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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages Europa 2017 van de provincie Utrecht en van de Regio Randstad. 
Beide rapportages bevatten tevens een vooruitblik over 2018.  
De rapportage van de provincie Utrecht biedt een overzicht van de Europa-gerelateerde activiteiten van de 
provincie in het jaar 2017 en de accenten voor het jaar 2018. 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.  
De rapportage van de Regio Randstad biedt een meer strategisch overzicht van wat er in Brussel speelt én wat 
ons in 2018 te wachten staat. 
 
Voorgeschiedenis 
De Europastrategie van de provincie Utrecht 2016-2019, “In verbinding in Europa!” is op 26 januari 2016 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten en vervolgens op 21 maart 2016 door Provinciale Staten. In de 
Europastrategie is op verzoek van Provinciale Staten vastgelegd (p.19) dat de voortgang jaarlijks aan Provinciale 
Staten gemeld wordt.  
De rapportage over 2016 is op 24 januari 2017 door GS aan PS verstuurd.  
Een concept van de huidige voortgangsrapportage is in februari 2017 via de mail ter consultatie aangeboden aan 
de Werkgroep Europa van de Provinciale Staten.  
De Europastrategie 2016-2019 van de Regio Randstad is op 26 april 2016 door GS en op 6 juni 2016 door PS 
vastgesteld. 
 
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. 
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 
relevante beleidsterreinen. Door deze samenwerking is het volgen van Europese beleidsontwikkelingen efficiënter 
en de lobby effectiever. 
 
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. 
De Randstadsamenwerking draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Utrechtse Europastrategie 
op het gebied van Europese lobby en profilering. 
 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Zoals in de Europastrategie vastgesteld, zal de volgende rapportage begin 2019 verschijnen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde rapportages. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
 
Bijlagen 

1. Voortgang Europastrategie Provincie Utrecht: activiteiten 2017 & accenten 2018 
2. Strategische Terug- en Vooruitblik Europa. Voortgangsrapport 2018 van de EU-vertegenwoordiging van 

de Regio Randstad in Brussel. 
 


