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Onderwerp Statenbrief: Verslag 2012-2015 en werkplan 2015 Regio Randstad 
 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 13 januari 2015 hebben wij het Verslag 20120-2015 en het Werkplan 2015 van Regio Randstad besproken en 
vastgesteld. Hierbij bieden wij het Verslag en het Werkplan ter informatie aan. 
 
Voorgeschiedenis 
Jaarlijks werd een werkplan gebaseerd op de Randstad Strategie Europa 2012 – 2015 vastgesteld door de Ge-
deputeerde Staten van de vier Randstadprovincies. Viermaal per jaar werd de voortgang hiervan (in Bericht Eu-
ropa) gemeld aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het Verslag 2012-2015 geeft een overzicht van het werk dat de vier Randstadprovincies in nauwe samenwerking 
hebben verricht ten aanzien van de vier beleidsprioriteiten van de Randstadsamenwerking in Europa: (1) toe-
komst regionaal beleid, (2) kennis en innovatie, (3) duurzame leefomgeving en (4) landelijke gebieden onder 
stedelijke druk. Het verslag is een aanvulling op de onlangs door Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘Eindbalans 
Europastrategie 2012-2015’ van de provincie Utrecht. 
Het Werkplan 2015 van Regio Randstad geeft richting aan de activiteiten van de Randstadsamenwerking in Eu-
ropa. Het Werkplan 2015 bouwt voort op de prioriteiten waar de afgelopen jaren door de Randstadprovincies op 
is ingezet in Europa. Wegens naderende verkiezingen heeft het Werkplan betrekking op het eerste halfjaar van 
2015.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het Verslag 2012-2015. In het Werkplan 2015 van Regio Randstad is per prioriteit aangegeven wat de te behalen 
resultaten zijn. 
 
Financiële consequenties 

De kosten voor de P4 samenwerking Europa worden verdeeld over de vier Randstadprovincies. Het provinciale 
deel van de P4 begroting  is via de provinciale begroting vastgesteld. Het Werkplan is de uitvoering hiervan. 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Na de Provinciale Verkiezingen wordt een nieuwe Randstad Strategie Europa 2015-2019 opgesteld.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het Verslag 2012-2015 en het Werkplan 2015 van Regio Randstad. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


