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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Onlangs vond ik op de website van de Provincie Utrecht voor u wat interessante
documenten. Als het om de lobby (Public Affairs) gaat wordt u er buiten gehouden en
krijgt u niet eens de kans om kaders te stellen richting uw colleges. Misschien is het
daarom slim om een te lezen hoe ze het in de Randstad regelen op provinciaal niveau. In
Brussel werkt Utrecht ook in een SNN verband samen als Bureau Regio
Randstad: https://www.nl-prov.eu/regios/regio-randstad/ 

Daarnaast is er goede eigen backoffice voor de coördinatie tussen de
vakafdelingen zoals mobiliteit ook als schakel tussen de bestuurder en
bestuursadviseur over wie wat doet op welke plaats. De actuele brieven
aan de staten van Utrecht gaan over verdere verfijning van de lobby.
Zeker in context met mobiliteit.  Zie de linkjes: 

Den Haag:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-
van-GS-naar-PS/20211130-Statenbrief-Public-Affairs-strategie-2021-2025.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-
van-GS-naar-PS/20211130-bijlage-1-2-Public-Affairs-strategie-2021-2025.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-
van-GS-naar-PS/20211130-bijlage-2-2-Taken-en-rolverdeling-bijlage-van-de-
Public-Affairs-strategie-Den-Haag-2021-2025.pdf

Brussel: 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-
oud/PS2020BEM13-03-Europastrategie-PU-2020-2023.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-
utrecht.nl/documenten/Besluit/PS2020BEM13-02-Besluit-Europastrategie-2020-
2023.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-
utrecht.nl/documenten/Ontwerpbesluit/PS2020BEM13-02-Ontwerpbesluit-
Europastrategie-2020-2023.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-
utrecht.nl/documenten/Commissieadvies/PS2020BEM13-01-Commissieadvies-SV-
Europastrategie.pdf

In vergelijking tot andere regio's fungeert de Public Affairs eenheid van
het SNN in zowel Den Haag als Brussel als 'De eenzame fietser' in de
lobby van Noord-Nederland. Omdat de deelnemers zelf te laks zijn om
wielerploeg op te tuigen waarbij het SNN de kopman van de ploeg is.
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Onderwerp Statenbrief: 
Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Hierbij bieden wij u de Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 aan ter informatie. Deze strategie verschaft 
inzicht in de opgaven waar we, naast interbestuurlijke samenwerking, belangenbehartiging en communicatie 
nodig hebben om onze doelen te bereiken. Naast een inhoudelijke agenda voorziet deze strategie Utrecht van 
een verdere doorontwikkeling van de public affairs werkwijze met de introductie van issueteams, waarmee de 
public affairs zo goed mogelijk bijdraagt aan het behalen van de doelen van de provincie. Tevens is er aandacht 
voor de profilering en positionering van Utrecht in Den Haag.  


 
De Public Affairs strategie Den Haag is gebaseerd op het coalitieakkoord, de omgevingsvisie, langlopende 
projecten en programma’s in de provincie, zoals U Ned, en het Utrechts Aanbod. Er is echter bredere aandacht 
dan alleen voor de provinciale agenda, want public affairs betekent ook in verbinding staan met de maatschappij 
en de politieke besluitvorming in Den Haag. Er is dus noodzakelijkerwijs ruimte voor thema’s die via de Haagse 
agenda hun weg naar het provinciehuis vinden.  
 
Inleiding  
 
Aanleiding 
De uitoefening van public affairs door de provincie wordt gestuurd door middel van een strategie. De vorige 
strategie is vastgesteld in 2017 en besloeg de jaren 2017-2021. Zodoende zijn wij samen met de organisatie dit 
jaar bezig geweest om de public affairs prioritering te herijken. Ook is de werkwijze doorontwikkeld in de nieuwe 
strategie.  
 
Belang 
Public affairs is het handelen van organisaties, gericht op de beïnvloeding van het beleidsproces en de eigen 
maatschappelijke positie. Daardoor is public affairs een instrument uit de gereedschapskist van het 
provinciebestuur om de doelen, waarvoor de medewerking van stakeholders nodig is, te verwezenlijken. Bij public 
affairs gaat het om een mix van belangenbehartiging, communicatie en stakeholder- en reputatiemanagement. 
Het is een strategisch middel waarmee organisaties inspelen op kansen en bedreigingen die voortkomen uit 
politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke of bestuurlijke besluitvorming. 
Daarvoor kunnen diverse activiteiten worden ondernomen, zoals relatiemanagement, werkbezoeken, 
communicatie en lobby. Het is niet alleen gericht op beleidsmakers en politici in Den Haag, maar ook op andere 
overheden, maatschappelijk partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 
 
De inzet van public affairs is onmisbaar voor een netwerkorganisatie als de provincie Utrecht. Er is daarom ook 
aandacht voor de coördinerende rol van de provincie in het speelveld van regionale belangen.  
 







 


  


Toelichting  
De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 bestaat uit meerdere onderdelen. Ten eerste wordt er ingegaan 
op de verschillen tussen public affairs, lobbyen en interbestuurlijke samenwerking en wat dit betekent voor de 
provincie Utrecht. Vervolgens gaat de strategie in op de public affairs agenda. De public affairs agenda bevat de 
verwachte lobbydoelen voor de komende jaren.  De public affairs agenda is dan ook koersbepalend, maar te 
herijken als zich ontwikkelingen voordoen die daar toe nopen. Aan de hand van een serie criteria, opgenomen in 
de strategie, zijn deze lobbydoelstellingen geclusterd per dossier. Hierdoor ontstaat een samenhang van 
aanverwante lobbydoelstellingen. Aan de hand van de criteria zijn de lobby dossiers geprioriteerd in primaire, 
secundaire en tertiaire dossiers. Op basis van deze prioritering wordt de beschikbare capaciteit ingezet. Een 
verder toelichting op de totstandkoming van de lobby dossiers en werkwijze is te vinden in de public affairs 
strategie.  
 
Primaire dossiers 


- Wonen 
- Mobiliteit 


Secundaire dossiers 
- Regionale economie 
- Groen Groeit Mee 
- Energietransitie 
- Financiën en Bestuur 


Tertiaire dossiers 
- Cultuur 
- Natuur, Milieu, Klimaat, Water en Bodem 


 
De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 gaat verder in op de werkwijze die gehanteerd zal worden, de 
positionering van Utrecht in Den Haag en de belangenbehartiging van de Utrechtse regio. 
 
Financiële consequenties  
Voor de uitvoering van public affairs is structureel budget beschikbaar onder meerjarendoel 9.5.5 ‘het strategisch 
vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker’. 
 
Vervolgprocedure/ voortgang 
De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 is door ons college vastgesteld. Hiermee wordt de ambitie 
neergelegd om de belangenbehartiging van de provincie en haar partners te versterken en dit de komende jaren 
ten uitvoering gebracht. Op basis van deze public affairs strategie willen we graag met de Provinciale Staten in 
een werksessie van gedachten wisselen over welke rol Provinciale Staten voor zichzelf zien bij de (regionale) 
belangenbehartiging van provincie Utrecht in Den Haag. 
 
Bij het verschijnen van het Regeerakkoord wordt op korte termijn een ambtelijke quick scan van de stukken 
gemaakt voor provincie Utrecht. Deze zal ook met Provinciale Staten gedeeld worden. De appreciatie van deze 
quick scan en nadere analyse van de stukken kan leiden tot herijking van de public affairs agenda.  
 
 


 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 
Bijlage A: Taken en rolverdeling (bijlage van de Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025) 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 








Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 


1. Leeswijzer 


 


Dit is de public affairs (PA) strategie Den Haag 2021-2025 van de provincie Utrecht. Deze PA-strategie 


staat naast de eerder gepresenteerde Europastrategie 2020-2023. Deze PA-strategie begint aan de 


hand van een introductie met een verduidelijking van positie van deze PA-strategie. Dit wordt gevolgd 


door reeks aan definities om de rest van de PA-strategie beter te kunnen volgen. Vervolgens wordt 


de PA-strategie in de inleiding binnen het bredere provinciale kader geplaatst. Daarna volgt een 


verduidelijking van de PA-agenda. Het gaat hierbij om de prioriteiten van de lobby tussen 2021 en 


2025. Afsluitend wordt de werkwijze beschreven, in samenhang met de positionering en de regionale 


belangenbehartiging, die de realisatie van deze public affairs strategie inzichtelijk maakt.  


2. Introductie 


 


Om public affairs efficiënt en effectief in te kunnen zetten, is het belangrijk om ambities en doelen 


te stellen en de koers daarheen te bepalen. Deze PA strategie Den Haag 2021-2021 biedt dit overzicht.  


Na het bepalen van de koers kunnen zich echter onverwachte gebeurtenissen voordoen. Zo kunnen 


ontwikkelingen in de maatschappij of politiek provincie Utrecht nopen tot het veranderen van deze 


public affairs koers. Toch is het nodig om de public affairs inzet niet alleen te laten leiden door 


actualiteiten of de ‘waan van de dag’, maar ook een heldere eigen agenda te voeren. Het kost 


namelijk tijd om herkenbaar en invloedrijk te zijn op een dossier of bij een lobby inzet. Daarnaast 


zijn de te beïnvloeden trajecten en processen veelal langdurig. De PA agenda is dan ook 


koersbepalend, maar te herijken als er zich gebeurtenissen en ontwikkelingen voordoen die hier tot 


dwingen. 


 


Definities 


Wat is public affairs? 


Public affairs is het handelen van organisaties, gericht op de beïnvloeding van het beleidsproces en 


de eigen maatschappelijke positie.1 Daardoor is public affairs een instrument uit de gereedschapskist 


van het provinciebestuur om de doelen, waarvoor de medewerking van stakeholders nodig is, te 


verwezenlijken.   


 


Bij PA gaat het om een mix van belangenbehartiging, stakeholder- en reputatiemanagement. Het is 


een strategisch middel waarmee organisaties inspelen op kansen en bedreigingen die voortkomen uit 


politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke of bestuurlijke 


besluitvorming. In PA ligt de focus op communicatie over de eigen belangen. Het is daarbij de opgave 


om deze informatie op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste mensen te krijgen.  


 


De inzet van public affairs is onmisbaar voor een netwerkorganisatie als de provincie Utrecht. 


Daarvoor kunnen diverse activiteiten worden ondernomen, zoals relatiemanagement, werkbezoeken, 


communicatie en lobby. Het is niet alleen gericht op beleidsmakers en politici in Den Haag, maar ook 


op andere overheden, maatschappelijk partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Een goed 


georganiseerd samenspel tussen bestuurders, CMT-leden, opgavemanagers, woordvoerders, 


 
1 Handvest Public Affairs (2007), Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en Het grote lobbyboek (2006), 
Van Venetië & Luikenaar. 







communicatieadviseurs, beleidsspecialisten en PA- adviseurs is hiervoor noodzakelijk. Aan de hand 


van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken werken zij gezamenlijk aan het 


meekrijgen van de benodigde stakeholders.  


 


Wat is lobbyen? 


Lobbyen is planmatig pleiten vóór of tegen een politieke keuze. Het op informele wijze formele 


gezagsdragers, beleid en besluitvormingsprocessen beïnvloeden.2 


 


Wat is interbestuurlijk samenwerking? 
Er wordt van interbestuurlijk samenwerken gesproken als er tussen de verschillende overheidslagen 


wordt samengewerkt. Gezamenlijk staan Rijk, provincie Utrecht, de 26 Utrechtse gemeenten en de 


vier betrokken waterschappen voor verschillende complexe opgaven. Deze complexe opgaven zijn 


niet door één van deze overheden alleen op te lossen.  De betrokken overheden hebben daarbij ieder 


eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om deze opgaven verder te brengen. De overheden 


zijn daarbij continu met elkaar in overleg.  


 


Wat is het verschil tussen lobbyen en interbestuurlijk samenwerken? 


Veelal hebben Rijk, de provincie en gemeenten een gedeelde opvatting over de opgaven en benodigde 


stappen die gezet moeten worden om deze opgaven aan te pakken. Het starten van een 


interbestuurlijk samenwerkingsproces is hiervoor afdoende. Het komt echter ook regelmatig voor dat 


er verschillen van inzicht zijn over het doel, of onenigheid over de te bewandelen weg om dit doel te 


behalen. Bij het aandienen van verschillen van inzichten over het aanpakken van één of meerdere 


opgaven, is public affairs behulpzaam om een verschil van inzicht met het Rijk toch te kunnen 


beslechten.  


 


  


 
Figuur 1: public affairs in het bredere kader van de provincie Utrecht 


 


 


 


 


 
2 Handboek public affairs (2014), Frans van Drimmelen 







3. Inleiding 


 


“Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een 
grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie in de 
verstedelijkte Randstad met een divers landschap met veel groen en levendige steden en dorpen. De 
prachtige natuur- en recreatiegebieden, historische polderlandschappen, centrale ligging en mooie 
kunst en cultuur zorgen ervoor dat veel mensen graag in onze provincie willen wonen en recreëren. Die 
populariteit heeft ook een keerzijde. De groeiende vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven en 
de toenemende drukte in het verkeer dagen ons uit om met nieuwe oplossingen te komen. Veel mensen 
zoeken al lang naar een leuke en betaalbare woning, willen schone lucht, meer ruimte voor groen en 
een gezonde toekomst voor hun kinderen. Bovendien vragen de grote uitdagingen van 
klimaatverandering en de verschraling van natuur en biodiversiteit om een antwoord. De urgentie is 
groot. De verschillende uitdagingen hangen met elkaar samen en vragen om ruimte die we maar beperkt 
hebben. Dit vraagt om slimme oplossingen en een nieuwe manier van werken, waarbij we wonen, 
werken, natuur, recreatie, energie en mobiliteit meer in samenhang bekijken.” 
Uit coalitieakkoord Provincie Utrecht (2019-2023) 


 
Het provinciebestuur heeft in het coalitieakkoord en in de omgevingsvisie afspraken gemaakt over de 
toekomst van provincie Utrecht. De PA strategie helpt het provinciebestuur bij het realiseren van 
deze doelen. Om de PA-inzet zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven is deze strategie 
opgesteld met de volgende bouwstenen: 
 
• Zicht op de opgaven waar we naast interbestuurlijke samenwerking lobby nodig hebben om 


onze doelen binnen te halen (overzicht groslijst). 


