
AMENDEMENT

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 september 2020

Ter behandeling van het statenvoorstel PS2020BEM13 inzake Europastrategie 2020-
2023

Overwegende dat;

 In het statenvoorstel geen concrete doelstellingen en indicatoren zijn benoemd voor de 
Europastrategie 2020-2023

 Het enig voorgestelde besluitpunt luidt ‘het vaststellen van de strategie’
 Daarmee onduidelijk is wat precies wordt vastgesteld
 In de programmabegroting 2020-2023 extra middelen zijn gereserveerd voor uitvoering van 

de Europastrategie
 De provincie Utrecht in de periode 2016-2019 € 2,4 miljoen rechtstreeks aan Europese 

subsidies ontving, binnen de provincie Utrecht (2014-2019) € 20 miljoen voor Kansen voor 
West en € 39 miljoen voor POP3 ontvangen is

 De totale Europese financiering in de periode 2014-2019 ca. € 400 miljoen (subsidies) + ruim 
€ 1,2 miljard aan leningen en garanties door de EIB bedroeg

Wijzigen het besluit van statenvoorstel PS2020BEM13 als volgt:

 Voor 2020-2023 gelden de volgende prioriteiten in het Europees beleid van de provincie 
Utrecht

o Healthy Urban Living 

o Schone Lucht

o Multimodale & slimme mobiliteit

o Energietransitie

o Digitale transformatie

o Circulaire economie

 De doelstelling voor de periode 2020-2023 is dat, gekoppeld aan de beleidsprioriteiten van 
de provincie Utrecht, binnen en door de provincie meer Europese subsidies worden 
ontvangen en besteed dan in de voorgaande periode:

o De provincie Utrecht ontvangt in de periode 2020-2023 meer dan € 2,4 miljoen 

subsidie
o Subsidies voor POP3 en Kansen voor West binnen de provincie Utrecht bedragen in 

de periode 2020-2023 meer dan € 40 miljoen
 De volgende doelstellingen voor wat betreft profilering en beleidsbeïnvloeding zijn mede 

door inzet van de provincie Utrecht gerealiseerd
o Het probleem met amoniakzouten uit Nedersaksen is opgelost

o Er is een Europees energielabel voor motoren van binnenvaartschepen

o Internationale spoorverbindingen zijn verbeterd

o Energieregelgeving is gunstiger voor Utrecht en levert minder knelpunten op voor de 

Utrechtse energietransitie
o Standaardisatie, harmonisatie en interoperabi-liteit op Europees niveau 

Communicatieprotocollen voor slimme mobiliteit 
o Het derde EFRO-programma voor West-Nederland en POP3 zijn opgestart en dragen 

substantieel bij aan de Utrechtse welvaart en werkgelegenheid
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