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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Met de statenbrief, het “Werkplan 2022 van het Huis van de Nederlandse Provincies” (HNP-werkplan) alsmede de 

“Vooruitblik 2022 van de Randstadprovincies” informeren wij PS over actuele en toekomstige ontwikkelingen in 

Brussel. In het HNP-werkplan wordt stilgestaan bij Europese belangenbehartiging en de rol van het HNP, de 

Europese actualiteiten op de zeven gezamenlijke dossiers en de rol van het Europese Comité van de Regio’s. In de 

Vooruitblik 2022 van de Randstadprovincies wordt per dossier zowel kort teruggeblikt op het afgelopen jaar alsook 

vooruitgeblikt op 2022. In het kader van de Europastrategie 2020-2023 worden Europese actualiteiten doorlopend 

gemonitord. Dit wordt uitgevoerd vanuit Brussel in het Huis van de Nederlandse Provincies en in nauwe 

afstemming met de (Randstad)provincies.   

Inleiding: 

In het kader van de Europastrategie 2020-2023 monitoren we doorlopend Europese actualiteiten met als doel om 

onze Utrechtse belangen te behartigen. Dat doen we gezamenlijk in het Huis van de Nederlandse Provincies in 

Brussel en in nauwe afstemming met de Randstadprovincies. Via deze statenbrief en de 2 bijlagen informeren we u 

over actuele en toekomstige ontwikkelingen in Europa.   

- De Randstadsamenwerking is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst en het Samenwerkingskader Regio

Randstad waartoe GS op 24 maart 2020 heeft besloten en maakt deel uit van de Europastrategie.

- Op 30 september 2020 is door PS de Europastrategie 2020-2023 vastgesteld. Een van de doelstellingen uit de

Europastrategie is monitoring van Europese actualiteiten en de behartiging van Utrechtse belangen in Brussel.

- 19 oktober 2021 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma 2022 gepubliceerd op basis waarvan het

HNP-werkplan alsmede de Vooruitblik 2022 zijn opgesteld.
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Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten is om kennis te nemen van deze 

Statenbrief inclusief de 2 bijlagen.  

 

Toelichting: 

Werkprogramma 2022 Europese Commissie  

De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2021 haar Werkprogramma voor 2022, getiteld Europa samen sterker 

maken, gepubliceerd. Ook in 2022 ligt de focus van de Commissie op een groener, eerlijker, digitaler en 

veerkrachtiger herstel na de COVID-19 pandemie. Daarnaast gaat de Commissie in op de stappen die al zijn gezet 

om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, de digitale transitie verder te brengen en aandacht te 

besteden aan een sociaal Europa via onder andere het Fit for 55-klimaatpakket, het digitale kompas en de 

implementatie van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Met dit werkprogramma wil de 

Commissie de dynamiek behouden die zij is gestart om de groene en digitale transitie te versnellen en om post-

COVID-19 te bouwen aan een eerlijkere en veerkrachtigere samenleving. Dit jaar is er tevens bijzondere aandacht 

voor de jonge generatie (Europees jaar van de jeugd).   

Met 42 concrete voorstellen wil de Commissie verder uitvoering geven aan de zes grote ambities die de 

Commissie-Von der Leyen aan het begin van haar termijn heeft gesteld. Daaronder vallen Europa op weg helpen 

naar het succesvol bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 (Green Deal), het vormgeven van de digitale 

toekomst, het versterken van de sociale markteconomie, het opbouwen van een welvaartsunie en het sterker 

maken van Europa in de wereld. Ook is het voor de Commissie van belang om uit te leggen wat ze doet en de 

inbreng van Europese burgers daarin mee te nemen. In dat licht onderstreept de Commissie tevens het belang van 

het debat dat wordt gevoerd in de Conferentie over de toekomst van Europa. Ten aanzien van wet- en regelgeving 

zal de Commissie in 2022 streng letten op het 'one in, one out'-beginsel: dat beginsel houdt in dat voor iedere 

nieuwe Europese lastenverzwaring, de lasten op een ander front in hetzelfde beleidsterrein zullen worden 

verminderd.  

