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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Hierbij ontvangt u de “Voortgang Europastrategie van de provincie Utrecht: activiteiten 2016 & accenten 2017”. 
Het doel van deze rapportage is om GS en PS te informeren over de Europa-gerelateerde activiteiten van de 
provincie van het jaar 2016 en de accenten voor het jaar 2017. Omdat Europa een facet is van vele verschillende 
beleidsvelden, betreft deze rapportage de Europa-activiteiten van de hele organisatie uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van alle GS-leden. De portefeuillehouder Europa en het Cluster Europa (BDO-BIN) vervullen 
een signalerende, faciliterende en coördinerende rol. 
 
Voorgeschiedenis 
De Europastrategie van de provincie Utrecht 2016-2019, “In verbinding in Europa!” is op 26 januari vastgesteld 
door Gedeputeerde Staten en vervolgens op 21 maart door Provinciale Staten. In de Europastrategie is op 
verzoek van Provinciale Staten vastgelegd (p.19) dat de voortgang jaarlijks aan Provinciale Staten gemeld wordt. 
Een concept voortgangsrapportage is op 26 november 2016 besproken in de Werkgroep Europa van de 
Provinciale Staten. 
 
Essentie / samenvatting: 

Naast ‘Den Haag’ krijgt de provincie Utrecht steeds meer te maken met ‘Brussel’. De provincie moet de Europese 
regelgeving naleven en implementeren. Om deze regelgeving uitvoerbaar en nuttig te houden, voert de provincie 
in verschillende verbanden (zoals IPO, HNP, Regio Randstad, Europese netwerken) lobby. Europa biedt ook 
kansen voor kennisuitwisseling, financiering en profilering. Om op al deze terreinen Europa optimaal te laten 
bijdragen aan de doelstellingen van de provincie is de Europastrategie opgesteld. Daarin is gezocht naar de 
beste aansluiting tussen de provinciale opgaven en het Europees beleid. 
 
Het jaar 2016 was een druk jaar voor de provincie Utrecht op het gebied van Europa. De Europastrategie van de 
provincie Utrecht 2016-2019, “In verbinding in Europa!” en de Randstedelijke Europastrategie zijn vastgesteld. In 
maart vond het gezamenlijke werkbezoek van de PS-werkgroepen Europa van de vier Randstadprovincies aan 
Brussel plaats.  
 



 

  

 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad in de eerste helft van 2016 hebben we vele 
internationale bijeenkomsten en werkbezoeken aangegrepen om het profiel van Utrecht in Europa te versterken. 
 
De twee grote Europese programma’s die de provincie mede beheert, het EFRO-programma Kansen voor West II 
en het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3), zijn in 2016 van start gegaan. Daarnaast hebben we veel 
nadere verkenningen uitgevoerd op Europese subsidiekansen bij andere Europese programma’s. Ze hebben 
geleid tot meerdere subsidieaanvragen waarvan twee zijn succesvol gebleken. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De Europastrategie beoogt om op het gebied van Europese regelgeving, profilering, financiering en 
kennisuitwisseling bij te dragen aan zes majeure inhoudelijke opgaven van de provincie Utrecht: 1. Gezonde 
leefomgeving, 2. Energietransitie, 3. Economische ontwikkeling, 4. Landelijk gebied en natuur, 5. Mobiliteit en 
bereikbaarheid, 6. Cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Zoals in de Europastrategie vastgesteld, zal de volgende rapportage begin 2018 verschijnen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


