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Onderwerp Statenbrief: 
Verslag GS werkbezoek aan Brussel 7-8 oktober 2019  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisname. 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Op 7 en 8 oktober 2019 hebben wij een werkbezoek aan Brussel gebracht. Het werkbezoek vond plaats tijdens 
de Europese Week van Regio’s en Steden. Op verzoek van de Europese Commissie hebben wij inhoudelijk 
bijgedragen aan de lancering van de 2019 editie van de Europese Regional Competitiveness Index (RCI). Daarin 
is Utrecht opnieuw op een na de meest competitieve regio van Europa. Naast deze lancering stonden vijf 
netwerkbijeenkomsten, twee vergaderingen en twaalf individuele afspraken met de leden van het Europees 
Parlement, lobbyisten, ambtenaren van de Europese Commissie en van de Nederlandse Permanente 
Vertegenwoordiging bij de EU op het programma. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Het laatste werkbezoek van het voltallige College van de Gedeputeerde Staten van Utrecht aan Brussel vond 
plaats op 21 november 2017.  
Op 9 juli heeft gedeputeerde Strijk de uitnodiging van de Europese Commissie ontvangen om bij te dragen aan 
het lanceringsevent van de nieuwe editie van de Regional Competitiveness Index door een presentatie te houden 
en deel te nemen aan een paneldiscussie over de concurrentiekracht van regio’s. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
In vele gesprekken met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Raad, Europese 
netwerken, bestuurders van andere regio’s en lobbyisten hebben wij de kennis van de nieuwste 
beleidsontwikkelingen in de EU verdiept, de relevantie van deze bestuurslaag voor de Utrechtse opgaven 
verkend en relevant netwerk opgebouwd.  
Tevens hebben wij ‘Utrecht Region’ geprofileerd als een living lab voor Healthy Urban Living: een van de meest 
competitieve regio’s van Europa die met slimme oplossingen evenwicht houdt tussen groei en leefbaarheid. 
Dankzij bestuurlijke aanwezigheid in Brussel, inhoudelijke bijdrage aan de lancering van de 2019 editie van de 
Europese Regional Competitiveness Index (presentatie en deelname aan een paneldebat), de regionale 
samenwerking rondom de mediastrategie en de “Utrecht Region” stand tijdens de Europese Week van Regio’s en 
Steden heeft de provincie het werkbezoek en het RCI publicatiemoment optimaal benut om positieve publiciteit 



 

  

 

voor Utrecht te genereren in het binnen- en buitenland en om het (inter)nationaal profiel van Utrecht als living lab 
voor Healthy Urban Living te versterken. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Tijdens het werkbezoek hebben wij gesproken met: 
- vijf leden van het Europees Parlement, 
- vier vertegenwoordigers van de Europese Commissie, 
- de plv. ambassadeur en drie afdelingshoofden van de Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, 
- twee directeuren van Europese netwerken (op het gebied van mobiliteit en fiets), 
- vijf lobbyisten van de Nederlandse overheden en kennisinstellingen, 
- twee bestuurders van andere Europese regio's (Stockholm en Neder-Oostenrijk),  
- talloze Nederlandse bestuurders aanwezig wegens de Europese Week van Regio's en Steden. 
Door deze kennismakingsgesprekken zijn de relaties gelegd om in de komende maanden en jaren actief te 
kunnen opereren in de lobby op beleidsvoornemens en de kansen die zich aandienen in mogelijke Europese 
financiële bijdragen voor onze beleidsdoelen. We zien met name kansen in de nieuwe Green Deal die Europa 
onder leiding van Commissaris Timmermans de komende maanden gaat opstellen; evenals in de digitalisering-
agenda die de Europese Commissie wil opstellen. 
 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

De tijdens het werkbezoek opgedane inzichten zullen we gebruiken voor onze Europastrategie die we in de 

eerste helft van 2020 aan u zullen doen toekomen. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het bijgevoegde verslag van ons werkbezoek aan Brussel.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 
 


