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Onderwerp: Voortgangsrapportage Europastrategie  

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

De rapportage van de voortgang van de Utrechtse prioritaire dossiers van de Europastrategie 2012-

2015 vindt twee keer per jaar plaats. Deze dossiers zijn: Utrecht als Europees knooppunt voor kennis 

en innovatie, Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven en een vitaal platteland en Utrecht als 

Europese Culturele Hoofdstad 2018.  De bijgevoegde fiches geven inzicht in de voortgang voor de 

tweede helft van 2012.  

Daarnaast rapporteert het Bestuurlijk Overleg P4 Europa vier keer per jaar over de Randstedelijke 

dossiers door middel van soortgelijke fiches. De Randstedelijke thema’s zijn: Toekomst Regionaal 

Beleid, Kennis en Innovatie, Landelijke gebieden onder stedelijke druk en Duurzame Leefomgeving. 

De Randstadfiches over het afgelopen kwartaal ontvangt u dan ook twee keer per jaar tegelijkertijd 

met de Utrechtse fiches.  

Bij deze ontvangt u de voortgangsrapportage van de Utrechtse prioriteiten over het afgelopen half jaar. 

De voortgangsrapportage van de Randstedelijke prioriteiten ontvangt u met het Bericht Europa van het 

Bestuurlijk Overleg P4 Europa.  

   

 Aanleiding 

De Europastrategie 2012-2015 vormt het inhoudelijke kader voor Europa. Jaarlijks wordt een 

werkprogramma vastgesteld voor zowel de Utrechtse als de Randstedelijke prioriteiten.   

 

Essentie / samenvatting: 

In de bijgevoegde voortgangsrapportage over de tweede helft van 2012 wordt de voorgang van de 

Europastrategie 2012-2015 gepresenteerd. De focus ligt op de prioritaire dossiers: “Utrecht als 

Europees knooppunt voor Kennis en Innovatie”, “Utrecht als Europese regio met stedelijke opgaven 

en een vitaal platteland” en “Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad 2018”.   

 

Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Tegelijkertijd ontvangt u van het Bestuurlijk Overleg P4 Europa het bericht Europa, met de 

voortgangsrapportages voor de Randstedelijke dossiers. Halverwege 2013 wordt er gerapporteerd over 

de eerste helft van 2013.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

De bijgevoegde voortgangsrapportage Europastrategie ter kennisname aan te nemen. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 