• Prioritering van deze opgaven zodat de beschikbare tijd en energie op de juiste wijze 


ingezet kan worden (PA agenda). 


• Een eenduidige afgestemde werkwijze over de manier van organiseren van de PA inzet en 


inzicht in ieders taken en verantwoordelijkheden van iedereen die zich met PA bezighoudt 


(werkwijze intern) met extra aandacht voor de samenhang tussen de public affairs inzet en 


de corporate communicatie. 


• Inzicht in de wijze waarop in Den Haag gewerkt wordt aan de profilering en positionering 


van Provincie Utrecht (werkwijze extern). 


• Een beeld van de regionale afstemming voor nationale belangenbehartiging.  


De PA strategie is vormgeven aan de hand van: 


• de Omgevingsvisie; 


• het coalitieakkoord; 


• het Utrechts Aanbod; 


• PA strategie 2017-2021;  


• communicatiestrategie,  


• doorlopende programma’s.  


Niet alleen de eigen agenda is leidend maar ook omstandigheden en ontwikkelingen die zich plots 


voor kunnen doen. Er is bij het opstellen van de PA strategie dan ook aandacht geweest voor dit soort 


ontwikkelingen  in de samenleving. Want PA betekent ook in verbinding staan met de maatschappij. 


Er is dus ook plek voor zaken die aan de hand van actuele ontwikkelingen een weg naar het 


provinciehuis vinden. De PA strategie beslaat de periode van het komende kabinet. Er is voor een 


periode van vier jaar gekozen omdat public affairs een aanlooptijd heeft. Het kost tijd om herkenbaar 


en invloedrijk te zijn op een dossier of bij een lobby inzet. Daarnaast zijn de te beïnvloeden trajecten 


en processen veelal langdurig. 


Dit betekent echter niet dat er geen aanvullingen en wijzigingen meer plaatsvinden op de PA Agenda 


gedurende de komende vier jaar. De plannen van het provinciebestuur die slechts bereikt kunnen 


worden met de hulp van een lobby zijn nu eenmaal in continu beweging. De PA agenda wordt herijkt 


bij ontwikkelingen zoals de uitwerking van een nieuw regeerakkoord of een nieuw provinciebestuur. 







4. Public affairs agenda 2021-2025  


 


Om goed zicht te krijgen op de totale PA inzet van de provincie Utrecht is een groslijst met 


lobbydoelen opgesteld. Hierbij is gekeken naar zaken die noodzakelijk zijn bij het verzilveren van het 


coalitieakkoord. Er zijn in de PA agenda grofweg vijf vormen van deze lobbydoelen te identificeren: 


 


• Financiën (b.v. MIRT bijdrage, woningbouwimpuls etc.) 


• Extra beleidsruimte (b.v. bevoegdheden RO of nieuw ministerie VROM) 


• Binnenhalen speciaal project (b.v. UNESCO nominatie) 


• Wet- en regelgeving  


• Positionering & profilering 


 


Aan de hand van deze context hebben de betrokken afdelingen de vraag om lobbydoelen aan te 


leveren beantwoord. Dit resulteerde in een groslijst van lobbydoelen waarvoor de inzet van public 


affairs noodzakelijk is. Deze groslijst is geen weerspiegeling van alle ambities van provincie Utrecht, 


noch van de vele ambities die gezamenlijk met andere overheden al worden aangevlogen.  


 


Om de capaciteit die beschikbaar is zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten is een prioritering 


van deze groslijst noodzakelijk.  De groslijst is geprioriteerd op basis van volgende criteria: 


 


• draagt een issue bij aan de lange termijn agenda’s van de provincie? 


• kan worden samengewerkt met stakeholders? 


• is er sprake van positieve of negatieve reputatie-effecten? 


• kan de provincie een eigen, geloofwaardig verhaal op het issue presenteren (niet beter te 


beleggen bij IPO of andere organisatie)? 


• is het issue terug te vinden in het coalitieakkoord? 


• wat is de impact bij het onverhoopt niet behalen van de lobbydoestelling? 


• is het issue actueel? 


• hoe intensief is de lobby? 


• is het issue onderscheidend voor Utrecht? 


• het issue moet niet al in gezamenlijkheid worden getrokken door het interprovinciaal 


overleg (IPO) 


Public affairs agenda: Lobbydoelen prioriteren - primair, secundaire en tertiaire dossiers 


De lobbydoelen op de groslijst zijn gescoord op basis van de hierboven weergegeven criteria. 


Vervolgens is gekeken naar de samenhang tussen de verschillende lobbyspeerpunten. Rond 


verschillende thema’s blijkt er clustering van lobbyspeerpunten te bestaan. Bij de clustering van 


verschillende lobbyspeerpunten die duidelijk samenhang vertonen rond thema’s wordt gesproken van 


dossiers. Deze dossiers waren vervolgens in drie categorieën te verdelen: primair, secundaire en 


tertiaire dossiers. Deze dossiers vormen samen de public affairs agenda van provincie Utrecht.  


Het bundelen van meerdere lobbyspeerpunten onder deze dossiers maakt het gemakkelijker om zo 


effectief en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Het lobbyen voor lobbyspeerpunten die aan elkaar 


verbonden zijn, is efficiënter dan het lobbyen voor lobbyspeerpunten die geen enkele samenhang 


vertonen. Deze drie categorieën zijn daarmee dan ook sturend voor de inrichting van werkzaamheden 


en de werkverdeling. Deze categorisatie van de PA agenda staat overigens niet gelijk aan de algehele 


prioritering die door GS in samenspel met provinciale staten gemaakt wordt voor de provincie. Niet 


voor al deze prioriteiten is een lobby noodzakelijk. De prioritering in de  PA agenda gaat dus puur 


over de zaken waarvoor naar alle waarschijnlijkheid een lobby voor gevoerd moet worden.  Ook 


lobbyspeerpunten die niet primair of secundair zijn kunnen bijzondere aandacht vragen.  


Na prioritering van de groslijst blijken onder de dossiers ‘Wonen’ en ‘Mobiliteit’ veruit de grootste 


hoeveelheid lobbyspeerpunten te vallen. Deze dossiers zullen dan ook als primaire dossiers opgepakt. 







Hier gaat dus een groot deel van de public affairs capaciteit aan geweid worden. Ook de 


betrokkenheid bij de PA inzet van het IPO wordt rond primaire dossiers geïntensiveerd.  


Er is ook samenhang zichtbaar opgevallen rond de dossiers ‘Regionale Economie’, ‘Energietransitie’, 


‘Groen Groeit Mee’ en ‘Financiën & Bestuur’. Dit zijn dan ook de dossiers die vallen onder de 


secundaire lobbydossiers. Hier wordt nog steeds veel public affairs capaciteit aan gekoppeld, al staan 


het niet zo centraal als de primaire dossiers ‘Wonen’ en ‘Mobiliteit’.  


De tertiaire lobbydossiers op de PA-agenda zijn ‘Cultuur’, ‘Natuur’, ‘Milieu’, ‘Klimaat’, ‘Water & 


Bodem’. Deze tertiaire lobbydossiers bevatten tevens lobbyspeerpunten die public affairs inzet nodig 


hebben. Er vallen lobbyspeerpunten onder die geen samenhang met elkaar hebben en daarom ook 


niet gemakkelijk als geheel te behartigen zijn. De verbonden capaciteit is dan ook beperkter 


vergeleken met de primaire dossiers secundaire lobby dossiers. Indien er, bijvoorbeeld na verschijnen 


van het Regeerakkoord, meerdere lobbyspeerpunten op deze dossiers bij komen of de dossiers 


integraal behartigd kunnen worden, neemt de zwaarte van de lobby inzet toe.  Dossiers kunnen dan 


opgewaardeerd worden tot secundair of primair dossier.  


De categorisatie is een leidraad. Sturend voor de inzet van public affairs zijn de doelstellingen van 


het provinciebestuur. Zoals eerder aangeven kunnen zowel interne als externe ontwikkelingen leiden 


tot herijking van inhoud, proces of vorm van public affairs. De PA-agenda wordt jaarlijks in het 


voorjaar met het provinciebestuur geëvalueerd.  


Hieronder volgt een overzicht van de lobbydossiers die vallen onder primair, secundair en tertiair. 


Het geeft een goed beeld van de clustering die rond verschillende lobbyspeerpunten blijkt te bestaan, 


zonder alle lobbyspeerpunten apart van elkaar te verduidelijken.  


Primair dossier ‘Wonen’  
Om de woningcrisis aan te pakken moeten er in Nederland in de komende tien jaar één miljoen extra 


woningen bij worden gebouwd. Hiervoor is een verdere versnelling van de woningbouw in de provincie 


Utrecht noodzakelijk. In de provincie Utrecht is het de ambitie om ieder jaar 10.000 woningen te 


realiseren. Er zijn in de provincie Utrecht voorlopig voldoende woningbouwplannen (plancapaciteit) 


in beeld. Er moeten alleen extra stappen gezet worden om de condities te realiseren om een verdere 


versnelling voor elkaar te krijgen. Hiervoor wordt regionaal samengewerkt gericht op o.a. stedelijke 


vernieuwing en leefbare kernen, waarbij voldoende financiering, bereikbaarheid en groen 


randvoorwaardelijk zijn om met genoeg aanbod aan de vraag te kunnen voldoen. Samen met 


gemeenten worden veel ontwikkellocaties in beeld gebracht, maar tegelijk loopt het vaker vast door 


de vaak complexe binnenstedelijke opgaven met onrendabele toppen. De public affairs inzet wordt 


gebruikt om de hulp van het Rijk, die op verschillende terreinen hard nodig is, voor het voetlicht te 


brengen. Om op die manier kunnen gemeenten, provincie en Rijk gezamenlijk werk maken van 


voldoende nieuwe, betaalbare én duurzame woningen.   


Primair dossier ‘Mobiliteit’   
Op gebied van bereikbaarheid speelt in de jaarlijkse cyclus rond het Meerjarenprogramma 


Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een aantal concrete projecten. Veel hiervan vallen binnen 


bestaande programma's zoals U Ned of de verstedelijkingsstrategieën die in de regio's opgesteld 


worden. Focus van de public affairs inzet op dit dossier is om het brede verhaal over de noodzakelijke 


schaalsprong van het OV in Midden-Nederland voor het voetlicht te brengen. Dit heeft als doel om de 


Utrechtse projecten beter te laten landen tijdens de onderhandelingen tussen gemeenten, provincie 


en  het Rijk. Het is wenselijk om bij deze brede agendering ook concrete voorbeelden te gebruiken, 


zoals station Lunetten/Koningsweg.  Multimodale corridors A1 en A12 focussen zowel op weg als spoor, 


dat maakt dat dit primaire lobby dossier focust op alle modaliteiten. Dit dossier heeft een nauwe 


samenhang met de inzet op Wonen en Regionale Economie. 


 







Secundair dossier ‘Regionale economie’ 


De focus van public affairs op deze secundaire thema's ligt meer op de concrete lobby voor de doelen, 


zoals de groeifondsaanvragen, het aanpassen van wet- en regelgeving en het binnenhalen van speciale 


projecten, Hierbij is nauwe afstemming met overige partners in de regio zoals de Regionale 


Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en Economic Board Utrecht (EBU) vaak noodzakelijk.  


 


Secundair dossier ‘Groen Groeit Mee’ 


In de komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden gerealiseerd om de woningcrisis 


aan te pakken. Het is belangrijk om extra groen te realiseren en bestaand groen te behouden. Er 


wordt momenteel door provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en vele maatschappelijk partners 


onder het motto ‘groen groeit mee’ al hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dit gaat alleen niet 


lukken zonder de hulp van het Rijk. De ontwikkeling van groen heeft een betere positie nodig tijdens 


het MIRT, om extra aandacht te kunnen krijgen van het Rijk. Daarnaast moet de ontwikkeling van 


groen ook beter worden meegenomen bij deals en investeringsagenda’s die momenteel en in de 


toekomst worden opgesteld. 


 


Secundair dossier ‘Energietransitie’ 


De provincie Utrecht werkt hard mee aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele 


brandstoffen voor vervoer, activiteiten van bedrijven en de verwarming van onze huizen.. Volgens 


het provinciebestuur is het belangrijk om ook zelf te helpen bij het haalbaal en betaalbaar te maken. 


Het draait daarbij vooral om ‘besparen’ en ‘opwekken’. In dit verband is de provincie Utrecht er om 


een brug te slaan tussen de Utrechtse gemeenten en het Rijk. De PA inzet gaat daarbij vooral uit naar 


het daadwerkelijk werk kunnen gaan maken van gebouwgebonden bekostiging, financiering van de 


voorbereidingskosten tot een normstelling voor Zon op Dak/Energieleverend/Circulair. 


 


Secundair dossier ‘Financiën & Bestuur’ 


Bij de aankomende herverdeling van het provinciefonds is de mogelijkheid om de verdeelsleutel aan 


te passen. De PA inzet focust zich op het introduceren van criteria die passend zijn bij de moderne 


en groeiende provincie en de opgaven waar we voor staan. Tevens worden de ontwikkelingen van de 
motorrijtuigenbelasting (MRB)/provinciale opcenten gevolgd.  


 


Tertiaire lobby dossiers: Cultuur, Natuur, Milieu, Klimaat, Water & Bodem 


Op deze terreinen komen ook kansen voor die slechts gerealiseerd kunnen worden met de hulp van 


het Rijk. Ook de hulp van public affairs is hiervoor in te schakelen. Omdat er geprioriteerd moet 


worden op basis van de capaciteit die beschikbaar is, is er besloten om op deze terreinen de PA 


adviseurs vooral adviserend op te laten treden en de beleidsmedewerkers en bestuurders te 


begeleiden. Stappen richting de Tweede- of Eerste Kamer worden door de  PA adviseurs ondernomen 


om continuïteit van relatiebeheer te waarborgen.  


 







 
 


 


 


 


Figuur 2: stap voor stap van lobbydoelen naar prioritering  


 


5. Werkwijze  


Na het vaststellen van de inhoudelijke agenda wordt hier ingegaan op de manier waarop de 


belangenbehartiging richting het Rijk wordt vormgegeven. Hierbij is aandacht voor de rolverdeling en 


de informatievoorziening in de organisatie. 


