Verslag Werkgroep Europa 2015 – 2019
Samenstelling
De Werkgroep Europa bestond bij aanvang
van deze Statenperiode uit de volgende leden:
mw. H. Chidi (D66), Dhr. D.S.L. Tuijnman
(VVD), dhr. A. Essousi (PvdA), dhr. R.G.J.
Dercksen (PVV), mw. M.J. Maasdam (CDA),
mw. A.C. Boelhouwer (GroenLinks), dhr. C.J.
van Kranenburg (ChristenUnie), dhr. G. van
Leeuwen (SGP) en mw. H.J. Keller (PvdD).

- Europese Financiering: een toelichting op de
kaders, het proces en hoe de rol van de
provincie ingevuld wordt
- Europese Financiering: een toelichting op de
kaders, het proces en hoe de rol van de
provincie ingevuld wordt

Op 1 juni 2015 is mw. H. Chidi aangesteld als
voorzitter van de werkgroep. In de loop van
de Statenperiode hebben verschillende
wisselingen van leden plaats gevonden.

Op 16 april 2018 vond het werkbezoek van de
Werkgroep Europa (en andere
geïnteresseerde Statenleden) aan Utrechts
mkb-bedrijf

Tijdens dit werkbezoek hebben Statenleden
nadere kennis gemaakt met twee projecten
die mede gefinancierd worden met de
Europese middelen:

Introductie
Het onderwerp ‘Europa’ kwam aan bod tijdens
de introductiedagen voor Statenleden in april
2015. In november 2015 is een aparte
introductiebijeenkomst ‘Europa’
georganiseerd voor alle Staten- en
Commissieleden. Tijdens deze bijenkomst
hebben experts verschillende Europese
programma’s en samenwerkingsverbanden
nader toegelicht.

Bijeenkomsten
De Werkgroep Europa is deze Statenperiode 9
keer bijeen gekomen, waarbij onder andere
de volgende onderwerpen aan de orde zijn
geweest:

- Nieuwe Europa-strategie van de provincie
Utrecht 2016-2019, “In verbinding in
Europa!” en de voortgang van deze
strategie.

- EFRO-project We Drive Solar / Smart Solar
Charging
- Climate-KIC project “Smart Sustainable
Districts” van het Utrecht Sustainability
Institute (USI)

Werkbezoeken / fora

Overigens

Werkbezoeken Brussel in P4 verband:

In 2018 heeft de Europa-Coördinator van de
provincie Utrecht het hoofdstuk “Europa”
geleverd voor het “Zakboek Statenleden,
Gereedschapskist voor het betere
Statenwerk”.

➢ Maart 17 /18 maart 2016: Er is nader
kennisgemaakt met Europa en de rol van
de provincie in de EU en er was specifiek
aandacht voor de thema’s energietransitie
en luchtkwaliteit.
➢ 11 / 12 oktober 2018: diverse workshops

Deze Statenperiode heeft steeds een andere
provincie in het P4 verband, een forum
georganiseerd. Dit resulteerde in de volgende
thema’s:
Europaforum 6 september 2016 ‘Urban
Agenda’ – Zuid-Holland
Europaforum 13 april 2017 ‘Circulaire
Economie’ – Noord-Holland
Europaforum , 26 juni 2018 ‘Europees
cohesiebeleid’ - Flevoland
De Provincie Utrecht sluit deze periode af met
een Europaforum op 15 januari 2019 met als
thema ‘Gezonde lucht’

Na de verkiezingen in maart 2019 zullen alle
Statenleden een exemplaar van dit zakboek
ontvangen.