 

Werkplan 2022 Huis van de Nederlandse Provincies  

Op 2 december is het HNP-werkplan 2022 vastgesteld door het HNP-bestuur.1 In samenwerking tussen het HNP, 

het IPO en de provinciehuizen zal in 2022 gewerkt worden aan de volgende dossiers: klimaat & energie, 

digitalisering, regionale economie, agrofood, duurzame & gezonde leefomgeving, circulaire economie en mobiliteit. 

Deze dossiers staan hoog op de politieke agenda in Europa, zijn voor provincies relevant en worden ook opgepakt 

in de uitvoering van de Utrechtse Europastrategie. Provincie Utrecht blijft in 2022 ambtelijk dossierhouder voor 

duurzame & gezonde leefomgeving.    

 

Vooruitblik 2022 van de Randstadprovincies  

Op basis van het werkprogramma 2022 van de Europese Commissie en de Europastrategieën of Europese 

actieplannen van de vier provincies, zijn thema’s geïdentificeerd die het komende jaar centraal staan in de 

Randstadsamenwerking. Het gaat om onderwerpen die voor alle vier de provincies belangrijk zijn en waarop 

nieuwe Europese ontwikkelingen worden verwacht die van invloed (kunnen) zijn op de provincies. Het gaat om de 

twee doorsnijdende thema’s Klimaat en Digitalisering en zes inhoudelijke thema’s te weten:  

- Duurzame en gezonde leefomgeving (milieubeleid);  

- Voedsel, land- en tuinbouw, platteland, natuur en biodiversiteit;  

- Duurzame energie;  

- Industriebeleid en MKB;  

- Regionale ontwikkeling en de Europese Begroting;  

- Transport en mobiliteit.   

 

Ook in 2022 staat er veel op de Europese agenda dat de kerntaken van de provincie raakt. Het is daarom van 

belang om deze Europese actualiteiten tijdig te ontsluiten en om onze informatiepositie en signaleringsfunctie 

optimaal in te zetten. 

 

 
1 Op 10 januari 2022 is de heer Staghouwer, voormalig gedeputeerde van de provincie Groningen, benoemd tot 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het Kabinet-Rutte IV. De heer Staghouwer is vervangen door 
de heer Hamster.  



 

 
3 van 3 

Argumenten 

Het HNP-werkplan en de Vooruitblik 2022 brengen de Europese onderwerpen in kaart die in 2022 op de agenda 

van de Europese Commissie staan. Deze Commissie, onder leiding van von der Leyen, is in 2019 gestart met een 

ambitieuze groene en digitale agenda. Deze agenda is van toenemende invloed is op de huidige en toekomstige 

provinciale opgaven met diverse initiatieven en voorstellen in 2022. De provincie Utrecht staat aan de lat wat betreft 

de uitvoering en handhaving van Europese regels. Om te voorkomen dat er Europese regels komen die we niet 

kunnen realiseren of uitvoeren proberen we bijvoorbeeld bij de herziening of tijdens de besluitvorming rondom 

Europese regels, die in ons voordeel te beïnvloeden, in samenwerking met de andere provincies. Het HNP-

werkplan en de Vooruitblik 2022 geeft richting hieraan. 

 

Tegelijkertijd is de opstelling van lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en ook Nederland mede bepalend voor de 

succesvolle realisatie van de ambities van de Europese Commissie. In die landen is een nieuw pro-Europees 

geluid te horen. Ook het Nederlandse regeerakkoord wordt gekenmerkt door een positieve grondhouding wat 

betreft Europese samenwerking. Het kabinet geeft aan zich in te zetten om de EU slagvaardiger, economisch 

sterker, groener en veiliger te maken, met daarbij een voortrekkersrol terwijl ook is benoemd dat ze koploper wil zijn 

op thema’s als klimaat, digitalisering en defensie.  

 

Deze nationale ontwikkelingen dragen bij aan meer ondersteuning en draagvlak vanuit de Europese Raad voor 

nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Daarmee neemt ook het belang toe om deze voorstellen 

doorlopend nauwlettend te volgen zodat we de organisatie tijdig in stelling kunnen brengen om tot een afweging te 

komen hoe de Utrechtse belangen optimaal kunnen worden behartigd.  

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Wij zullen u in 2022 op de hoogte houden van Europese actualiteiten en ontwikkelingen bijvoorbeeld door middel 

van een Statenbrief of een informatiesessie. Daarnaast wordt in 2022 de Europastrategie 2020-2023 geëvalueerd 

waarover we u zullen informeren.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