Bij public affairs wordt het type lobby bepaald door het lobby doel. Wordt iets tegengehouden, 


geïnitieerd of geamendeerd, dan wordt de lobby strategie aangepast op dat besluitvormingsproces. 


Essentieel hierbij is kennis van beleidsprocessen en politieke procedures en de juiste timing. Een 


besluitvormingsproces gaat door verschillende fasen en in iedere fase is een andere (vorm van de) 


boodschap nodig en vaak ook een andere afzender.  


Zo kan een beleidsmedewerker input leveren op de plannen van zijn evenknie op het ministerie en 


spreekt een gedeputeerde de bewindspersoon aan tijdens een bestuurlijk overleg. Soms is het 


onvoldoende om alleen vanuit provincie Utrecht onze zaak te bepleiten, en is het wenselijk om onze 


partners in te schakelen om de boodschap te verspreiden. Tevens is het inzetten van het politiek 


bestuurlijk netwerk van provinciale staten en gemeenteraden soms erg behulpzaam. 


Het draait allemaal om de juiste boodschap op het juiste moment door de juiste persoon bij de juiste 


persoon. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede interne organisatie en voorbereiding nodig. Alle 


betrokkenen in de organisatie, van beleidsmedewerkers tot gedeputeerden, moeten hier gezamenlijk 


in optrekken. 







 


 


Figuur 3: de organisatie van de lobby - een gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie 


Dit proces dient goed op elkaar afgestemd te worden. Om dit soort processen goed te begeleiden 


wordt er sinds dit jaar op de primaire dossiers gewerkt in issueteams. In bijlage A worden de taken 


en verantwoordelijkheden van de issueteams benoemd. Dit geld ook bij ontwikkelingen die extra PA 


inzet vereisen rond de secundaire en tertiaire dossiers. Tevens wordt stilgestaan bij de rolverdeling 


op de overige lobby dossiers. Om controle te kunnen houden op de totale public affairs inzet van de 


organisatie wordt het volledige College van GS regelmatig bijgepraat over primaire en secundaire 


dossiers.  


Informatievoorziening 
Een gedegen informatievoorziening is essentieel in public affairs. Het gaat hierbij om het binnenhalen 


van relevante informatie vanuit Den Haag, het verspreiden en duiden van die informatie in de 


organisatie en het daarop herijken van de PA inzet. Hiervoor zijn diverse instrumenten in gebruik: 


 


Stakeholder Intelligence Monitor (SIM): wekelijks publiceren ministeries, Tweede Kamerfracties, 


Eerste Kamerfracties en andere Haagse stakeholders duizenden stukken. Het is lastig om niks te 


missen in deze berg aan informatie. De provincie Utrecht is dan ook in zee gegaan met WePublic om 


een weg te kunnen vinden in deze overvloed aan informatie. Met de Stakeholder Intelligence Monitor 


(SIM) wordt iedereen die zich geabonneerd heeft aan de hand van zijn eigen voorkeuren op de hoogte 


gehouden van de laatste ontwikkelingen.  


 


Public Affairs Update Den Haag: de belangrijkste informatie die naar voren wordt gebracht door de 


Stakeholder Intelligence Monitor (SIM) in combinatie met relevante informatie afkomstig uit 


verschillende andere bronnen wordt samengebracht in de Public Affairs Update Den Haag. Deze Public 


Affairs Update Den Haag wordt vervolgens om de week voor het weekend gedeeld met GS, CMT, 


Opgavemanagers, Teamleiders en de griffiers.  


 


Urgente ontwikkelingen Den Haag: soms doen zich essentiële actuele ontwikkelingen voor die niet 


kunnen wachten om worden meegenomen in de Public Affairs Update Den Haag. Deze inzichten en 


duidingen worden in die gevallen rechtsreeks verzonden GS, CMT, Opgavemanagers, Teamleiders en 


de griffiers. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelingen aan de hand van Prinsjesdag, het vallen van 


een kabinetsformatie, het instellen van een nieuw kabinet, etc.   


 


 


 







6. Positionering van Utrecht in Den Haag 


 
Een heldere profilering van Utrecht is behulpzaam bij het realiseren van de ambities van het 
provinciebestuur die met de partners in de eigen omgeving moeten worden opgepakt. Provincie 
Utrecht wordt in Den Haag niet getypeerd door een sterke culturele identiteit, of een scherp 
economisch profiel. Het is in de organisatie echter zeer goed bekend wat de kansen en bedreigingen 
voor de Utrechtse regio zijn. Wat Utrecht mooi en sterk maakt, zijn tegelijkertijd de zaken die 
toekomstige opgaven opleveren. Voor een succesvol public affairs beleid is het noodzakelijk dat dit 
verhaal ook in Den Haag verteld wordt. We moeten stellig zijn in wat we goed doen, en nog stelliger 
in wat we nodig hebben om verantwoord te groeien en te excelleren. Een eerste stap daarin is 
verwoorden wat Utrecht precies is, en wat de kansen en opgave dan zijn. In de onderstaande aanzet 
is de positie van Utrecht bewust scherp verwoord om zo een duidelijk beeld van de regio te geven. 
 
Kernboodschap public affairs 
Onderstaande kernboodschap dient als basis voor ‘elevator pitches’ op borrels, broekzaknotities, 
inleidingen voor interviews en de start van position papers naar de Tweede Kamer. Zo kunnen de 
leden van GS samen met de gehele organisatie het profiel van de regio in Den Haag versterken met 
een eenduidige boodschap. Vanuit deze PA kernboodschap wordt ook de strategische communicatie 
vanuit de provincie Utrecht gevoed. 
 


Provincie Utrecht is een groene en groeiende regio; de snelst groeiende regio in inwoneraantallen, 


de tweede economie van Nederland, nationale draaischijf en toch een prettige omgeving om in te 


wonen, werken en recreëren. Niet voor niets scoort Utrecht al jaren een top positie in de Europese 


Commissie index van meest concurrerende regio’s van Europa. Wat de Utrechtse regio bijzonder 


maakt is dat ‘Groen’ en ‘Groei’ in elkaar vervlochten zijn. De economie groeit en er is volop 


innovatie in de regio, geboren uit samenwerking. Door haar centrale ligging in het midden van het 


land vervult Utrecht een belangrijke functie in nationale mobiliteit en het ontsluiten van 


voorzieningen.  De Utrechtse groei creëert ook grote opgaven. Want zo betekent inwonersgroei 


onbetaalbare woningen; economische groei bedreigt onze groene identiteit; de groeiende functie 


als draaischrijf resulteert in verstopte wegen en treinen en dat alles bedreigt bovendien de prettige 


en gezonde leefomgeving. Dat is niet alleen een opgave voor Utrecht, maar voor heel Nederland. 


We liggen immers in het hart van het land. Provincie Utrecht heeft als doelstelling te zorgen dat 


iedereen in de Provincie Utrecht prettig woont, werkt en leeft in een goede balans tussen groei en 


groen. Om dat doel te behalen voorzien we enkele opgaven waar we het Rijk voor nodig hebben*. 


 (*nadere aanvulling opgaven op basis van PA agenda)  


 


Synergie public affairs en corporate communicatie 


Het onder de aandacht brengen van een issue is de basis van belangenbehartiging. Het naar voren 
brengen van een issue via (social) media kan bijdragen aan de lobby strategie. Het is daarom raadzaam 
om de public affairs beter en corporate communicatie goed op elkaar af te stemmen. De komende 
jaren wordt meer aandacht besteedt aan het beter betrekken van (corporate) communicatie bij het 
opstellen van een public affairs strategie. Om dit te bereiken gaan de public affairs adviseurs 
structureel aansluiten bij de reguliere communicatie- en woordvoeringsoverleggen op de primaire 
lobbydossiers. Bij de secundaire dossiers zal incidenteel gebruik van deze mogelijkheid gemaakt 
worden. In de nieuwe issueteams is permanent een communicatieadviseur aanwezig. Bij de 
lobbystrategieën voor de primaire en secundaire dossiers wordt tevens aandacht besteed aan een 
geïntegreerde communicatiestrategie.  


 


Instrumenten voor de profilering van PU in Den Haag 


Om het Utrechtse profiel in Den Haag uit te dragen en het netwerk van de provincie op orde te hebben 


voor belangenbehartiging staan diverse instrumenten ter beschikking.  


 


Contact met (Utrechtse) Kamerleden: het onderhouden van contact met de Kamerleden ligt zowel 


bij het provinciebestuur als de public affairs adviseurs. Veelal heeft het provinciebestuur via het eigen 


(partij)netwerk al hier al contact mee. Het heeft de voorkeur om politieke contacten van het 


provinciebestuur buiten het eigen (partij)netwerk in afstemming te laten plaatsvinden met de public 







affairs adviseur(s). De public affairs adviseur staat daarnaast op de benodigde terreinen ook zelf 


rechtstreeks in contact met Kamerleden en hun (beleids- of persoonlijk-) medewerkers. 


 


Eer wordt specifiek aandacht besteed aan de relatie met de Utrechtse Kamerleden. Zij zitten allemaal 


op een gezagspositie en dicht bij het vuur. Zij kunnen dan ook als schakel optreden in verbinding tot 


andere Kamerleden en eventueel tot bewindspersonen. Het is dan ook wenselijk om de Utrechtse 


Tweede Kamerleden aan te spreken als regionale ambassadeurs. Zij kunnen goed optreden als 


pleitbezorger voor de Utrechtse kansen en uitdagingen. Bij het relatiebeheer met de Utrechtse 


Kamerleden ligt de focus op activiteiten en bijeenkomsten met een breed Utrechts karakter zoals 


werkbezoeken, ‘informele’ bijpraat momenten tijdens ontbijt of lunchsessies, de jaarlijkse Paushuize 


lezing en natuurlijk de Utrecht borrel in Den Haag. Er wordt gestreefd naar minstens twee 


contactmomenten per jaar voor de Utrechtse Kamerleden.  


 


Contact met bewindspersonen: het onderhouden van contact met bewindspersonen ligt bij 


provinciebestuur. Zij ontmoeten de bewindspersonen veelal bij structurele overleggen of incidentele 


afspraken. De inhoudelijk betrokken medewerkers bereiden dit soort contactmomenten voor in 


afstemming met de public affairs adviseurs.  


Afstemming IPO: de provincies hebben op veel terreinen overeenstemming over de issues waarvoor 


zij de hulp van het Rijk nodig denken te hebben. Rond deze issues wordt binnen het Interprovinciaal 


Overleg (IPO) gezamenlijk richting het Rijk opgetrokken in de belangenbehartiging.  De afstemming 


hierover vindt plaats binnen de AAC-BAC overleggen op de verschillende terreinen van mobiliteit tot 


cultuur. Het IPO heeft vervolgens de coördinatie van de public affairs in handen indien tien of meer 


provincie hetzelfde standpunt delen. Provinciale public affairs adviseurs zijn hiermee ook (mede-


)verantwoordelijk voor de uitvoering en advisering op één of meerdere IPO dossiers. Op basis van de 


Utrechtse PA-agenda is gekozen om de Utrechtse public affairs adviseurs naar voren te schuiven als 


IPO-dossierhouders op de primaire dossiers ‘wonen’ en ‘mobiliteit’. Hierdoor is de samenhang tussen 


de IPO inzet en Utrechtse inzet beter te borgen. Ook kunnen Utrechtse voorbeelden aangedragen 


worden om het profiel van de regio ook via het IPO uit te dragen. Op de secundaire dossiers is 


incidenteel aan te haken als dit noodzakelijk blijkt. Op de andere dossiers is het in de regel de 


bedoeling om in dit in de handen van het IPO te laten. 


Zichtbaarheid public affairs adviseurs en contact met overige Haagse stakeholders: het is voor het 


onderhouden van contact met Kamerleden belangrijk om de public affairs adviseurs hen geregeld te 


laten treffen. Niet alle ontmoetingen zijn gepland, veel ontmoetingen berusten op toeval en een goed 


netwerk. Het is dan ook cruciaal om de public affairs adviseurs regelmatig aanwezig te laten zijn in 


Den Haag.  


 


In de Haagse netwerken treffen de public affairs adviseurs overigens niet alleen Kamerleden, maar 


ook verschillende partners die de Utrechtse lobby kunnen versterken. Contacten met branche- en 


belangenorganisaties die in Den Haag opereren zijn gedeeltelijk belegd bij de inhoudelijke 


beleidsafdelingen. Indien het gaat om public affairs inzet worden de public affairs adviseurs hierbij 


betrokken. Het is hun taak om op de primaire dossiers een goed ontwikkeld netwerk op te bouwen bij 


de Haagse 'opiniemakers. Dit zorgt voor een stevigere positie bij de belangenbehartiging, het aangaan 


van (gelegenheids-)coalities in de lobby en een betere informatiepositie. Het werkveld van de public 


affairs adviseurs is qua voorbereiding veel in Utrecht, maar qua uitvoering grotendeels in Den Haag. 


Daar functioneren zij als accounthouder en aanspreekpunt.  


 


Evenementen: ook de provincie Utrecht maakt gebruik van verschillende evenementen voor het brede 


relatiemanagement. De organisatie van deze evenementen is afhankelijk van de geldende corona-


maatregelen en deze hebben daarom in 2021 in mindere mate doorgang gevonden.  







• Utrecht Borrel: Jaarlijks wordt in aanloop naar het zomerreces de Utrecht Borrel in Den Haag 


georganiseerd. De Utrecht Borrel is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Utrecht en 


een diverse groep van Utrechtse stakeholders zoals gemeenten Utrecht en Amersfoort, UU, 


UMCU, HU en de EBU. De afstemming van de Utrechtborrel vindt plaats met de brede regio. 


De doelstelling is om in contact te treden met de Haagse stakeholders. Het draait om het 


onderhouden van een netwerk binnen de verschillende ministeries, bewindspersonen en met 


Tweede- en Eerste Kamerleden. Voor deze bijeenkomsten worden naast de partners die de 


Utrecht Borrel het mede organiseren, ook de partners uitgenodigd die geregeld samen met 


de provincie Utrecht richting de Haagse stakeholders optrekken.  


