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Inleiding 

Provinciale staten hebben op 16 januari jl. ingestemd met het eindrapport van de 
StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden (SWEA), getiteld Europa begint in Utrecht”, 
inclusief de daarin verwoorde aanbevelingen. 
 
Op grond van de aanbevelingen heeft de ambtelijke dienst een voorstel gedaan hoe men denkt de 
aanbevelingen in te vullen. Dit voorstel was geagendeerd als bespreekpunt voor de vergadering van de 
commissie BEM van 14 mei jl. Aangezien echter op die dag de verantwoordelijke portefeuillehouder 
niet aanwezig was, is er niet over dit stuk gesproken. Tevens is toen naar voren gebracht dat het een 
goede zaak zou zijn om de manier waarop met de aanbevelingen wordt omgegaan in een vergadering 
van Provinciale Staten vast te stellen. 
 
Het bijgevoegde statenvoorstel heeft dan ook tot doel om e.e.a. vast te stellen. 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale staten van Utrecht; 
 
Gelezen: de invulling van de aanbevelingen gedaan in het rapport Europa begint in Utrecht zoals 
verwoord in het document “Uitvoering PS-besluit betreffende het eindrapport van de 
StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden “Europa begint in Utrecht’; 
 
Besluiten:  
 
Akkoord te gaan met de manier waarop invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport 
“Europa begint in Utrecht”, zoals verwoord in het document “Uitvoering PS-besluit betreffende het 
eindrapport van de StatenWerkcommissie Europese Aangelegenheden “Europa begint in Utrecht’. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Uitvoering PS-besluit betreffende het eindrapport van de StatenWerkcommissie 
Europese Aangelegenheden “Europa begint in Utrecht”

Aanbeveling 1: maak een Europees beleidsplan met heldere en haalbare Utrechtse prioriteiten, die 
aansluiten bij de speerpunten die in IPO-verband worden gesignaleerd. 

Actie Product Opmerkingen Termijn Verantwoordelijk 
- Vertalen van de 
prioritaire 
Europese dossiers 
van het IPO naar 
het belang voor de 
provincie Utrecht 
ook in relatie tot de 
Strategische EU-
Randstadagenda 

- Een jaarlijks plan, 
dat ter bespreking 
wordt voorgelegd 
aan de betrokken 
statencommissies 

- Door het IPO 
worden jaarlijks 
prioritaire Europese 
dossiers vastgesteld.   
De prioritaire dossiers 
worden geselecteerd 
op basis van het 
werkprogramma van 
de Europese 
Commissie.  
- De 
Randstadprovincies 
werken op basis van 
een Strategische EU-
Randstadagenda 

- Jaarlijks ter 
bespreking 
voor 1 maart 

- Afdeling 
Bestuurlijke en 
Juridische zaken 
(BJZ) 

Aanbeveling 2: verbeter de informatievoorziening over relevante Europese zaken naar Provinciale Staten 
via het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), zodat Europa structureel in de commissie BEM 
besproken kan worden 

Actie Product Opmerkingen Termijn Verantwoordelijk 
- Selecteren van 
informatie uit de 
nieuwsbrief van 
het HNP en 
vertalen naar de 
provinciale situatie 
- Selecteren van 
belangrijke EU-
documenten zoals 
Groenboeken 
(voorgenomen 
beleid) en 
Witboeken 
(beleidsvoorstellen) 

- Digitale nieuwsbrief 
PS 
-
Voortgangsrapportages 
prioritaire IPO-
dossiers 
- Idem Strategische 
EU-Randstadagenda 
- Introductiedocument 
EU voor leden PS 
 

- Algemene 
onderwerpen in de 
Commissie Bestuur, 
Europa en Middelen 
- Specifieke 
onderwerpen in de 
vakcommissies 
-
Voortgangsrapportages 
ter kennisneming 
- Belangrijke EU-
documenten ter 
bespreking 

- Nieuwsbrief 6 x per 
jaar 
-
Voortgangsrapportages 
4 x per jaar 
- Belangrijke EU-
documenten: p.m. 
 

