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Bijlage(n): Europastrategie 2020-2023   

 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Hierbij ontvangt u ter vaststelling de nieuwe Europastrategie van de provincie. De Europastrategie geeft richting 
aan de relatie van de provincie Utrecht met de Europese bestuurslaag. Ze geeft richting aan de inzet van de 
provincie door globaal te beschrijven hoe de provincie in relatie tot Europa werkt en wat de Utrechtse prioriteiten 
in Europa komende jaren zijn. Binnen de ingeslagen richting geeft de strategie de nodige ruimte, om flexibel te 
kunnen reageren op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in Utrecht en in Europa. 
 
Voorgeschiedenis 
De Europastrategie 2020-2023 is tot stand gekomen na een consultatie met het extern netwerk European 
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 
behandeling in de cie BEM te agenderen, voordat we de definitieve versie met het Statenvoorstel aan u doen 
toekomen. Het concept is in cie BEM van 24 juni geagendeerd geweest. De vragen die dan gesteld zijn door de 
fracties van de ChristenUnie, het Forum voor Democratie en het CDA zijn schriftelijk beantwoord en het stuk is 
niet opgewaardeerd tot bespreekstuk. De ontvangen opmerkingen hebben geleid tot een aanpassing van 
paragraaf 3.1. “Europa in de provinciale organisatie”.  
 
Essentie / samenvatting 
Het doel van de Europastrategie 2020-2023 is om Europa optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse opgaven. 
Deze zijn leidend voor onze inzet richting Europa. Om onze inzet zo effectief mogelijk te maken, beschrijven we 
hoe we in relatie tot Europa werken en kiezen we voor drie prioritaire beleidsterreinen waarop we extra gaan 
inzetten: gezonde stedelijke leefomgeving, multimodale en slimme mobiliteit en energietransitie. In de 
desbetreffende beleidskaders voor deze thema’s is inzet richting Europa al genoemd. Daarnaast 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 
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ook op profilering, hetgeen we als instrumenteel beschouwen voor beleidsbeïnvloeding en het vinden van  
(project)partners. 
 
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 
leggen, vergroten we de effectiviteit van de inspanningen van de provincie richting de EU. Door op deze manier 
richting 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 
geformuleerd zijn in de diverse inhoudelijke beleidskaders. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 143, tweede lid juncto 105 van de Provinciewet. 
 
Financiële consequenties 
Uitvoering vindt plaats binnen de bestaande financiële kaders van “Programma 7. Bestuur en middelen” onder 
meerjarendoelstelling “7.4.3 Stimuleren relatie Europese Unie”. Het materieel budget Europa bedraagt € 251.000 
jaarlijks, het bedrag voor toegerekende personeelskosten is ca € 500.000. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Europees beleid heeft direct of indirect gevolgen voor nagenoeg alle portefeuilles. De prioritaire thema’s en 
aandachtsgebieden van de concept-Europastrategie vallen onder de volgende portefeuilles: Gezonde 
Leefomgeving, Mobiliteit, Energietransitie, Klimaat, Economie, Organisatie, Natuur, Landbouw, Bodem & Water. 
De portefeuille Europa heeft een signalerende, coördinerende en faciliterende rol t.a.v. het Europees aspect van 
de inhoudelijke beleidsvelden van de provincie. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Geen. 
 
Effecten op duurzaamheid 
In overeenstemming met het Coalitieakkoord van de provincie Utrecht en met het beleid van de Europese Unie 
zet de Europastrategie in op de gezonde leefomgeving en duurzame economie en mobiliteit. 
 
 
Voorgesteld wordt  
de Europastrategie 2020-2023 vast te stellen. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
 
Voorzitter,  
 
 
Secretaris,  
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Ontwerpbesluit 
 
 
Besluit van 30-9-2020 tot vaststelling van de Europastrategie 2020-2023 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 30-09-2020; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 07-07-2020, afdeling BDO, nummer 82113C0D; 
 
Gelezen; de Europastrategie 2020-2023 
 
Gelet op artikel 143, tweede lid juncto 105 van de Provinciewet;  
 
Besluiten:  
 
 ARTIKEL 1 
 
de Europastrategie 2020-2023 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, 
 
 
 
Griffier, 
 
 