• Inkomende werkbezoeken: Om de Utrechtse opgaven onder de aandacht van Den Haag te 


brengen worden werkbezoeken in de regio georganiseerd. De opgaven en benodigde 


oplossingen blijven beter en langer hangen bij woordvoerders als ze deze zelf hebben ervaren, 


met de voeten in de klei. Werkbezoeken vervullen een belangrijk onderdeel van de lobby 


strategie op de primaire dossiers. Op de secundaire en tertiaire dossiers worden 


werkbezoeken ingezet wanneer daar behoefte aan is. Er worden jaarlijks minstens vier 


inkomende werkbezoeken georganiseerd in de provincie Utrecht. De organisatie wordt indien 


mogelijk samen met regionale partners opgepakt.   


• Overige contactmomenten: Grote evenementen in en buiten de provincie Utrecht, zoals SAIL 


en de Vuelta, worden ook ingezet om de contacten met Haagse stakeholders te versterken. 


Indien mogelijk wordt een relevant netwerk uitgenodigd om naast ontspanning en een 


laagdrempelige ontmoeting ook een Utrechtse opgave te agenderen of onderstrepen.  


7. Belangenbehartiging Utrechtse regio 


  


Hoewel de belangenbehartiging uitgevoerd door de PA adviseurs primair gericht is op de realisatie 


van de provinciale beleidsdoelstellingen bestaat er ook ruimte voor de belangen van onze regionale 


partners. Vanuit de provinciale agenda wordt verkend hoe we de regionale belangen kunnen bundelen 


en gezamenlijk met onze regionale partners bij het Rijk kunnen behartigen. 


Als verbindend midden bestuur en conform het programma Sterk Utrechts Bestuur verkennen de PA- 


adviseurs op basis van de provinciale prioriteiten gezamenlijk met de provinciale accounthouders voor 


de verschillende Utrechtse gemeenten de manier waarop regionale belangen gebundeld en behartigd 


kunnen worden. Hiernaast zijn de PA adviseurs altijd bereikbaar voor onze regionale partners om hen 


in contact te brengen met de vertegenwoordigers van de koepels in Den Haag en eventueel in Brussel. 


Heads Up Public Affairs overleg Midden-Nederland 
Provincie Utrecht organiseert iedere drie weken het ‘Heads Up public affairs overleg Midden-


Nederland’. Bij dit overleg sluiten de public affairs adviseurs van overheden, organisaties en bedrijven 


aan die zich met specifiek Utrechtse knelpunten of kansen bezighouden. Het gaat om een groep 


variërend van 5 tot 15 personen. Dit korte overleg biedt regionale belangenbehartigers de 


mogelijkheid om elkaar op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen. Dit overleg geeft 


deelnemers inzicht in elkaars agenda. Het stimuleert kennisdeling en voortgangsrapportages op de 


gedeelde regionale belangen en bevordert samenwerking op overlappende dossiers.    


Utrechts Aanbod 
Op 20 november 202 heeft de provincie Utrecht samen met de regio’s Utrecht, Amersfoort, Foodvalley 


en Gooi- en Vechtstreek, het bedrijfsleven en kennisinstellingen het ‘Utrechts Aanbod’ gelanceerd. 


Onder deze vlag zijn alle typisch Utrechtse knelpunten en kansen waarvoor de hulp van het Rijk nodig 


is samengepakt. Er is in aanloop naar de kabinetsformatie hard gewerkt om het Utrechts Aanbod 


onder aandacht te brengen. Dit met de bedoeling om aanknopingspunten te realiseren om de komende 


jaren gezamenlijk op door te kunnen bouwen. Het Utrechts Aanbod fungeert als aanvullend kader 


voor de vormgeving van de provinciale public affairs inzet en dient in samenhang met de PA agenda 


gezien te worden.   







De samenwerking rondom het Utrechts Aanbod is voorzien tot het einde van de formatie. Inmiddels 


is te stellen dat de verschillende partners de meerwaarde van een dergelijke samenwerking op 


regionale belangenbehartiging zien. In de eigen regio zijn we beter op de hoogte van elkaars belangen 


en ambities en proberen we die waar mogelijk in gezamenlijkheid uit te dragen. Dit draagt bij aan 


een breder netwerk en steviger profiel in Den Haag. Er is een ambitie uitgesproken in de kopgroep 


van het Utrechts Aanbod om te verkennen hoe de samenwerking rondom de regionale 


belangenbehartiging in het kader van het Utrechts Aanbod door kan ontwikkelen. Aangezien iedere 


deelnemende regio hier zijn eigen wensen en beelden bij heeft is dat geen simpele taak. Daarom 


wordt de komende jaren verkend hoe de regionale belangenbehartiging kan ontwikkelen en hoe we 


de samenwerking vorm kunnen geven. Dit wordt gedaan in nauwe afstemming met het programma 


Sterk Utrechts Bestuur.  


Sterk Utrechts Bestuur 
Met het programma Utrechts Bestuur werkt de provincie aan het verbeteren van de samenwerking 


tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Het provinciebestuur heeft voor alle gemeenten en 


waterschappen een bestuurlijk accounthouder aangewezen. Deze accounthouder bouwt en 


onderhoudt een duurzame relatie op met de gemeenten en waterschappen op bestuurlijk, strategisch 


en ambtelijk niveau. Hierdoor verloopt de samenwerking soepeler en wordt tegemoetgekomen aan 


de wens voor meer verbinding. Een gemeente heeft via de accounthouder ook de mogelijkheid om de 


hulp van het provinciebestuur in te roepen, als het gaat om knelpunten of kansen waarvoor de hulp 


van het Rijk noodzakelijk is. Het is aan de accounthouder om hierover contact te leggen met de public 


affairs adviseurs. In gezamenlijk overleg wordt er gekeken of er aan te haken is op de PA agenda. 


Anders is er na goedkeuring van het provinciebestuur ook een apart PA traject op te starten.    
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Issueteams 
 
Het is nieuw om bij de primaire dossiers uit de PA agenda te gaan werken met issueteams. Op basis 
van deze PA strategie worden er issueteams ingesteld voor thema's ‘bereikbaarheid’ en ‘wonen’. Bij 
uitzondering kunnen er voor zowel de secundaire als de tertiaire dossiers die tijdelijk extra aandacht 
nodig hebben ook issueteams worden ingesteld. De issueteams als geheel hebben de volgende taken 
en verantwoordelijkheden: 
 


• Het issueteam is de strategische en organisatorische kern van de lobby 


• Is multidisciplinair netwerkje binnen de provincie voor één primair dossier. 


• Is klein, opereert wendbaar en snel. Komt wekelijks of tweewekelijks bijeen, al naar gelang de 


actualiteit. 


• Samenstelling: lobbyist(en) (Den Haag en/of Brussel), enkele experts, bestuursadviseur, 


communicatieadviseur, (portefeuillehouder in GS)  


• Heeft opdrachtgever in het CMT  


• Sluit indien mogelijk aan bij bestaande projectteams: vormt die om tot issueteam 


• Verdwijnt zodra een issue voorbij is. 


• Coördineert de monitoring van een primair dossier, bepaalt standpunt, formuleert 


lobbyboodschappen, regisseert alle acties rond de verschillende lobby speerpunten, adviseert 


daarover en voert die deels zelf uit 


• Rapporteert aan CMT en GS, maakt zichzelf accountable. 


• Organiseert de inbreng van externe partners en informeert hen. 


• Maakt intern bekend dat het issueteam bestaat zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen 


met ideeën en informatie uit eigen gesprekken. 


• Start met het uitwerken van een duidelijke strategie/ lobby fiche op basis van de 


modelstrategie of het model fiche. 


Rolverdeling en verantwoordelijkheden 


 


Bij Public affairs gaat het, zoals in de PA strategie wordt geschetst, om een samenspel tussen 


lobbyisten, beleidsexperts, communicatiemedewerkers, directieleden en bestuurders. Er zijn bij 


deze groepen dan ook meerdere rollen verantwoordelijkheden belegd. 


 


CMT: Als concernmanagement is het CMT in zijn geheel verantwoordelijk voor de strategische public 


affairs inzet van de provincie Utrecht. Het CMT heeft inzicht in de PA agenda en de prioritering en 


bewaakt de samenhang met andere dossiers en trajecten zoals Groeisprong 2040 en het vervolg van 


het Utrechts Aanbod. Het is aan het CMT om te zorgen dat er voldoende capaciteit en middelen 


beschikbaar zijn voor de uitvoering van deze PA strategie. De Public Affairs adviseurs informeren CMT 


over concern brede kansen of risico's voor de provincie Utrecht, zoals nieuwe fondsen, deals of 


overwegingen vanuit Den Haag. Het is aan het CMT om vervolgens de opdracht voor verdere 


uitwerking en of acties hiervoor in de organisatie te beleggen. Public affairs blijft hierbij adviserend 


betrokken om een goede lobby te borgen. Om te zorgen dat het CMT op de hoogte is van de 


strategische ontwikkelingen wordt zij ieder half jaar bijgepraat. Domeinmanager BDO is binnen het 


CMT portefeuillehouder public affairs en zit deze ‘PA bijpraat’ voor. Tevens ontvangt CMT de 


tweewekelijkse PA update. CMT leden zijn als domeinmanager opdrachtgever van issueteams en 


verantwoordelijk voor de voortgang op de PA dossiers binnen hun domein. Het CMT is in te zetten 


voor public affairs acties, zoals stakeholder management op directieniveau en hoog-ambtelijke lobby 


bij ministeries.  


 







GS: Jaarlijks herijkt GS de PA-agenda met primaire, secundaire en tertiaire dossiers. Hierbij is het 


ook mogelijk om lobbyspeerpunten op en af te voeren. GS lobbyt zelf en maken hierbij gebruik van 


hun politiek-bestuurlijke netwerk. De voortgang op primaire en secundaire dossiers wordt door het 


college regelmatig besproken. GS wordt maandelijks door de pa-adviseurs bijgepraat over de primaire 


en secundaire dossiers en de overige actuele speerpunten voorafgaand aan de GS vergadering. Om 


de week ontvangt GS de PA Update.  


 


GS ondersteuning: Bestuursadviseurs monitoren binnen de provincie op potentiële lobby doelen en 


zijn op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op de lobbyspeerpunten binnen hun portefeuilles. 


De communicatie adviseurs en woordvoerders bepalen samen met de PA adviseurs de communicatie- 


en media aanpak op de primaire en secundaire lobby dossiers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk 


voor het opstellen en bewaken van kernboodschappen op de tertiaire lobby dossiers.  


 


Beleidsmedewerkers, projectleiders en opgavemanagers: De inhoudelijke experts zijn 


verantwoordelijk voor monitoring van de ontwikkelingen op hun beleidsvelden. Zij doen onderzoek 


naar opkomende lobby doelen. Inhoudelijke bijdrage voor de public affairs inzet komt bij hen 


vandaan. Zij onderhoud contact met het ministerie en betrokken stakeholders, en zorgen voor een 


goede flow van informatie in de provincie.   


 


PA adviseurs: Public affairs valt binnen het team Bestuur, Europa en Interbestuurlijk Toezicht. Zij 


fungeren als de luchtverkeersleiding voor lobby en public affairs.  De PA adviseurs zijn lid van de 


issueteams. Zij hebben een spin in het web-functie, bewaken de voortgang en ontwikkelingen van 


alle issues en de issues in samenhang en voorkomen dubbelingen in acties. Zij verzorgen de jaarlijkse 


herijking van de lobby prioriteiten door GS op Prinsjesdag. PA signaleert of issueteams goed lopen en 


adviseert daarover aan CMT. Tevens treden de adviseurs op als spreekbuis voor issueteams in GS. 


Buiten de organisatie zijn de PA adviseurs netwerkontwikkelaars in Den Haag. Ze bouwen continu aan 


netwerk op alle strategische thema’s en monitoren de ontwikkelingen op potentiële issues. De PA 


adviseurs zijn spreekbuis van het provinciebestuur in Den Haag en dragen de standpunten actief uit.    


 


Provinciale Staten (PS): De afgelopen jaren is het in toenemende mate gebruikelijk om duiding van 


interessante Haagse ontwikkelingen te delen met PS. Hierbij is te denken aan de Quick Scan van de 


miljoenennota en de rijksbegroting of het regeerakkoord of duiding van de Brede Maatschappelijke 


Heroverwegingen. Hiermee wordt beoogd de kennispositie van PS te verbeteren. Een verdere 


verkenning van de rol van PS in de belangenbehartiging van de provincie richting Den Haag is gewenst.  


 


Public affairs Europa: De public affairs inzet van provincie Utrecht in Europa wordt beschreven in de 


Europastrategie 2020-2023. Voor de verschillende politieke arena's zijn eigen prioriteiten en 


strategieën gesteld. Hierbij is de samenhang tussen beide gewaarborgd door de overlappende 


tijdspaden en in de uitvoering. Naast personele overlap (medewerker PA Brussel/Den Haag) is er 


wekelijkse afstemming tussen de lobbyisten Den Haag en Brussel.   
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SAMENVATTING 


Het doel van de Europastrategie 2020-2023 is om Europa1 optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse 


opgaven. Deze zijn leidend voor de inzet van de provincie Utrecht richting Europa. Om deze inzet zo effec-


tief mogelijk te maken geeft de Europastrategie er richting aan door het wat te hoe ervan te beschrijven:  


- wat de Utrechtse prioriteiten in Europa zijn (§2) en  


- hoe de provincie in relatie tot Europa werkt (§3).  


Hiermee zorgt de strategie enerzijds voor de duurzaamheid van de inzet die nodig is om in Europees ver-


band resultaten te behalen. Anderzijds verschaft ze door haar strategische karakter ook de nodige ruimte, 


binnen de ingeslagen richting. Zo kunnen we flexibel reageren op maatschappelijke en beleidsontwikke-


lingen in Utrecht en in Europa.  


De provincie Utrecht richt zich in relatie tot Europa op de volgende drie prioriteiten: 


- Gezond Stedelijk Leven, 


- Multimodale en slimme mobiliteit en 


- Energietransitie. 


Voor deze prioriteiten verwachten we dat Europa het meest kan bijdragen in beleid, regelgeving, kennis 


en financiële middelen. Voor deze opgaven is de inzet in relatie tot Europa ook reeds verankerd in de des-


betreffende Utrechtse beleidskaders.  


Daarnaast besteden wij extra aandacht aan de volgende drie thema’s in relatie tot Europa: 


- Digitalisering, 


- (Circulaire) Economie, 


- Plattelandsontwikkeling. 


