 
2012-2014 

Uitwisseling van ken-
nis en ervaring in Eu-
ropese netwerken en 
verkenning van de 
mogelijkheden van 
Europese fondsen. 

- De evaluatie van een proeflidmaatschap van POLIS heeft niet geleid tot volwaardig 
lidmaatschap van deze of een andere netwerkorganisatie. We bekijken per onder-
werp wat de wens is in combinatie met nut en noodzaak. 

- De mogelijkheden van Interreg, Climate KIC, TEN-T en Horizon 2020 zijn verkend. 

Aanhaken Utrecht op 
het internationale 
spoornet. 

- Notitie internationale spoornet volgt eind 2014. 

Realiseren van het 
Interregproject Con-
necting Citizen Ports 
21, waarbij op een 
innovatieve manier 
wordt gekeken naar de 
ontwikkeling van bin-
nenhavens. 

Connecting Citizen Ports 21 (CCP21) brengt zeven binnenhavens van Noord West Eu-
ropa samen om bereikbaarheid en duurzaam transport te bevorderen door de organi-
satie van de vrachtlogistiek te optimaliseren en duurzame RO van binnenhavens te 
stimuleren. Hiervoor ontvangt het project een bijdrage van € 770.000  uit het Euro-
pees programma Interreg. Het project is met 1 jaar verlengd tot eind 2015. 
- Sinds 2013 is een nieuwe elektrisch aangedreven Multi Purpose Vessel in werking: 

de ECOBOOT. Na de STROOMBOOT is dit het tweede elektrisch aangedreven vracht-
schip in Utrecht. Doel van deze vorm van transport is de luchtvervuiling, veroorzaakt 
door zwaar verkeer in het centrum van Utrecht te minimaliseren. ECOBOOT wordt 
gebruikt voor ophalen van afval in de binnenstad en is ook geschikt andere doelein-
den. 

- De gemeente Utrecht heeft na lang onderzoek besloten geen Rol-on Rol-off (RORO)-
kade te bouwen op Lage Weide. Conclusie was dat deze vorm van overslag niet ren-
dabel is voor het soort transport dat in deze regio nodig is. Als alternatief is gekozen 
voor een voorziening voor transport van afval over water tussen Utrecht en Am-
sterdam;  

- Na het onderzoek naar de geluidbelasting, de nautische veiligheid en een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse hebben de Gedeputeerde Staten een no-go be-
sluit genomen over havenontwikkeling op bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein 
wegens het ontbreken van een rendabele business case.  

Aanvraag Interregsub-
sidie t.b.v. pilot elek-
trische bus in Amers-
foort 

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 Owner-
ship) van zero-emissie bussen te ontwikkelen.  
Door de afwijzing werd het voor de provincie te duur werd om de proef met elektri-
sche bussen te starten. De voorbereiding van de pilot heeft ons veel geleerd  over 
kosten van elektrische bussen voor verschillende laadtechnieken, de gevolgen voor de 
exploitatiekosten tegenover de maatschappelijke baten. 
Dankzij een Climate KIC projecten weten we meer over het TCO model dat de stichting 
Zero Emissie heeft ontwikkeld en wat er elders speelt. 
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Bodem, Water en Milieu 

 

(deel)doelstellingen 
Europastrategie 

Eindbalans 
2012-2014 

Implementatie en 
beïnvloeding van rele-
vante Europese regel-
geving: lobby voor 
bronbeleid. 

Voor Milieu, Bodem en Water zijn de wettelijke taken voortgezet, en de niet-
wettelijke taken opgepakt voor zover ze bijdroegen aan de provinciale kerntaken. 
De Europese regelgeving werd uitgevoerd en is zoveel mogelijk uitvoerbaar gemaakt.  
We hebben in Randstadverband en via het AIR-netwerk succesvol lobby gevoerd voor 
meer bronbeleid van de Europese Commissie. Voor geluidhinderbestrijding en verbe-
tering luchtkwaliteit zijn maatregelen aan de bron het meest efficiënt en voor provin-
cies kostenbesparend. Het is wenselijk als hierover in Europees verband afspraken 
worden gemaakt. Dankzij de aanpak van de bron van de vervuiling (bijv. de uitstoot 
van fijnstof door auto’s) en dankzij mitigatiemaatregelen bespaart Utrecht op dure 
regionale adaptatiemaatregelen.  
Hieronder zijn resultaten voor thema’s Geluid en Luchtkwaliteit nader beschreven. 

