
 

PS2016BEM03 

 

       College van Gedeputeerde Staten 

        statenvoorstel 

 

 

 

DATUM 19 januari 2016 NUMMER PS PS2016BEM03 

AFDELING BDO COMMISSIE BEM 

STELLER Tomasz E. Jaroszek DOORKIESNUMMER 030 258 2842 

DOCUMENTUMNUMMER 817A8DE5 PORTEFEUILLEHOUDER Pennarts-Pouw 

Titel : Europastrategie 2016-2019 

Inhoudsopgave 

 

Ontwerpbesluit    pag. 3 

 

Toelichting    pag.  

 

Bijlage(n):   Europastrategie 2016-2019 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

De nieuwe bestuurlijke periode in de Provincie Utrecht en in de Europese Unie is de aanleiding om de Europese 

strategie van de provincie Utrecht tegen het licht te houden en aan de nieuwe situatie aan te passen.  

In 2014 begon een nieuwe budgettaire periode van de Europese Unie die tot en met 2020 zal duren. Nieuwe 

programma’s zijn opgesteld en de meeste zijn in de loop van 2015 van start gegaan. In mei 2014 is het nieuwe 

Europese Parlement verkozen en 1 november van dat jaar trad de nieuwe Europese Commissie aan. Op 19 mei 

2015 is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd.  

 

Voorgeschiedenis 

De resultaten van de Europastrategie 2011-2014 zijn in de cie BEM op 26 januari 2015 besproken. Mede op 

basis van deze evaluatie en op basis van het Coalitieakkoord zijn de uitgangspunten voor de nieuwe provinciale 

strategie geformuleerd en op 31 augustus 2015 in de PS-werkgroep Europa besproken. Op 30 november 2015 

heeft de PS-werkgroep het concept van de nieuwe Europastrategie besproken. 

 

Essentie / samenvatting 

Naast ‘Den Haag’ krijgt de provincie Utrecht steeds meer te maken met ‘Brussel’. De provincie moet de Europese 

regelgeving naleven ( bijv. mededingingsregels, aanbestedingsregels of staatssteunregels) en implementeren 

(bijv. op het gebied van milieu, luchtkwaliteit of biodiversiteit). Omdat Europese regelgeving een steeds grotere rol 

speelt op vrijwel alle beleidsterreinen, voert de provincie in verschillende verbanden (IPO, HNP, Regio Randstad, 

Europese netwerken) lobby om deze regelgeving uitvoerbaar en nuttig te houden. Europa biedt ook kansen voor 

kennisuitwisseling, financiering en profilering. Om op al deze terreinen Europa optimaal te laten bijdragen aan de 

doelstellingen van de provincie is de voorliggende Europastrategie opgesteld. Uitgaande uit de integrale opgaven 

geformuleerd in het Coalitieakkoord en het “Strategisch kader en implementatiedocument coalitieakkoord 2015-

2019” is in gesprekken met ruim 50 personen binnen en buiten provinciale organisatie gezocht naar de beste 

aansluiting tussen de provinciale opgaven en het Europees beleid. 
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De Europastrategie 2016-2019 geeft inzicht in de veelzijdige betrokkenheid van de provincie bij Europa en geeft 

richting aan de Europese activiteiten van de provincie Utrecht: uitgangspunten, ambities, activiteiten en opgaven.  

Het doel van de Europastrategie is om ‘Europa’ optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse opgaven. De 

uitvoering van de Europastrategie is geen aparte opgave, maar een integraal onderdeel van de inhoudelijke 

opgaven van de provincie. Bij elk van de zes integrale opgaven van de provincie waar de Europastrategie zich op 

richt zijn meerdere portefeuilles en organisatieonderdelen betrokken. In §4 ‘Organisatie, middelen en uitvoering’ is 

per opgave inzichtelijk gemaakt welke portefeuilles en welke organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering. De portefeuille Europa heeft daarbij bestuurlijk en ambtelijk een signalerende, coördinerende en 

faciliterende rol. In deze zin is ‘Europa’ een van de instrumenten – naast bijvoorbeeld Public Affairs, 

Relatiemanagement of Communicatie – die de provincie ter beschikking heeft voor de realisatie van haar 

inhoudelijke doelstellingen. 

De voortgang wordt jaarlijks (vanaf eind 2016) aan Provinciale Staten gemeld.  Op basis van de voortgang en 

van de actuele ontwikkelingen wordt jaarlijks (vanaf 2017) een Werkplan aan Provinciale Staten voorgelegd. 

Activiteiten voor 2016 zijn verwerkt in de voorliggende Europastrategie. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De Europastrategie beoogt om bij te dragen aan zes majeure inhoudelijke opgaven van de provincie Utrecht op 

het gebied van Europese regelgeving, profilering, financiering, netwerken en kennisuitwisseling. Het gaat om de 

opgaven: 1. Gezonde leefomgeving, 2. Energietransitie, 3. Economische ontwikkeling, 4. Landelijk gebied en 

natuur, 5. Mobiliteit en bereikbaarheid, 6. Cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie. 

 

Financiële consequenties 

Geen (binnen begroting). 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Aangezien ‘Europa’ een integraal onderdeel van alle opgaven vormt, is deze Europastrategie een integrale 

strategie van het gehele college van Gedeputeerde Staten. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Geen. 

 

Effecten op duurzaamheid 

Een van de prioriteiten van de Europastrategie is om ‘Europa’ te laten bijdragen aan de gezonde leefomgeving en 

energietransitie in de provincie Utrecht. 

 

Voorgesteld wordt de Europastrategie 2016-2019 vast te stellen. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit van 21-03-2016 tot vaststelling van de Europastrategie van de provincie Utrecht 2016-2019. 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 januari 2016, afdeling BDO, nummer 817A8DE5; 

 

Gelezen  

het voorstel van de Gedeputeerde Staten van 19 januari 2016; 

 

Overwegende 

de bijdrage die de Europese Unie kan leveren op het gebied van regelgeving, profilering, financiering, netwerken 

en kennisuitwisseling aan de majeure opgaven van de provincie Utrecht, te weten 1. Gezonde leefomgeving, 

2. Energietransitie, 3. Economische ontwikkeling, 4. Landelijk gebied en natuur, 5. Mobiliteit en bereikbaarheid, 

6. Cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie; 

 

Gelet op 

de wettelijke taken en kansen die vanuit de Europese Unie op ons afkomen;  

 

Besluiten:  

 

 De Europastrategie 2016-2019 van Provincie Utrecht vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 