De Utrechtse beleidskaders voor deze thema’s zijn nog in ontwikkeling. De rol van Europees beleid en Eu-


ropese instrumenten op deze gebieden is echter groot. Mede daarom verdienen deze thema’s extra aan-


dacht in relatie tot Europa. 


De bovengenoemde prioriteiten en aandachtsgebieden sluiten goed aan op de Europese prioriteiten zoals 


uiteengezet in de Europese Green Deal en in de strategie “Shaping Europe's digital future”. We richten 


ons daarbij op Europees beleid, regelgeving, financiering, kennisuitwisseling en profilering. Samen met 


onze partners in de regio, in Nederland en in Europa, volgen we de relevante beleidsontwikkelingen in 


Brussel en zo nodig leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling ervan. 


 


Noot over de Covid19-crisis 


Hoewel in het voorjaar 2020 het bestrijden van de acute gezondheidscrisis en de directe economische ge-


volgen ervan alle aandacht vraagt, verklaart de Europese Commissie dat de Green Deal, als "het investe-


ringsplan voor Europa", juist nu nodig is om het continent uit de recessie te trekken. Ondanks enige ver-


traging van sommige voorstellen gaat de Commissie dan ook door op de ingeslagen weg en wijkt niet af 


van de prioriteiten op klimaat, verduurzaming, milieu en digitalisering. De weg naar economisch herstel 


moet volgens de Commissie leiden via investeringen op deze terreinen. 


De Europese noodmaatregelen hebben vooralsnog alleen betrekking op dit jaar (2020), oftewel op de hui-


dige budgettaire periode (i.e. MFK=meerjarig financieel kader). Ze zijn generiek (zoals verruiming  van de 


mogelijkheden voor geoorloofde staatssteun) of hebben vooral betrekking op de lidstaten (zoals inzet van 


het Solidariteitsfonds of het steunprogramma van de Europese Centrale Bank). Alleen zeer beperkt zijn ze 


direct relevant voor de provincie, zoals bij de versoepeling van de inzet van Structuurfondsen. Europese 


Commissievoorzitter Von der Leyen heeft verklaard dat het nieuwe MFK 2021-2027 het nieuwe Marshall-


plan voor Europa moet worden. 


 
1 De Europastrategie gaat over de inzet van de provincie in het kader van de Europese Unie (EU). In overeenstemming met 


de gewone taalpraktijk gebruiken we “Europa” om de Europese Unie aan te duiden. De strategie heeft ook betrekking op 
landen buiten de EU, zoals Zwitserland of Noorwegen, die op verschillende wijzen door verdragen verbonden zijn met de 
Unie.  
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1. WAAROM EEN EUROPASTRATEGIE VOOR DE PROVINCIE UTRECHT? 


“Europa”, oftewel de Europese Unie, is naast gemeenten, waterschappen, andere provincies en het 


Rijk, de vijfde bestuurslaag waar de provincie Utrecht mee te maken heeft.  


Europese wetgeving heeft directe gevolgen voor de provincie. De provincie moet Europese regelge-


ving naleven en implementeren.  


Europa biedt ook kansen voor financiering, kennisuitwisseling en profilering. Daarom volgen wij ac-


tief de Europese beleidsontwikkelingen en daar waar nodig probeert de provincie, samen met haar 


partners, deze te beïnvloeden. Deze monitoring en lobby voert de provincie niet alleen uit, maar in 


verschillende verbanden, zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Huis van de Nederlandse Pro-


vincies (HNP) in Brussel, de Regio Randstad en diverse Europese netwerken. 


In deze Europastrategie herijkt de provincie Utrecht haar Europese prioriteiten voor de periode 2020 


t/m 2023. Een herijking is nodig omdat de situatie in Utrecht en in Europa is veranderd. Na de Provin-


ciale Statenverkiezingen in maart 2019 kwam een coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en Chris-


tenUnie met “Nieuwe energie voor Utrecht” aan het roer. In mei 2019 is het nieuwe Europese Parle-


ment gekozen en in december 2019 trad de nieuwe Europese Commissie aan met een bijzonder am-


bitieus beleidsprogramma op het gebied van klimaat, milieu, energietransitie en digitalisering.  


De Europastrategie geeft richting aan de inzet van de provincie door te beschrijven wat de Utrechtse 


prioriteiten in Europa zijn (§2) en hoe de provincie in relatie tot Europa werkt (§3). Hiermee zorgt de 


strategie enerzijds voor de duurzaamheid van de inzet die nodig is om in Europees verband resulta-


ten te behalen. Anderzijds verschaft ze door haar strategische karakter ook de nodige ruimte, binnen 


de ingeslagen richting, om flexibel te kunnen reageren op maatschappelijke en beleidsontwikkelin-


gen in Utrecht en in Europa. 


Door 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.2 Deze inhoudelijke be-


leidskaders zijn reeds of worden nog vastgesteld door Gedeputeerde en Provinciale Staten. De Euro-


pastrategie vormt een nadere uitwerking op deze beleidskaders voor wat betreft de inzet richting Eu-


ropa. Zij selecteert de meest kansrijke beleidsthema’s (in §2), faciliteert de inzet door onze werkwijze 


in Europa te beschrijven (§3) en brengt de inzet van de provincie Utrecht samen in een strategisch 


kader. Hiermee geeft deze strategie invulling aan de signalerende, coördinerende en faciliterende rol 


van de portefeuille Europa t.a.v. het Europees aspect van de inhoudelijke beleidsvelden van de pro-


vincie.  


 
2 Het gaat in ieder geval om de volgende beleidskaders: 


• Regionale Economische Agenda 2020-2027  


• Economische Visie 2020-2027 Focus op een vitale en duurzame economie 


• Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving 2016-2019 en 2020-2023 (in ontwikkeling) 


• Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht 2018 – 2020 en het vervolg erop (in ontwikkeling) 


• Mobiliteitsplan van de provincie Utrecht: Mobiliteitsvisie, Mobiliteitsprogramma en Uitvoeringspro-
gramma’s Fiets, Goederenvervoer, Knooppunten, Openbaar Vervoer, Provinciale (Vaar)wegen, Verkeers-
veiligheid en Smart Mobility  


• Programmaplan Energietransitie 2020-2025 


• De Digitale Routekaart Slimcity2025 voor de informatievoorziening van de Provincie Utrecht en Actieplan 
digitale transformatie (in ontwikkeling) 


• Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (in ontwikkeling) 
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2. DE UTRECHTSE INZET IN EUROPA 


2.0. EUROPESE CONTEXT  
 


In 2019 kreeg Utrecht nieuwe Provinciale en Gedeputeerde Staten. Europa kreeg in dat jaar een 


nieuw Parlement (in juli) en een nieuwe Commissie (in december). Beide Europese organen hebben 


een zittingstermijn van vijf jaar (i.e. tot 2024). De nieuwe Commissievoorzitter, de Duitse Christende-


mocrate Ursula von der Leyen, presenteerde zes prioriteiten voor de komende vijf jaar:  


• Een Europese Green Deal; 


• Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk; 


• Een economie die werkt voor de mensen; 


• Het beschermen van de Europese levenswijze; 


• Een sterk Europa in de wereld;  


• Een nieuwe impuls voor de Europese democratie. 


Met name de eerste twee prioriteiten sluiten nauw aan op de beleidsterreinen van decentrale over-


heden en ook op Utrechtse uitdagingen en ambities. De overige vier prioriteiten betreffen zaken bui-


ten de scope van Nederlandse provincies, zoals de Economische en Monetaire Unie, een Europees 


werkloosheidsherverzekeringsstelsel en een Europees minimum inkomen, de bescherming van de 


rechtsstaat en van externe grenzen van de Unie, bestrijding van terrorisme en van georganiseerde 


misdaad, Europese handelsverdragen, defensie-unie, institutionele hervormingen van de EU.  


De overkoepelende ‘roadmaps’ voor de prioriteiten “Europese Green Deal” en “Europa klaar voor 


het digitale tijdperk” zijn ook als eerste door de nieuwe Europese Commissie gepresenteerd, respec-


tievelijk in december 2019 en februari 2020.  


De Europese Green Deal is een ambitieuze overkoepelende strategie voor een klimaatneutraal Eu-


ropa in 2050, met aankondiging van vele beleidsinitiatieven op het gebied van: 


• klimaatambitie (reductie CO2-uitstoot),  


• schone, betaalbare en veilige energie,  


• schone en circulaire economie,  


• duurzame en slimme mobiliteit,  


• energie- en hulpbronnenefficiënte wijze bouwen en renoveren,  


• eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (Farm to Fork-strategie),  


• herstel van ecosystemen en biodiversiteit, 


• gifvrij milieu (‘zero pollution’-actieplan) en 


• groene financiering en investeringen en een rechtvaardige transitie.  


De afzonderlijke voorstellen die onder verschillende thema’s van de Green Deal vallen worden in de 


loop van 2020 en 2021 gepubliceerd. De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie voor Eu-


ropa en de eerste prioriteit van de nieuwe Europese Commissie, onder directe verantwoordelijkheid 


van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans. Deze strategie om de Europese economie ingrijpend 


te verduurzamen zal doorwerken op nagenoeg alle beleidsterreinen en zal ook van grote invloed zijn 


op veel verschillende beleidsterreinen van de provincie.  


Het tweede grote beleidspakket dat de Europese Commissie na de Green Deal presenteerde, betrof 


de commissieprioriteit ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Op 19 februari 2020 







5 
 


publiceerde de Commissie de overkoepelende strategie (‘roadmap’) “Shaping Europe's digital fu-


ture”3, een ‘Datastrategie’ en een ‘witboek over kunstmatige intelligentie.  


De Commissie zet in op de volgende drie doelstellingen: 


• technologie die werkt voor mensen, 


• een eerlijke en concurrerende economie, 


• een open, democratische en duurzame samenleving. 


Om deze doelen te bereiken wil de Commissie onder andere het actieplan voor 5G en 6G updaten en 


een Europese Cybersecurity-strategie uitbrengen. De Commissie zet zich ervoor in om grote sociaal-


economische organisaties, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijven, al in 2025 te verbinden met Gi-


gabit connectiviteit. De regels voor digitale diensten moeten gelijk zijn voor heel Europa. Ook wil de 


Commissie digitalisering inzetten voor de doelen van de Green Deal: het tegengaan van de klimaat-


verandering en het realiseren van de groene transitie.  


In de bijlage hieronder gaan we nader in op beide strategieën: de Europese Green Deal en de Digitale 


Toekomst. 


 


2.1. PRIORITEITEN 
 


Zoals hierboven geschetst zet de Europese Unie sterk in op verduurzaming, energietransitie en digita-


lisering. Deze koers sluit goed aan bij de richting die de provincie Utrecht met haar regionale partners 


kiest, o.a. in de Regionale Economische Agenda 2020-2027. Deze brede, middellange-termijnagenda 


is opgesteld in opdracht van provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, in sa-


menwerking met U16, Regio Amersfoort en Regio Gooi en Vechtstreek. De agenda vertaalt de be-


langrijkste maatschappelijke opgaven van de regio naar economische kansen, uitgaande van kwalita-


tieve en inclusieve groei: gezond stedelijk leven, energietransitie, circulaire economie, klimaatadap-


tatie, duurzame mobiliteit en digitalisering. In de Regionale Economische Agenda 2020-2027 kiest de 


regio voor een groene, gezonde en slimme economie en de inzet op  


i. toekomstgerichte leefomgeving, 


ii. gezonde mensen en  


iii. waardevolle digitalisering. 


In overeenstemming met de parallelle beleidsontwikkelingen in Europa en in Utrecht willen we de 


komende jaren de volgende drie inhoudelijke accenten leggen in relatie tot Europa: 


• Gezond Stedelijk Leven, 


• Multimodale en slimme mobiliteit, 


• Energietransitie. 


Van alle Utrechtse opgaven verwachten wij voor deze drie prioriteiten dat Europa het meest kan bij-


dragen. Voor deze opgaven is de inzet in relatie tot Europa ook reeds verankerd in de Utrechtse be-


leidskaders.  


Daarnaast hebben de volgende drie thema’s onze extra aandacht in relatie tot Europa: 


• Digitalisering, 


• (Circulaire) Economie, 


• Plattelandsontwikkeling. 


 
3 “De digitale toekomst van Europa vormgeven” Het document is op het moment van schrijven (nog) niet in het 
Nederlands verschenen.  
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De Utrechtse beleidskaders voor deze thema’s zijn nog in ontwikkeling. De rol van Europees beleid 


en Europese instrumenten op deze gebieden is echter groot. Mede daarom verdienen deze thema’s 


extra aandacht in relatie tot Europa. 


Bij al deze inhoudelijke prioriteiten en aandachtsgebieden hebben we speciale aandacht voor Euro-


pese financiering. 


 


Prioriteit 1 ‘Gezond Stedelijk Leven’  


Wat is gezond stedelijk leven?  
Een regio waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een regio van gezonde 
inwoners in een gezonde leefomgeving. Waar iedereen kan meedoen, en iedereen zich thuis 
mag voelen. In een gezonde regio hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze 
op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je kunt er prettig wonen in een 
schone, groene omgeving met zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een 
gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele 
functies. Waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid de norm is. En waar we 
economisch sterk blijven, juist door aandacht te hebben voor gezond stedelijk leven voor 
iedereen. 4 


Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch 


vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven van de provincie. 


Het is ook een opgave die de hele regio verenigt. Veel van onze partners hebben een gezonde leef-


omgeving op de agenda staan. Ze herkennen deze uitdaging en hebben een eigen rol in de aanpak 


ervan. De uitdaging om onze leefomgeving gezond te houden is nauw verbonden met het verstede-


lijkte karakter van onze regio. Veel bedrijvigheid, verkeer en lawaai brengen gezondheidsrisico’s met 


zich mee door stress, luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Inwoners van stedelijke gebieden lo-


pen risico’s op overgewicht door slechte voeding en te weinig bewegen. Hoge bevolkingsdichtheid 


werkt snelle verspreiding van infectieziektes in de hand. En klimaatverandering betekent voor be-


bouwde gebieden extra problemen door hittestress en wateroverlast. Tegelijkertijd wonen er steeds 


meer mensen in steden en stedelijke gebieden. Meer dan 70% van de Europese bevolking leeft al in 


een stedelijk gebied5. Vandaar dat Utrecht, een van de meest competitieve regio’s van Europa, een 


interessante experimenteerruimte, een Europees ‘living lab’, is voor innovatieve oplossingen om een 


verstedelijkte regio gezond te houden: Healthy Urban Living. In deze internationaal aantrekkelijke 


propositie komen drie beleidslijnen, Groen, Gezond en Slim, van de Economic Board Utrecht samen. 


