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Onderwerp Statenbrief: Europastrategie Provincie Utrecht: Voortgang 2018 en Balans 2016-2018
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Hierbij ontvangt u de derde voortgangsrapportage van de Europastrategie 2016-2019 van de provincie Utrecht.
Deze rapportage bevat
- het overzicht van de Europa-gerelateerde activiteiten van de provincie in 2018 en
- een tussentijdse balans van de realisatie van de zeven concernambities op het gebied van Europa voor de
periode 2016 t/m 2018.
Het is een tussentijdse balans omdat de realisatietijd van de Europastrategie doorloopt tot en met 2019.
Omdat Europa een facet is van vele verschillende beleidsvelden, betreft deze rapportage de Europa-activiteiten
van de hele organisatie uitgevoerd onder aansturing van desbetreffende inhoudelijke portefeuillehouders.
De portefeuillehouder Europa vervult een signalerende, faciliterende en coördinerende rol.
Voorgeschiedenis
De Europastrategie van de provincie Utrecht 2016-2019, “In verbinding in Europa!” is op 26 januari 2016 door ons
vastgesteld en vervolgens op 21 maart 2016 door uw Staten. In de Europastrategie is op uw verzoek vastgelegd
(p.19) dat de voortgang jaarlijks aan u gemeld wordt.
De rapportage over 2016 is op 24 januari 2017 en de rapportage over 2017 is op 6 maart 2018 door ons aan u
verstuurd.
Essentie / samenvatting:
De Europese Unie is de vijfde bestuurslaag waar de provincie mee te maken heeft, naast gemeenten,
waterschappen, andere provincies en het Rijk. Europese wetgeving heeft directe gevolgen voor de provincie. De
provincie moet de Europese regelgeving naleven en implementeren. Om deze regelgeving uitvoerbaar en nuttig

te houden, voeren wij 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 onze doelstellingen hebben wij de Europastrategie opgesteld. Daarin hebben wij
gezocht naar de beste aansluiting tussen onze opgaven en het Europees beleid. Per opgave hebben wij de
Europa-gerelateerde activiteiten van 2018 beschreven in hoofdstuk 2 van de rapportage.
Hoofdstuk 1 biedt een tussentijds balans voor de periode 2016 t/m 2018 (i.e. driekwart van de doorlooptijd van de
Europastrategie) van de realisatie van onze zeven concernambities op het gebied van Europa:
1. Samen met onze partners hebben wij ons op verschillende manieren en in de verschillende fases van het
beleidsvormingstraject ingezet voor betere EU-regelgeving op het gebied van gezonde leefomgeving. Omdat
het om lange termijn beleidsprocessen gaat, is het van belang dat wij ons blijven inzetten en daarbij gebruik
maken van de aanwezige expertise, zowel intern in onze organisatie alsook bij onze partners.
2. Wij hebben het lidmaatschap van netwerken regelmatig tegen het licht gehouden en als resultaat daarvan lid
geworden van nieuwe netwerken (POLIS, Europa Nostra en de WHO European Regions for Health Network),
en deelname aan andere beëindigd (PURPLE). Zo hebben we afgelopen jaren onze inzet bijgesteld op basis
van onze ambities, belangen en verwachtingen.
3. Wij hebben bijgedragen aan de intensivering en optimalisering van de samenwerking binnen het Huis van de
Nederlandse Provincies en binnen de Randstadsamenwerking in Brussel. De samenwerking hebben wij
ervaren als nuttig en efficiënt.
4. Via verschillende activiteiten hebben wij samen met onze regionale partners de provincie Utrecht als een
experimenteerruimte (’living lab’) voor Healthy Urban Living en energietransitie op de kaart gezet.
Internationale profilering, als onderdeel van de Public Affairs, is een kwestie van lange adem. Het is daarom
de zaak niet alleen het komende jaar, maar ook in de volgende collegeperiode, door te gaan met het
internationaal profileren van Utrecht. De stad Utrecht heeft deze keuze al gemaakt zoals veel van onze
regionale partners. Alleen een consequente gezamenlijke inzet gedurende vele jaren zal de verwachte
voordelen opleveren bij internationaal samenwerken, lobbyen en binnenhalen van investeringen.
5. Wij hebben EFRO-middelen optimaal ingezet voor innovatie en koolstofarme economie in het kader van de
Strategische Agenda van de EBU. Eind 2018 zijn er nog enkele projectvoorstellen in behandeling. Zodra ook
deze laatste projecten definitief verleend zijn, resteert er nog circa € 240.000 (circa 1,9%) van het totaal voor
de provincie bestemde EFRO-budget. Dit bedrag zal in 2019 ingezet worden.
6. Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP 3 is van het totale Europees budget (van bijna € 39 mln.)
eind 2018 € 28 mln. (oftewel 74 %) vastgelegd c.q. gecommitteerd. Voor de resterende 11 mln. euro wordt er
in 2019 een ‘eindspurt’ ingezet. Eind 2019 is het gehele ELFPO-budget opengesteld en bij voldoende
geschikte projecten gecommitteerd. Hiermee hebben we eind 2019 onze ambitie gerealiseerd om POP3
optimaal in te zetten voor natuur, water, verkaveling, jonge boeren, kennisoverdracht en innovatie.
7. In de periode 2016-2018 hebben wij € 1.049.070 aan Europese subsidies (anders dan EFRO en POP)
binnengehaald. Dit is 38% van de gestelde ambitie. Een belangrijke reden waarom de realisatie eind 2018
achterblijft op de prognose is dat de ELENA-aanvraag in zijn oorspronkelijke opzet niet is goedgekeurd.
Desondanks verwachten wij de gestelde ambitie in 2019 te halen. In 2018 hebben wij namelijk twee projecten
ingediend, waarvan de uitslag in de eerste helft van 2019 wordt verwacht. Daarnaast wordt een onderdeel van
de afgewezen ELENA aanvraag herschreven voor indiening in 2019.
Een aandachtspunt blijft de gestelde ambitie in verhouding tot de ambtelijke capaciteit. Zo zijn er twee
gehonoreerde projecten niet in uitvoering genomen doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was voor
de uitvoering binnen de organisatie. Dit is ook de reden waarom we niet altijd hebben kunnen ingaan op
verzoeken voor deelname vanuit bijvoorbeeld het Europese Climate KIC programma.
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.
Wettelijke grondslag
Artikel 158 van de Provinciewet.

Financiële consequenties
Geen.
Vervolgprocedure/voortgang
Zoals in de Europastrategie vastgesteld, zal de volgende rapportage begin 2020 verschijnen.
Concreet voorliggende vraag aan de Statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde rapportages.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

Bijlagen
1. de rapportage “Voortgang Europastrategie: Voortgang 2018 en Balans 2016-2018”