- Nieuwsbrief: 
BJZ/HNP 
- Beleidsinhoudelijke 
vertaling t.b.v. GS/PS: 
afdelingen 
-
Voortgangsrapportages: 
BJZ/IPO/Regio 
Randstad 
- EU-documenten: 
BJZ/HNP 
- Introductiedocument 
EU: 
Regio Randstad 
Brussel 

-2- 
 
Aanbeveling 3: zorg voor blijvende aandacht voor Europese dossiers en toepassing van Europese wet- en 
regelgeving binnen de provinciale organisatie en laat gedeputeerde regelmatig daarover verantwoording 
afleggen aan Provinciale Staten. 

Actie Product Opmerkingen Termijn Verantwoordelijk 
- Verankeren van 
Europa in de 
organisatie/afdelingen  
 

- Up to date 
houden van 
kennis van 
beleid en 

- Al in 2002 is 
begonnen met 
gerichte acties zoals 
workshops, een 

- Permanent 
 

- 4 activiteiten 

- Afdelingshoofden 
 

- BJZ 



PS2007BEM29 - 6 - 

 

- Meerjarig 
Europaproofplan 

regelgeving 
- Workshops, 
opleidingen 

Europachecklist en 
folders om de 
provincie 
Europaproof te 
maken en te 
houden; de 
aanbeveling sluit 
hierbij aan 
- Afleggen van 
verantwoording aan 
PS kan via de 
jaarrekening 

per jaar 

Aanbeveling 4: vergoot de kennis en zichtbaarheid van  en betrek Provinciale Staten vaker bij Europa 
door middel van themabijeenkomsten, workshops en werkbezoeken. 

Actie Product Opmerkingen Termijn Verantwoordelijk 
- Nieuwsbrief 
PS 
 
- Vergroten 
kennis PS 
 
- Vergroten 
kennis PS 
- Vergroten 
kennis PS 

- nieuwsbrief 
 
- Themabijeenkomst  
 
- Introductiecursus 
- Werkbezoek 

 

- Een voor de 
provincie actueel 
thema 
- Introductiecursus 
leden PS 
- Werkbezoek aan 
Brussel 

 

- Afhankelijk 
van de actualiteit 
- september 
2007 
- 27/28 
november 2007 

- Zie aanbeveling 2 
 
- BJZ/ Statengriffie 
 
- BJZ/Regio Randstad 
Brussel/ Statengriffie 
- Regio Randstad 
Brussel/Statengriffie 

-3- 
 

Aanbeveling 5: maak beter gebruik van Europa zowel qua beleidsbeïnvloeding als op financieel gebied 
door public affairs in Brussel en Den Haag te optimaliseren 

Actie Product Opmerkingen Termijn Verantwoordelijk 
- Het traject is 
al ingezet. 

- Besluit IPO-bestuur 
08-02-07 over 
bestuurlijke 
coördinatie Europa en 
het 
Evaluatierapport HNP 
- In het kader van 
Organisatie in 
Ontwikkeling is 
voorzien in een 
eenheid Public Affairs 
bij de Afdeling 
Communicatie. 

- In 2006 is het HNP 
geëvalueerd. Het 
bestuur van het HNP 
heeft hierover in 
januari 2007 een 
besluit genomen. Dit 
wordt in nauwe 
samenwerking met 
het IPO  uitgewerkt. 
Het bestuur heeft 
onder meer besloten 
tot een gezamenlijke 
inzet in het HNP op 
een beperkt aantal 
lobbydossiers en 
meer ruimte voor 
een landsdelige en 
provinciale lobby op 
specifieke dossiers. 

 - Afdeling 
Communicatie. 
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Aanbeveling 6: Evalueer na één jaar de gang van zaken rondom Europa in relatie tot de aanbevelingen in 
het rapport en leg dit vast in het Statenwerkprogramma. 

Actie Product Opmerkingen Termijn Verantwoordelijk 
- Evaluatie 
uitvoering 
aanbevelingen 

- Rapportage voor 
PS 

 - Juni 2008 - Statengriffie; 
ondersteuning BJZ 


	Inleiding