Het regionale profiel van Healthy Urban Living past uitstekend in de Europese ambitie voor de ver-


groening van de economie en bescherming van het milieu en klimaat van de Green Deal. 


Onder de naam “Utrecht Region” bouwen de provincie Utrecht en haar regionale partners al sinds 


enkele jaren aan een internationaal profiel als een Healthy Urban Living-regio (zie hieronder §3.5 


‘Profilering’). Daar zien we al de eerste resultaten van. Utrecht begint langzamerhand bekend te wor-


den als een van de meest competitieve Europese regio’s die innovatieve oplossingen ontwikkelt om 


de inwoners van een druk, verstedelijk gebied gezond te houden. Het gaat daarbij niet alleen om 


technische snufjes, maar ook om sociale- en beleidsinnovaties: het samen met verschillende partijen 


én met de inwoners werken aan gedragsverandering en een betere inrichting van ruimte. De ko-


mende jaren gaan we hiermee door om de naam van Utrecht Region als een Europese 


 
4 Regionale Economische Agenda 2020-2027, p.4 
5 https://agendastad.nl/urban-agenda  



https://agendastad.nl/urban-agenda
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experimenteerruimte (living lab) voor Healthy Urban Living verder te verstevigen, om kennis te de-


len, Europees beleid beïnvloeden en Europese financiering aan te trekken.  


We gaan door met onze lobby voor gezonde lucht. Dit doen we in samenwerking met onder andere 


de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Utrecht en het Rijk. Een belangrijk kader wordt 


gevormd door het Schone Lucht Akkoord dat de provincie Utrecht op 13 januari 2020 heeft onderte-


kend. We richten ons bij de lobby, binnen onze eigen mogelijkheden en in onze eigen netwerken, op 


aanscherping van de Richtlijn Luchtkwaliteit, en dan met name voor de fijnere fractie van fijnstof 


(PM2,5). We streven naar een internationaal beleid dat meer gericht is op gezondheidswinst en min-


der op grenswaarden en hotspots. We vragen daarbij niet alleen om ambitieuze internationale doel-


stellingen voor het luchtbeleid, maar ook om aanpak van de luchtproblematiek bij de bron (Europees 


bronbeleid). Een specifiek aandachtspunt is het probleem van de voornamelijk uit Nedersaksen af-


komstige ammoniakzouten die door reacties in de lucht secundair fijnstof (PM2,5) vormen. Deze 


luchtvervuiling komt voor een groot deel doordat mest in Duitsland uitgereden wordt in plaats van 


geïnjecteerd. Bij de aanpak hiervan willen we onder leiding van het Rijk gezamenlijk optrekken met 


de grensprovincies en het RIVM om in Europees verband deze bron van luchtvervuiling te agenderen. 


Onder leiding van het Rijk zetten we ons binnen onze mogelijkheden en netwerken in voor strengere 


normen voor industriële uitstoot (aanscherping van de Europese Richtlijn industriële emissies en 


BBT-conclusies6).  


Ook vanuit het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer zetten we in op Europese lobby en subsidies 


voor verduurzaming van het goederenvervoer over de weg en over het water, door stimulering van 


clean energy hubs (schone brandstoffen en energiedragers, zoals waterstof) bij de goederencorridors 


langs weg en water, stimulering schone binnenvaart, modal shift (van vies naar schoon, van weg naar 


water of van ‘groot ‘naar ‘klein’) en meer efficiency (o.a. bundeling van goederenstromen) en door 


verbetering interregionale en internationale samenwerking. Energietransitie en circulariteit (o.a. 


bouwlogistiek en afval) spelen hierbij een belangrijke rol. We pleiten voor invoering van een Euro-


pees energielabel voor de motoren van binnenvaartschepen vergelijkbaar met de Europese emissie-


normen voor wegvoertuigen (EURO 6). (Voor Multimodale en slimme mobiliteit zie de volgende para-


graaf hieronder.) 


We verkennen mogelijkheden voor Europese kennisuitwisseling op het gebied van bestrijding van 


geluidsoverlast, bijvoorbeeld door gebruik van stil asfalt. 


Wij continueren ook onze lobby voor een integrale gezondheidsbenadering in het Europese milieu-


beleid, zoals onze inzet voor het opnemen van het gezond stedelijk leven (Healthy Urban Living) als 


een thema in het 8e Milieuactieprogramma (8e MAP) 2021-2027 van de Europese Unie.  


De provincie werkt met haar partners aan de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, een initia-


tief van de Economic Board Utrecht (EBU), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 


en de Universiteit Utrecht (UU). Door kennis, voorbeelden en gegevens te bundelen en te ontsluiten 


versterken we de internationale positie van Utrecht op het gebied van Healthy Urban Living. We ver-


kennen de mogelijkheden voor Europese promotie en financiering van de Data- en Kennishub Ge-


zond Stedelijk Leven.  


 
6 De vergunningverlener moet bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu rekening houden met de 
zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies van de Europese Commissie. 
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Bij onze profilering en lobby maken we gebruik van regionale en internationale netwerken zoals het 


Utrechtse Health Hub en het Regions for Health Network (RHN) van de Europese afdeling van de 


Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  


Er is ook veel kennis in de regio aanwezig op het gebied van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld bij het 


RIVM, KNMI, de Universiteit Utrecht, grote ingenieursbureaus of bij het cluster van circa 80 geodata-


bedrijven in Amersfoort, waar nu al wereldwijd gebruik van wordt gemaakt. Deze kennis willen we in 


Europa delen. We kunnen ook van andere Europese regio’s leren, bijvoorbeeld hoe je hittebestendig 


kunt bouwen. We vinden dat er meer aandacht in Europa moet komen voor klimaatadaptatie: het 


stelt investeringen veilig, voorkomt schade in de toekomst en verbetert tegelijkertijd het welzijn en 


welbevinden van inwoners.  


 


Prioriteit 2 ‘Multimodale & slimme mobiliteit’ 


De druk op het regionale mobiliteitssysteem in de provincie Utrecht is groot en wordt alleen maar 


groter: zowel het aantal banen als het aantal inwoners neemt immers toe. Voor een goede bereik-


baarheid in de toekomst is er een schaalsprong van het systeem nodig: een capaciteitsuitbreiding van 


wegen, fietspaden, OV etc. Maar eerst moeten we de bestaande infrastructuur en alle vervoermidde-


len (modaliteiten) slimmer benutten. Daarom zetten wij met Smart Mobility in op het beter benutten 


van het aanbod in relatie tot de vraag. Daarmee willen wij balans creëren. Vandaar dat we aan een 


integrale, multimodale oplossing van het mobiliteitsvraagstuk werken om de provincie bereikbaar, 


gezond en aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren. Zo zetten we in op opschaling 


van het OV, innovatieve vormen van verkeersreductie, snelle invoering van elektrische (deel)auto's 


en daarvoor noodzakelijke (bidirectionele) laadinfrastructuur, opschaling van mobiliteitsdiensten 


('mobility as a service', MaaS), en slimme mobiliteitsoplossingen. We bieden ruimte aan nieuwe ex-


perimentele oplossingen en succesvolle tools schalen we op in en buiten de regio. We stimuleren het 


fietsgebruik, met als doel dat in 2023 50% van de ritten korter dan 15 kilometer op de fiets plaats-


vindt. Wij willen van de provincie Utrecht dé fietsregio van Europa maken.7  


Bij al deze uitdagingen en ambities zien we kansen in Europa. In de Europese Green Deal zet de Euro-


pese Commissie namelijk nadrukkelijk in op geautomatiseerde en geconnecteerde multimodale mo-


biliteit en slimme verkeersbeheersystemen. Daarom verkennen we de mogelijkheden voor Europese 


financiering van verschillende mobiliteitsopgaven. We vragen meer aandacht in Europa voor een in-


tegrale, multimodale (inclusief fiets en OV) oplossing van het bereikbaarheidsvraagstuk, bijvoorbeeld 


door verbetering van internationale spoorverbindingen, maar ook door het scheppen van een meer 


gelijkwaardig speelveld in de Europese interne markt voor verschillende vormen van vervoer. We 


wisselen kennis uit met vergelijkbare Europese regio’s over vragen zoals: hoe pakken zij een schaal-


sprong in mobiliteit aan? We leveren een bijdrage aan standaardisatie, harmonisatie en interoperabi-


liteit op Europees niveau van communicatieprotocollen voor slimme mobiliteit (smart mobility). 


Daarbij werken we samen met onze Europese partners in het C-ITS (Cooperative Intelligent Transport 


Systems) platform van het Europese netwerk POLIS. In dit gerenommeerde netwerk komen regio’s 


en steden uit heel Europa samen om kennis uit te wisselen en hun aanpak af te stemmen met be-


trekking tot duurzame en slimme mobiliteit. Binnen POLIS nemen we deel aan inhoudelijke werk-


groepen en platforms die bijdragen aan de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Smart Mo-


bility. De provincie Utrecht is ook aangesloten bij ERTICO – ITS Europe, dat is een publiek-private 


 
7 De veranderde verkeersgedrag door de uitbraak van de Covid19-pandemie in maart 2020 biedt mogelijk kan-
sen om de realisatie van een aantal doelstellingen te versnellen door meer thuis- en telewerken en meer ge-
bruik van fiets. 
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samenwerking tussen 120 serviceproviders, leveranciers, verkeers- en transportindustrie, research, 


overheden, gebruikersorganisaties, operators van mobiele netwerken en voertuigenfabrikanten. 


Dankzij ERTICO – ITS EUROPE kunnen we succesvolle maatregelen uit Europese landen makkelijk toe-


passen binnen de provincie Utrecht. Door gebruik te maken van bestaande kennis en beproefde 


technologie kunnen wij snel en doeltreffend projecten realiseren. Onder het uitvoeringsprogramma 


Smart Mobility onderzoeken wij ook of we Europese financiering kunnen krijgen voor het uitvoeren 


van maatregelen binnen deze uitvoeringsperiode. 


We profileren Utrecht als dé fietsregio in Europa en als experimenteerruimte (‘living lab’) voor 


nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals gecombineerd vervoer, OV-knooppunten, fietsenstalling stations-


plein Utrecht, MaaS-pilot Leidsche Rijn, de Schwung-app en het ‘fietspad van de toekomst’. We zet-


ten de provincie als dé fietsregio van Europa op de kaart door internationaal kennis te ontwikkelen 


en delen via deelname aan Europese projecten en samenwerking binnen Europese netwerken, zoals 


de Dutch Cycling Embassy en European Cycling Federation. Wij gaan actief op zoek naar Europese 


partners om mee samen te werken. En we willen ons aansluiten bij consortia (organisaties met een 


tijdelijke bundeling van kennis en krachten om een groot project te realiseren) op het gebied van in-


novatieve oplossingen voor veilig, comfortabel en snel fietsen. Hoe realiseren andere regio’s innova-


tieve snelfietsroutes? Wij zien onder meer Europese kansen voor projecten rondom smart mobility 


(Intelligente Transport Systemen, big data), langeafstands- en snelfietsroutes, bereikbaarheid van be-


langrijke werklocaties per fiets en gedragsverandering.  


 


Prioriteit 3 ‘Energietransitie’  


De provincie Utrecht heeft scherpe doelen op het gebied van energietransitie. In 2040 wil de provin-


cie klimaatneutraal zijn. Dan moet alle binnen de provincie Utrecht benodigde energie hier duurzaam 


worden opgewekt. In 2023 wil de provincie dat 16% van het regionale energiegebruik duurzaam op-


gewekt wordt en dat de provincie 9% minder energie gebruikt dan in 2017.  


Hoewel de Utrechtse doelen hoger liggen dan de Europese ambitie, kan het beleid voortvloeiend uit 


de Europese Green Deal bijdragen aan onze regionale opgaven. De Europese Klimaatwet, richtlijnen 


voor energiebesparing, emissienormen voor voertuigen, subsidies en de EU-regeling voor emissie-


handel (EU ETS) zullen bijdragen aan een meer gelijkwaardig economisch speelveld in de interne 


markt, waardoor Utrechtse partijen makkelijker stappen zullen kunnen zetten naar hernieuwbare 


energiebronnen en energiebesparing. Daarom oefenen we met onze partners invloed uit op de regel-


geving die uiteindelijk ook weer voor de provincie belangrijk is omdat het het speelveld bepaald voor 


ons handelen bij grote transities. Die invloed oefenen we vooraf uit door mee te schrijven, mee te 


denken bij de totstandkoming van beleid. Dit doen we via onze mensen in Brussel, het Huis van de 


Nederlandse Provincies, Randstadprovincies ed. En formeel doen we dit via het Europees Comité van 


de Regio’s waar we mogen stemmen over advisering van beleid via resoluties, amendementen enz.  


De provincie en onze partners zijn gehouden aan veel regels en wetten die zijn vastgesteld door de 


Rijksoverheid of door de Europese Unie. Soms blijkt bij de realisatie van besparing of duurzame op-


wekking dat bestaande wetten op het gebied van de energievoorziening of ruimtelijke ordening niet 


passen bij de energietransitie of blijkt in de praktijk dat een regel of subsidie niet leidt tot het be-


oogde effect. Daarnaast zijn er belemmeringen op het gebied van regelgeving voor aansluitingen op 


het distributienet. Wanneer we merken dat dit soort knelpunten door bestaande regels en wetten 


van de Rijksoverheid of Europese Unie zich (vaker) voordoen bij duurzame energieprojecten in onze 
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provincie, proberen wij samen met onze partners via lobby bij de Rijksoverheid of Europese Unie een 


aanpassing in gang te zetten. 


