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Bijlage(n): Europastrategie 2016-2019 van de Regio Randstad 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Om efficiënt en effectief in Brussel te opereren werkt de provincie Utrecht afhankelijk van onderwerp samen in 

wisselende coalities met andere regio’s in Nederland en in het buitenland. Een bijzonder samenwerkingsverband 

heeft de provincie Utrecht in het kader van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel met de overige 

Randstadprovincies. In dit verband wordt er een Europastrategie gezamenlijk door de vier Randstadprovincies 

opgesteld en uitgevoerd. Deze Randstadsamenwerking richt zich voornamelijk op beleidsbeïnvloeding (of lobby).  

 

Voorgeschiedenis 

Op 21 maart is de Europastrategie 2016-2019 van de provincie Utrecht vastgesteld door de Provinciale Staten. 

Beide Europastrategieën, van Utrecht en van de Regio Randstad, zijn parallel ontwikkeld, waarbij alle input voor 

de Utrechtse strategie tevens gebruikt is als input voor de Randstadsamenwerking. Op 17 november 2015 zijn de 

vertegenwoordigers van de Provinciale Staten van de vier Randstadprovincies geconsulteerd tijdens een geza-

menlijke vergadering in Utrecht. Het bouwstenendocument is daarna in de PS-werkgroep Europa van 30 novem-

ber besproken en naar alle Utrechtse Statenleden verstuurd met het verzoek om opmerkingen door te geven.  

 

Essentie / samenvatting 

De Europastrategie van de Randstadprovincies 2016-2019 bevat de afspraken tussen de provincies Utrecht, 

Flevoland, Noord- en Zuid-Holland over hun gezamenlijke inzet in Brussel. De samenwerking richt zich op het 

volgen en beïnvloeden van de beleidsontwikkelingen in Brussel op een aantal voor de Randstadprovincies rele-

vante beleidsterreinen. Door deze samenwerking is het volgen van Europese beleidsontwikkelingen efficiënter en 

de lobby effectiever.  

Europastrategie Randstadprovincies Europastrategie Provincie Utrecht  

kader voor samenwerking tussen vier provincies in Brussel  eigen beleidsprioriteiten en doelstellingen  

gericht voornamelijk op beleidsbeïnvloeding (lobby): lange 

beleidsprocessen in Brussel en in mindere mate op geza-

menlijke profilering en kennisuitwisseling 

gericht naast lobby, ook op profilering, kennis-

uitwisseling en concrete financieringskansen 

(subsidieaanvragen) op projectniveau  

hoger abstractieniveau  concreter 
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Inhoud: 

Europastrategie Randstadprovincies Europastrategie Provincie Utrecht  

De Slimme Regio Randstad: innovatie en “living labs” Utrecht als “living lab” voor Healthy Urban Living en 

Energietransitie  

Regionale economie Economische ontwikkeling 

Bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid 

Circulaire economie Economische ontwikkeling / Gezonde leefomgeving 

Energie Energietransitie 

Agrofood Landelijk gebied en natuur / Economische ontwikkeling 

Milieu, Natuur en Water Gezonde leefomgeving 

- Cultuur, recreatie, erfgoed en toerisme 

Uit de zes opgaven van de Utrechtse Europastrategie kent alleen “Cultuur, recreatie, erfgoed en toerisme” geen 

aansluiting met de Randstedelijke Europastrategie, omdat op dit gebied geen Europese lobbydossiers zijn ge-

identificeerd. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De Randstadsamenwerking draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Utrechtse Europastrategie 

op het gebied van Europese lobby en profilering op de volgende terreinen: a.) Innovatie en “living labs” (“De 

Slimme Regio Randstad”), b.) Regionale economie en bereikbaarheid, c.) Circulaire economie en Energie, d.) 

Agrofood, e.) Milieu, Natuur en Water. Deze onderwerpen sluiten goed aan op de vijf uit de zes opgaven van de 

Utrechtse Europastrategie, te weten: 1. Gezonde leefomgeving, 2. Energietransitie, 3. Economische ontwikkeling, 

4. Landelijk gebied en natuur, 5. Mobiliteit en bereikbaarheid. 

 

Financiële consequenties 

Geen (binnen begroting). 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Aangezien ‘Europa’ een integraal onderdeel van alle opgaven vormt, is ook de uitvoering van de Randstedelijke 

Europastrategie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele college van Gedeputeerde Staten. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Geen. 

 

Effecten op duurzaamheid 

De Europastrategie van de Randstadprovincies richt zich op het volgen en beïnvloeden van de Europese regel-

geving op het gebied van onder andere Milieu, Natuur, Water, Circulaire economie en Energie. 
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Voorgesteld wordt de Europastrategie 2016-2019 van de Randstadprovincies vast te stellen. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit van 06-06-2016 tot vaststelling van de Europastrategie 2016-2019 van de Randstadprovincies. 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 april 2016, afdeling BDO, nummer 818339F9; 

 

Gelezen  

het voorstel van de Gedeputeerde Staten van 26 april 2016; 

 

Overwegende 

- dat de Randstadsamenwerking een middel is om de beleidsdoelen van de provincie Utrecht in Brussel 

efficiënter en effectiever te bereiken; 

- dat voor wat betreft het volgen en beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving (lobby) de Utrechtse 

Europastrategie voor zover mogelijk in het kader van de Randstadsamenwerking wordt uitgevoerd; 

- dat uit de zes opgaven van de Utrechtse Europastrategie vijf goed aansluiten op Europastrategie van de 

Randstadprovincies; 

 

Gelet op 

de wettelijke taken en kansen die vanuit de Europese Unie op ons afkomen;  

 

Besluiten:  

 

 De Europastrategie 2016-2019 van de Randstadprovincies vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 


