
INGETROKKEN rn 7,
*Motie "Leerstoel Vrede van Utrecht"

Provinciale Staten van Utrecht,
in vergadering bijeen op 23juni 2008, handelende inzake de voorjaarsnota;

overwegende
- dat de promotie van de Provincie gewenst is met het oog op de ambities terzakevan de
viering van de Vrede van Utrecht2013 en Utrecht Culturéle Hoofdstad 20Ig;- dat "Kennis" een belangrijk speerpunt is in de Europastrategie van de provincie;
- dat de Vrede van Utrecht algemeen gezienwordt als een beiangrijk móment van ontstaan
y_T d" moderne diplomatie, die uiteindelijk ook heeft geleid tot het ontstaan van de Europese
Unie;

voorts overwegende
- dat de viering van de Vrede van Utrecht temeer gewicht zou krijgen indien de relevantie van
deze vrede anno 2008 in europees perspectiefnadér zou worden onderbouwd

constaterende
- dat een vluchtige verkenning bij de Universiteit Utrecht, de Intendant Vrede van Utrecht en
de Kamer van Koophandel leidde tot positieve reacties iru:ake dit voorstel:

roepen het college op:
a' een onderzoek te doen naar de mogelijkheden, kosten en opbrengsten van het instellen van
een bijzondere, tijdelijke leerstoel "Vrede van Utrecht" voor de periode 2009-2011 waarbij
gedacht wordt aan:

- een'reizende leerstoel', afwisselend te bezetten door wetenschappers uit Nederland,
en uit Frankrijk, Engeland en Spanje (de toenmalige partijen betrókken bij de Vrede)j
- een jaarlijks wisselende lokatie in een nieuwe lidstaat van de Unie, zo mogelijk bij
een universiteit die beschikt over een faculteit neerlandistiek;
- een leeropdracht die, behalve het bijdragen aan het onderwijs ter plekke over de
geschiedenis en de relevantie van de Europese Unie en de relatie tót de Vrede van
Utrecht, ook bestaat uit het schrijven van een wetenschappelijk werk, handelende
tnzake het belang van (de waarden van) de Vrede van Utrecht en de Europese Unie
voor het land waar de leerstoel op dat moment gevestigd is.

b. PS bij de bespreking van de begroting2009 te informeren over de uitkomsten van het
onderzoek, zo mogelijk voorzien van een tijdpad voor verdere planvorming c.q. een concreet
Plan van Aanpak om te komen tot een dergelijke leerstoel,

ver tot de orde van

C.J. van Kranenburg