Financiële instrumenten lenen zich ook voor het opschalen van investeringen in energiebesparing en 


-opwek via de zogenaamde hefboomwerking. Via garantstellingen en leningen kunnen nieuwe fond-


sen worden opgericht of projecten worden opgeschaald door het aantrekken van geld uit nationale 


en Europese fondsen en de Europese Investeringsbank (EIB). Speerpunten zijn een fonds om de ener-


gietransitie haalbaar en betaalbaar te maken bij een brede laag van de bevolking, een fonds voor 


projectontwikkeling van wind en zonprojecten door energiecoöperaties en het uitwerken en opzet-


ten van fondsen voor gebouwgebonden financiering van energiebesparing van woningen. De kennis 


en expertise hiervoor is vooral aanwezig bij onze samenwerkingspartners die opereren in het regio-


nale economisch systeem. Daar begint het initiatief, ondernemerschap en de innovatie die benut en 


opgeschaald moeten worden. 


We willen ook leren van en onze kennis delen met andere Europese regio’s over hoe andere regio’s 


energietransitie in woningbouw realiseren en welke knelpunten ze tegenkomen bijvoorbeeld bij 


proeven met warmte-koudeopslag en (diepe) geothermie. 


Naast de energietransitie in de bebouwde omgeving is de transitie naar duurzame mobiliteit een 


grote regionale opgave. Ook deze opgave sluit goed aan op de ambities uit de Europese Green Deal 


voor duurzame en slimme mobiliteit. In de provinciale Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht hebben we 


aandacht voor schone brandstoffen, schone binnenvaart, mobiele werktuigen (shovels, tractoren). 


Europese instrumenten voortvloeiend uit de Europese Green Deal kunnen hierbij behulpzaam zijn, 


zoals afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, uitrol van openbare oplaad- en tankpunten 


en herziening van de richtlijnen betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en betref-


fende het trans-Europese vervoersnetwerk (de TEN-V-verordening), evenals de herziening van de 


wetgeving inzake de CO2-emissienormen voor auto’s. 


Samen met de Hogeschool Utrecht voeren we het Europese INTERREG-project eBussed uit. Daarin 


werken we samen met zes andere Europese regio’s aan de implementatie van Zero Emission-bussen. 


Denk aan onder meer laadinfrastructuur, techniek, businessmodellen, duurzame opwekking elektrici-


teit, en ervaringen van reizigers en personeel. Verder kijken we naar ervaringen in concessies in an-


dere regio’s en ervaringen met nieuwe technologieën (zoals waterstofbussen). 


We blijven de ontwikkeling van Smart Solar Charging in Europa promoten. De combinatie van 


slimme elektriciteitsnetten, de elektrische deelauto’s (We Drive Solar) en een bi-directionele laadpa-


len levert een aantrekkelijke oplossing voor het probleem van opslag van duurzame energie. Met de 


bi-directionele laadpalen kan de auto duurzaam opgewekte stroom namelijk zowel opslaan als terug-


leveren aan het net. Met vijf regionale proeftuinen waaronder het Utrechtse Stationsgebied, waar 


ook een stationaire batterij is geplaatst, groeit het project de pilotfase uit. Pleinen met deze slimme 


laadpunten zijn al gepland in 21 steden, waaronder Utrecht. Hiermee is Smart Solar Charging uitge-


groeid tot een toonaangevend landelijk en internationaal ecosysteem van overheden, bedrijven, 


startups, projectontwikkelaars en kennisinstellingen. We blijven deze ontwikkeling steunen bij de Eu-


ropese opschaling. 
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2.2. AANDACHTSGEBIEDEN 


Aandachtsgebied 1 ‘Digitalisering’ 


Een van de drie strategische doelen van de Utrechtse Regionale Economische Agenda 2020-2027 is 


‘waardevolle digitalisering’. De drie opgaven die hieronder vallen (digitale inclusiviteit, datagedreven 


innovatie en media- en datawijsheid) lopen parallel met de prioriteit van de Europese Commissie 


voor ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Utrechtse bedrijven en overheden hebben 


veel ervaring met geografische informatiesystemen (GIS), digitalisering van besluitvorming in de Om-


gevingswet, e-participatie en burgerparticipatie bij dataverzameling (bijvoorbeeld bij het project 


Snuffelfiets). Veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering is gebundeld in het cluster van 


geodata-bedrijven in Amersfoort en in de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daarbij komen 


wij en onze partners ook veel knelpunten tegen die gezamenlijke ontwikkeling en opschaling van 


nieuwe digitale producten met marktpartijen, belemmeren. Het gaat daarbij om knelpunten bij bij-


voorbeeld omgang met persoonsgegevens, eigendom van data, staatssteun en aanbestedingen. Met 


onze praktijkervaring vanuit Utrecht willen we bijdragen aan betere Europese regulering door aan-


dragen van knelpunten en goede voorbeelden. We willen kennis uitwisselen met andere regio’s op 


het gebied van kunstmatige intelligentie en automatisering van besluitvorming, bijvoorbeeld op het 


gebied van juridische status van en maatschappelijk draagvlak voor geautomatiseerde besluitvor-


ming. We verkennen mogelijkheden voor een European Digital Innovation Hub (EDIH) voor de regio 


Utrecht, een regionale samenwerkingsverband die technologische kennis en experimenteerfacilitei-


ten bieden om de digitale transformatie van de industrie te versnellen. We zetten ook in op Europese 


promotie en financiering van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. 


 


Aandachtsgebied 2 ‘(Circulaire) Economie’  


De hierboven genoemde prioriteiten Gezond Stedelijk Leven, Mobiliteit en Energietransitie, evenals 


het aandachtspunt Digitalisering, sluiten al aan op de Regionale Economische Agenda 2020-2027. 


Nog twee economische onderwerpen verdienen in de Europese context echter onze aandacht: 


• Circulaire Economie en 


• vormgeving en uitvoering van het EFRO-programma Kansen voor West.  


De transitie van lineaire naar een circulaire economie is een van de doelstellingen van de Europese 


Green Deal én van de Utrechtse Regionale Economische Agenda 2020-2027. De regionale economie 


is in 2050 zoveel mogelijk circulair. Om deze regionale doelstelling te realiseren moeten we de Euro-


pese ontwikkelingen volgen en zo mogelijk Europese instrumenten inzetten. In lijn met ambities uit 


het coalitieakkoord gaat de provincie een regionale grondstoffenstrategie opstellen en een regionale 


monitoringsstrategie circulaire economie ontwikkelen. De provincie zal daarnaast middels circulair 


opdrachtgeverschap circulariteit een plek geven binnen eigen inkoop- en aanbestedingstraject’en, en 


er wordt bekeken hoe de provincie circulair ondernemerschap en regionale keteninnovatie kan sti-


muleren.. Ook hierbij kunnen Europese initiatieven behulpzaam zijn. 


Samen met de overige drie Randstadprovincies (Flevoland, Noord- en Zuid-Holland) en met de vier 


grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voeren we al sinds 2007 een econo-


misch stimuleringsprogramma voor West-Nederland gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regio-


nale Ontwikkeling (EFRO). Dit programma, genaamd Kansen voor West, heeft ieder zeven jaar, vol-


gens de systematiek van het Meerjarig Financieel Kader, andere prioriteiten en doelstellingen, afhan-


kelijk van de economische, maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in Europa en in de Randstad. 


Na Kansen voor West I (2007-2013) en Kansen voor West II (2014-2020) zijn we nu in fase van 
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voorbereiding van de nieuwe periode 2021-2027. Het programma voor deze nieuwe periode is nog in 


ontwikkeling, maar zal in ieder geval voor een deel in het verlengde liggen van de doelstellingen van 


de Europese Green Deal. Komende jaren zal onze aandacht liggen bij de ontwikkeling en opstart van 


dit derde EFRO-programma voor West-Nederland. 


 


Aandachtsgebied 3 ‘Plattelandsontwikkeling / POP’  


Een ander Europees programma dat we samen met andere provincies en het Rijk uitvoeren is het 


Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van 


het platteland. Het huidige programma voor de periode 2014-2020 is al derde POP programma dat 


we uitvoeren. Ook hier geldt dat het programma voor de nieuwe periode (2021-2027) nog in ontwik-


keling is. Hierbij werken we nauw samen met andere provincies in het Interprovinciaal Overleg en 


met het Rijk via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via het regiebureau POP zijn we aan-


gesloten bij het kennisplatform Netwerk Platteland en European Innovation Partnership (EIP) Agri. 


Daar wisselen we kennis en ervaring uit. We brengen de organisatie in stelling om effectief te acteren 


rondom het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter uitvoering van het Europees Gemeenschappelijk 


Landbouwbeleid (GLB). Hier werken we samen met het Rijk, andere provincies en de waterschappen 


om het GLB op nationaal niveau vorm te geven. Het instrument POP3 werkt zeer ondersteunend aan 


de doelstellingen die we gesteld hebben in onze eigen landbouwvisie. 
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3. HOE WERKEN WE IN RELATIE TOT EUROPA? 


 


3.0. Algemene uitgangspunten  


Bij de activiteiten van de provincie in relatie tot Europa volgen we de volgende uitgangspunten: 
 
a) Algemeen doel van onze Europastrategie is om Europa optimaal te laten bijdragen aan de 


Utrechtse opgaven door: 
• monitoring van de relevante Europese wet- en regelgeving, signalering van kansen en bedrei-


gingen, en zo nodig beïnvloeding ervan; 
• optimaal gebruik van de Europese financieringskansen; 
• optimaal gebruik van de Europese kansen voor kennisuitwisseling; 
• optimale profilering van Utrecht in Europa. 


b) ‘Europa’ is een bestuurslaag, waarmee de provincie te maken heeft (en dus geen doel op zich). 
c) Aansluiting bij de kansen in Europa is noodzakelijk voor het bereiken van provinciale doelen. 
d) Prioritering van activiteiten gebeurt telkens op basis van een afweging van de nodige inspanning 


ten opzichte van het verwachte effect ervan. 
e) Hierbij zijn de inhoudelijke doelen van de provincie Utrecht leidend. 
f) Samenwerking, zowel regionaal als nationaal en internationaal, is cruciaal. 
g) Daarom draagt de provincie ook bij aan de Europese doelen en de Europese samenwerking. 
h) De portefeuille Europa heeft bestuurlijk en ambtelijk een signalerende, coördinerende en facilite-


rende rol t.a.v. het Europees aspect van de inhoudelijke beleidsvelden van de provincie. 
 


Op basis van deze uitgangspunten kunnen, niet alleen in deze strategie, maar ook telkens opnieuw, 


scherpe inhoudelijke keuzes gemaakt worden, die noodzakelijk zijn om in Europa effectief te opere-


ren. Deze uitgangspunten vormen voor ons de criteria voor de afweging van onze inzet richting Eu-


ropa. 


 


3.1. Europa in de provinciale organisatie 


Binnen de provinciale organisatie vormt ‘Europa’ geen op zichzelf staand doel of dossier. Het beleid 


van de Europese Unie heeft zijn uitwerking op veel beleidsvelden van de provincie. Europa vormt 


daarom een integraal onderdeel van alle opgaven. Om de affiniteit met de Europese bestuurslaag in 


de provinciale organisatie te vergroten zullen we de mogelijkheden onderzoeken voor tijdelijke deta-


chering van provinciemedewerkers in Brussel. Na die ervaring zullen ze de weg in Brussel veel beter 


kennen en daarmee een (nog) efficiëntere en effectievere bijdrage aan het Utrechtse beleid kunnen 


leveren. Het daadwerkelijk uitvoeren hiervan is onder andere afhankelijk van voldoende capaciteit 


binnen de provincie en de aanwezigheid van relevante detacheringsmogelijkheden in Brussel. 


 


Het cluster Europa, binnen het Domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO), ondersteunt het 


bestuur, het management en de organisatie bij de Europese zaken. Deze brede signalerings- en advi-


seringsfunctie voert het Europa-cluster uit in samenwerking met de Regio Randstad, het Huis Neder-


landse Provincies in Brussel en andere samenwerkingsverbanden (zie hieronder).  


 


Daarnaast worden twee Europese subsidieprogramma’s decentraal in de provinciale organisatie uit-


gevoerd onder bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de inhoudelijke portefeuillehouders: 
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- het economisch stimuleringsprogramma EFRO Kansen voor West wordt uitgevoerd binnen het 


Domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) onder de aansturing van de portefeuillehouder Economie 


en  


- het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) binnen het Domein Landelijke Leefomgeving 


(LLO) onder de aansturing van de portefeuillehouder Landbouw.  


 


 


3.2. Monitoring, signalering en advisering  


Het cluster Europa in het Domein Bestuurs- en Directieondersteuning vervult de rol van een experti-


secentrum op het gebied van Europa voor het bestuur, de provinciale organisatie en, in beperkte 


mate, voor de regio. De Europese Unie voert echter beleid op een groot aantal terreinen die direct of 


indirect betrekking hebben op de provincie en haar opgaven. Het is daarom voor één provincie on-


mogelijk om beleidsontwikkelingen op al deze terreinen actief in gaten te houden. Daarom werkt de 


provincie bij monitoring van Europees beleid, signalering van kansen en bedreigingen en advisering 


daarover nauw samen met elkaar en met andere medeoverheden. Hieronder lichten we de belang-


rijkste samenwerkingsverbanden toe.  


