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Onderwerp Statenbrief: 
Concept-Europastrategie 2020-2023 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter oriënterende bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Bijgevoegd vindt u, zoals tijdens de informatiesessie op 11 maart 2020 afgesproken, een concept van de nieuwe 
Europastrategie van de provincie voor een oriënterende, beeldvormende bespreking. Uw opmerkingen zullen we 
voor zover mogelijk in de definitieve versie verwerken die we later samen met een Statenvoorstel aan u zullen 
laten toekomen. In deze definitieve versie zullen we de nieuwste stand van zaken verwerken over de Europese 
maatregelen ter bestrijding van de Covid19 crisis. 
 
Voorgeschiedenis 
De concept-Europastrategie 2020-2023 is tot stand gekomen na een consultatie met het extern netwerk Euro-
pean Funding Network Utrecht (EFNU) van o.a. gemeenten Utrecht en Amersfoort, RIVM, UU, HU, HKU, UMCU, 
en op basis van gesprekken met ca 35 provinciemedewerkers uit verschillende beleidsterreinen in acht ambtelijke 
sessies (en daarbuiten). De uitkomsten uit dit ambtelijk proces zijn met alle GS-leden en in een PS-infosessie met 
u besproken. Tijdens deze PS-infosessie is afgesproken om het concept eerst voor een beeldvormende behande-
ling in de cie BEM te agenderen, voordat we de definitieve versie met het Statenvoorstel aan u doen toekomen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het doel van de Europastrategie 2020-2023 is om Europa optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse opgaven. 
Om onze inzet zo effectief mogelijk te maken, kiezen we in de Europastrategie voor drie prioritaire beleidsterrei-
nen waarop we extra gaan inzetten: gezonde stedelijke leefomgeving, multimodale en slimme mobiliteit en ener-
gietransitie. In de desbetreffende beleidskaders voor deze thema’s is inzet richting Europa al genoemd. Daar-
naast noemen we drie aandachtsgebieden waar het beleid nog niet (helemaal) vaststaat: digitalisering, (circulaire) 
economie en plattelandsontwikkeling. Hieronder vallen ook twee Europese programma’s die de provincie mede 
uitvoert: het EFRO-programma Kansen voor West en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP. Voor alle zes 
thema’s richten we ons op Europese financiering, regelgeving en kennisuitwisseling. Daarnaast voor de prioritaire 
thema’s ook op profilering. Vanuit de sterkte en praktijkervaring van de provincie Utrecht op de genoemde 
thema’s dragen wij ook bij aan de Europese kennisuitwisseling en verbetering van de Europese regelgeving.  
Op dit moment is het uitvoeringsprogramma circulaire economie van de provincie nog niet vastgesteld. Het 
nieuwe actieplan voor circulaire economie van de Europese Commissie is gepubliceerd op 11 maart jl. Op het 
moment dat de uitvoeringsagenda van de provincie is vastgesteld zullen wij beoordelen of dit implicaties heeft 
voor de inzet van de provincie. Zo ja, dan zullen we u hierover informeren. 
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Europa is een complexe en “verre” bestuurslaag die toch beleid voert dat direct relevant is voor de provincie. 
Door de inzet van de provincie richting Europa globaal (strategisch) en voor langere periode (4 jaar) vast te leg-
gen, vergroten we de effectiviteit van de inspanningen van de provincie richting de EU. Door op deze manier rich-
ting te geven aan de inzet van de provincie in Europa beogen wij Europa optimaal te laten bijdragen aan de 
Utrechtse opgaven. Daarom is deze strategie dienend aan de doelstellingen van de provincie zoals die geformu-
leerd zijn in de diverse inhoudelijke beleidskaders. 
 
Financiële consequenties 
Uitvoering vindt plaats binnen de bestaande financiële kaders. Het materieel budget Europa bedraagt 
ca € 250.000 jaarlijks, het bedrag voor toegerekende personeelskosten is ca € 500.000. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

De definitieve versie van de Europastrategie zullen we aan u voorleggen middels een Statenvoorstel. Daarin zul-

len we uw opmerkingen van de beeldvormende bespreking in de cie BEM voor zover mogelijk verwerken. We zul-

len dan ook de nieuwste stand van zaken meenemen over de Europese maatregelen om Covid19 crisis te bestrij-

den. 

 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Welke opmerkingen hebt u over de Concept-Europastrategie 2020-2023? 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