Geluid 

In 2012 hebben we aan een consultatieronde meegedaan van de Richtlijn omgevings-
lawaai, op basis waarvan provincies o.a. geluidkaarten en een actieplan voor maatre-
gelen langs provinciale wegen moeten opstellen.  
Onderwerpen die het afgelopen periode 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 
 

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 een consultatie opengesteld. De provincie Utrecht heeft 
via meerdere kanalen gereageerd op deze consultatie, bijv. via position papers van het 
netwerk AIR, IPO/VNG en CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Een 
belangrijk resultaat van de lobbyactiviteiten is dat de Europese Commissie (EC) een 
toenemende bereidheid toont tot het nemen van Europese bronmaatregelen. 
Het jaar 2013 is door de EC uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Lucht. In dat 
kader is een bijdrage geleverd aan: 
- de jaarlijkse Green Week van 4 t/m 7 juni dat in het teken van luchtkwaliteit stond; 

Het AIR netwerk organiseerde in de Green Week een workshop over lokaal luchtbe-
leid. De Regio Randstad organiseerde een side event “focus on air policy review” in 
combinatie met de viering van 20 jaar Regio Randstad; 

- een workshop over luchtkwaliteit van Regio Randstad en netwerk AIR tijdens de 
open dagen van het Comité van de Regio’s in Brussel 9 oktober; 

- een P4 PS bijeenkomst over luchtkwaliteit en Europa in Lelystad op 31 oktober. 

Uitwisseling van Euro-
pese kennis- en erva-
ring. 

We hebben netwerken waar we lid van zijn benut voor het halen en brengen van ken-
nis en ervaring. In het ENCORE-netwerk (Environmental Conference of the Regions of 
Europe) ging het om een effectieve implementatie van Europese milieuregelgeving en 
verbetering van bestuur op het gebied van milieu en duurzaamheid. In het AIR-
netwerk (Air-Quality Initiative of Regions) hebben we regionale praktijkvoorbeelden 
uitgewisseld om luchtkwaliteitsproblemen aan te pakken en gezamenlijk voor bron-
maatregelen gepleit. 
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Bestuur en organisatie 

 

(deel)doelstellingen 
Europastrategie 

Eindbalans 
2012-2014 

Een organisatie die 
Europaproof en Euro-
pawise is: op de hoog-
te van actuele wet- en 
regelgeving, zoals de 
regelgeving met be-
trekking tot staats-
steun en aanbestedin-
gen. 

We hebben aan een organisatie die Europaproof en Europawise is, meegewerkt door:  
- themabijeenkomsten voor de organisatie te organiseren over staatssteun, 
- themabijeenkomsten over Europese financieringskansen, 
- scan van de Europese financieringskansen voor de prioriteiten van de Strategische 

Agenda,  
- (sub)bijeenkomsten met de Europa-adviseurs (Europaplatform 6x per jaar), 
- afstemming Europese inbreng dossiers in GS, 
- betrokkenheid PS (6x per jaar Statenwerkgroep).  
 

 

Externe samenwerking/netwerken: 

Ten ondersteuning van de realisatie van de provinciale doelen hebben we samengewerkt in: 

- Comité van de Regio’s: een officieel Europees adviesorgaan waarin lokale en regionale overheden verte-

genwoordigd zijn. Begin 2013 is gedeputeerde De Vries vice-coördinator (en eind 2013 coördinator) gewor-

den van de ALDE fractie (de liberale fractie) in de commissie COTER (commissie Territoriale samenhang); 

- P4 / Randstad; Sinds ruim 20 jaar werkt de provincie Utrecht in Brussel nauw samen in Randstad verband. 

- IPO / HNP (Interprovinciaal Overleg / Huis Nederlandse Provincies) 

- CEMR (Council of European Municipalities and Regions): partner van de provincie o.a. in de luchtkwaliteits-

lobby. 

- AIR (Air-Quality Initiative of Regions: regionale aanpak van luchtkwaliteitsproblemen. 

- ERRIN (European Regions Research and Innovation Network): onderzoek, innovatie en ontwikkeling. 

- PURPLE (Peri Urban Regions Platform Europe) heeft als doel om de specifieke problemen van het ‘platte-

land onder stedelijke druk’ hoog op de Europese agenda te houden.  

- ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe) richt zich op een effectieve implementatie 

van Europese milieuregelgeving en verbetering van bestuur op het gebied van milieu en duurzaamheid. 

- IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law), het Europese Netwerk voor de implemen-

tatie en handhaving van milieuregelgeving, zet zich in voor een effectievere uitvoering van milieuwetgeving, 

door o.a. kennisuitwisseling, voorlichting, delen van instrumenten, samenwerking en feedback aan de Eu-

ropese wetgever. 