Regio Randstad 


De provincie Utrecht werkt in eerste instantie nauw samen met de andere drie Randstadprovincies 


onder de naam van de Regio Randstad in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De vier 


Randstadprovincies, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, bundelen al sinds 1990 hun 


krachten in Brussel. De samenwerking, onder de naam “Regio Randstad”, richt zich op het signaleren 


van nieuwe Europese beleidsontwikkelingen en op het actief volgen van een aantal voor de Rand-


stadprovincies relevante beleidsterreinen. De vier provincies vormen op EU-zaken een ‘shared ser-


vice’ waaraan iedereen vanuit zijn/haar expertise bijdraagt en waarvan de vier deelnemende provin-


cies kunnen profiteren. Er wordt vanuit de Randstadsamenwerking samen opgetrokken in HNP- of 


IPO-verband en in het Comité van de Regio’s. Bij gezamenlijke doelen en belangen organiseren we 


samen evenementen en ondernemen andere acties om de beleidsontwikkelingen in Brussel te beïn-


vloeden. Door deze samenwerking is het volgen van Europese beleidsontwikkelingen efficiënter en 


de lobby richting Europa effectiever. Binnen Regio Randstad verdelen we dossiers en gebruiken we 


elkaars expertise. Ook bekostigen we gezamenlijk extra menskracht. Dankzij de Randstadsamenwer-


king kunnen de vier provincies elkaars kennis en kunde van EU-zaken benutten en hebben zij toegang 


tot elkaars netwerken in Brussel en binnen Nederland. De bundeling van krachten draagt bij aan de 


alertheid, betrokkenheid en slagvaardigheid met betrekking tot EU-zaken. Ook werkt de samenwer-


king beleidsconsistentie tussen de Europese en de provinciebestuurslagen in de hand en stelt deze 


de vier provincies in staat anticiperend en doelgericht op te treden ten aanzien van nieuw EU-beleid 


en nieuwe Europese regelgeving. De samenwerking draagt bij aan de effectiviteit van de EU-belan-


genbehartiging van de provincies.  
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Huis van de Nederlandse Provincies 


De tweede schil vormt de samenwerking tussen alle 


twaalf provincies in het Huis van de Nederlandse Pro-


vincies in Brussel. Deze samenwerking is in toene-


mende mate verbonden aan de structuren van het In-


terprovinciaal Overleg (IPO): Ambtelijke en Bestuur-


lijke Adviescommissies (AAC’s en BAC’s). In dit verband 


worden enkele meest generieke Europese dossiers ge-


volgd die relevant zijn voor alle Nederlandse provin-


cies, zoals het Cohesiebeleid na 2020, het Gemeen-


schappelijk Landbouwbeleid (GLB) of Energie & kli-


maat. Tevens worden vanuit de lidmaatschapsbijdra-


gen van het HNP de gezamenlijke huisvesting bekos-


tigd van de vertegenwoordigers van de Nederlandse 


provincies in Brussel. 


 


Europa Decentraal 


De derde schil vormt de samenwerking van alle decentrale overheden in Nederland. De provincies, 


gemeenten en waterschappen, gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-


relaties hebben gezamenlijk Europa Decentraal opgericht, hét kenniscentrum voor Europees recht 


en beleid van en voor (semi-)overheidsorganisaties.  


 


3.3. Beleidsbeïnvloeding  


Omdat het Europese beleid een grote rol speelt op veel voor de provincie belangrijke beleidsterrei-


nen, werkt de provincie mee aan de ontwikkeling ervan. Hiervoor gebruiken we verschillende beïn-


vloedingsmogelijkheden. Zo werken we met andere regio’s en steden aan adviezen in het Europees 


Comité van de Regio’s. Dit Comité is een officieel adviesorgaan van de Europese Unie met de verte-


genwoordiging van 350 decentrale overheden uit heel Europa, waaronder de provincie Utrecht.  


We reageren op relevante beleidsevaluaties en -consultaties van de Europese Commissie en schrij-


ven mee aan of ondertekenen lobbybrieven over de voor de provincie belangrijke onderwerpen, zo-


als het cohesiebeleid. Als Nederlandse provincie hebben we zelfs de mogelijkheid, uniek in de EU, om 


samen met verschillende departementen mee te lezen en mee te schrijven aan het officiële stand-


punt van de EU-lidstaat Nederland: het zogenaamde BNC-fiche (de afkorting BNC staat voor Beoor-


deling Nieuwe Commissievoorstellen). Na de vaststelling in de ministerraad vormen de BNC-fiches de 


inzet voor de Nederlandse onderhandelingen in Brussel.  


Verder brengen we onze standpunten over tijdens bilaterale gesprekken met de vertegenwoordigers 


van Europese instellingen en tijdens (netwerk)bijeenkomsten en workshops. Zowel in de adviezen 


van het Comité van de Regio’s als in consultaties, lobbybrieven en de BNC-fiches gebruiken we de 


praktijkkennis van de provincie bij de uitvoering van Europees beleid. We signaleren knelpunten 


(bijv. tegenstrijdige regelgeving) en kansen (bijv. een meer integrale, gebiedsgerichte aanpak) om het 


Europese beleid en regelgeving uitvoerbaar en nuttig te maken en houden. Dat doen wij bij voorkeur 


samen met onze regionale partners en in afstemming met andere Nederlandse provincies (in Regio 


Randstad, Huis van de Nederlandse Provincies en IPO) en gelijkgestemde regio’s elders in Europa (in 


Europese netwerken zoals AIR, WHO Regions for Health of POLIS).  
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3.4. Profilering 


Nauw verbonden met beleidsbeïnvloeding is de profilering van de regio Utrecht. Een herkenbaar 


profiel en een zekere bekendheid openen deuren en helpen bij het sluiten van coalities en vinden van 


projectpartners. Om effectief in Brussel te opereren, Utrecht op de kaart te zetten en om Europese 


projecten binnen te halen en uit te voeren is het noodzakelijk om regionaal krachten te bundelen 


met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Sinds enkele 


jaren werken we samen met onze regionale partners onder de noemer van “Utrecht Region”8 aan 


een internationaal profiel van de regio Utrecht als de Europese experimenteerruimte (‘living lab’) 


voor Gezonde Stedelijke Leefomgeving: “Healthy Urban Living”. We organiseren samen workshops 


en (netwerk)bijeenkomsten in Utrecht en Brussel, schrijven samen (felicitatie)brieven, voeren samen 


gesprekken met vertegenwoordigers van Europese instellingen, en organiseren samen inkomende en 


uitgaande werkbezoeken. Daarbij hebben we actief de publicatie van de Regional Competitiveness 


Index in 2017 en 2019 aangegrepen om de bekendheid van Utrecht als een van de meest competi-


tieve Europese regio’s te vergroten. Via al deze verschillende activiteiten hebben we Utrecht als 


Healthy Urban Living-regio op de Europese kaart gezet. Internationale profilering is een kwestie van 


lange adem. Het is daarom van belang om consequent door te gaan met de gezamenlijke inzet in de 


komende jaren (zie verder hieronder bij “Utrechtse prioriteiten”). 


 


3.5. Europese financiering 


Bij Europese financiering valt een belangrijk onderscheid te maken tussen Europese programma’s die 


mede door de provincie worden gerund en programma’s waarbij de provincie deze rol niet heeft. Bij 


Europese programma’s die mede door de provincie worden gerund, het economisch stimuleringspro-


gramma EFRO Kansen voor West en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP, krijgt de provin-


cie de verantwoordelijkheid om een bepaald bedrag aan Europese subsidies binnen de geldende ka-


ders weg te zetten via projecten. De provincie heeft dan invloed op de beleidskeuzes en het manage-


ment van zo’n programma. In het kader van deze programma’s is internationale samenwerking niet 


nodig. Deze programma’s, zoals reeds gezegd, worden bij de provincie Utrecht decentraal uitgevoerd 


binnen respectievelijk het Domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) onder de aansturing van de porte-


feuillehouder Economie en binnen het Domein Landelijke Leefomgeving (LLO) onder de aansturing 


van de portefeuillehouder Landelijk gebied. 


Bij de meeste overige Europese programma’s heeft de provincie echter geen rol als medebeheerder 


ervan. De provincie kan dan of zelf een aanvrager zijn of potentiële aanvragers uit de provincie op de 


kansen wijzen binnen een specifiek programma. Elke aanvraag, ook een aanvraag van de provincie 


zelf, concurreert met vele aanvragen uit andere landen. Bij dit soort bovennationale programma’s is 


internationale samenwerking meestal noodzakelijk. Het Cluster Europa binnen het Domein Bestuurs- 


en Directieondersteuning (BDO) adviseert over deze financieringskansen en ondersteunt bij het aan-


vragen hiervan. De advisering is gericht aan de provinciale organisatie en haar partners in de regio 


die bijdragen aan de uitvoering van het beleid van de provincie.  


 
8 ‘Utrecht Region’ duidt het gebied van provincie Utrecht en aangrenzende regio’s, Gooi en Vechtstreek en  
Foodvalley, aan. 
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Ook op het gebied van Europese financiering werken we samen met onze regionale partners. In het 


European Funding Network Utrecht (EFNU)9 wisselen we kennis en ervaring uit en stemmen we onze 


inzet af. Verschillende partijen hebben uiteenlopende specialisaties. De provincie en grotere ge-


meenten hebben met name ervaring met het EFRO-Programma Kansen voor West, het Plattelands-


ontwikkelingsprogramma POP en het Interreg-programma voor interregionale samenwerking. De 


grote kennisinstellingen daarentegen, zoals de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Cen-


trum beschikken over veel expertise op het gebied van het Europees onderzoek en innovatiepro-


gramma Horizon. Door onze expertise te delen en krachten te bundelen vergroten we de slagkansen 


van onze Europese subsidieaanvragen.  


Alle Europese financieringsprogramma’s volgen de zevenjarige begrotingscyclus van de Europese 


Unie: het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De financieringsprogramma’s van het MFK 2014-2020 


lopen in 2020 af en de onderhandelingen over het MFK 2021-2027 zijn in volle gang. In vorige perio-


des bereikten de regeringsleiders pas laat een akkoord over een nieuw MFK, waardoor de nieuwe 


financieringsprogramma’s met veel vertraging van start gingen. Door Brexit en veel nieuwe uitdagin-


gen en uiteenlopende belangen zijn de huidige onderhandelingen bijzonder zwaar. De verwachting is 


dan ook dat de nieuwe financieringsprogramma’s pas in de loop van 2021 of zelfs daarna van start 


gaan. 


Tot die tijd zullen we ons met onze partners in het European Funding Network Utrecht voorbereiden 


op de nieuwe periode door kansrijke programma’s te verkennen en thematische informatiebijeen-


komsten en workshops te organiseren voor verschillende doelgroepen in de gehele regio over de 


nieuwe Europese financieringskansen. Onze prioriteit zal daarbij liggen bij de hierboven genoemde 


thema’s van Gezond Stedelijk Leven, Multimodale Mobiliteit, Energietransitie, Digitalisering, (Circu-


laire) Economie en Plattelandsontwikkeling.  


 


3.6. Middelen en verantwoording 


Voor het monitoren, signaleren, faciliteren, lobbyen en coördineren beschikt de provincie over 


2,8 fte’s bij het cluster Europa (Team Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa, 


Domein Bestuurs- en Directieondersteuning): 


- lobbyist / vertegenwoordiger in Brussel 


- adviseur Europese financiering, 


- beleidsadviseur / coördinator Europa. 


In 2020 wordt het cluster Europa uitgebreid met ca 2 fte’s: 


- tweede adviseur Europese financiering (ca 1fte), 


- medewerker Europese projecten (ca 0,5 fte), 


- junior Public Affairs (ca 0,5 fte). 


 
9 Het European Funding Network Utrecht (EFNU) is een informeel ambtelijk netwerk van Europese subsidiead-
viseurs van een aantal gemeenten en kennisinstellingen uit de regio. Het netwerk is geïnitieerd en wordt gefa-


ciliteerd door de provincie. Het doel is regionale kennisuitwisseling en afstemming over Europese finan-
cieringskansen. Tot de deelnemers behoren adviseurs van o.a. de gemeenten Utrecht en Amersfoort, 


U10, Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor Kunsten Utrecht (HKU), Universitair Me-
disch Centrum Utrecht (UMCU), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Economic Board 
Utrecht (EBU). 
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Voor deze in totaal ca 4,8 fte’s staat ca € 500.000 aan personeelskosten begroot op de kostenplaats 


Europese zaken. 


Het materiële budget voor de uitvoering van de boevengenoemde taken van het cluster Europa be-


draagt jaarlijks (afgerond): 


 in 2020 in 2021  
en verder 


Totaal € 250.00010 € 250.000 


daarvan de Utrechtse bijdrage aan het Huis van de Nederlandse 
Provincies en de Regio Randstad: monitoring, signalering, beleids-
beïnvloeding in samenwerking met andere provincies en huisves-
ting in Brussel 


€ 105.000 ca € 125.000 


restant voor ondersteuning Europese subsidieaanvragen, reis- en 
verblijfkosten, organisatie voorlichtings- en netwerkbijeenkom-
sten in Nederland 


€ 145.000 ca € 125.000 


 


 


 


Daarnaast zet de provincie jaarlijks de volgende middelen in voor het vormgeven en uitvoeren van 


twee Europese programma’s11: 


 fte's  € 


EFRO-programma West-Nederland (Kansen voor West) 
bij het Team Economie binnen de Domein Stedelijke Leefomge-
ving  


0,2 fte 
 


€ 90.00012 


Coördinatie Plattelandsontwikkelingsprogramma POP 
bij het Team Projectleiders leefomgeving (PL2),  
binnen de Domein Landelijke Leefomgeving  


1 fte 
 


ca € 1.300.00013 


Subsidieloket POP ca 5 fte  n.v.t. 


 


De verantwoording vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus van de provincie.  


Daarnaast zal het cluster Europa minstens eens per jaar een informatiesessie organiseren voor 


de Provinciale Staten.  


 
10 Inclusief de extra € 50.000 vanaf 2020 voor Effectieve lobby Brussel/Den Haag uit het coalitieakkoord / Be-
groting 2020.  
11 Het grote verschil in uitvoeringskosten is het gevolg van verschillend karakter en organisatie van de pro-
gramma’s. In het geval van EFRO gaat het om in totaal (voor de periode van zeven jaar) ca 10 grote subsidiebe-
schikkingen die bovendien niet door de provincie Utrecht, maar door het Programmabureau voor de hele 
Randstad, onder verantwoordelijkheid van de Managementautoriteit worden afgegeven. In het geval van POP 
gaat het om een groot aantal kleinere subsidiebeschikkingen die door de provincie zelf worden afgegeven. 
12 Jaarlijkse bijdrage van de provincie Utrecht voor de (technische) uitvoering van het Operationeel Programma 
Kansen voor West door de Managementautoriteit (MA) bij de Gemeente Rotterdam.  
13 Circa € 1.200.000 per jaar aan voor de uitvoeringskosten van het POP programma (bijdragen aan de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland, regiebureau POP, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.d.) plus 
circa € 100.000  per jaar voor de proceskosten voor het LEADER-programma. 
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BIJLAGEN  


Europese Green Deal  


 


Al tien dagen na haar officiële aantreden presenteerde de nieuwe Europese Commissie op 11 decem-


ber 2019 de Europese Green Deal, een ambitieuze overkoepelende strategie (‘roadmap’) voor een 


klimaatneutraal Europa, met aankondiging van vele beleidsinitiatieven op het gebied van: 


• klimaatambitie (reductie CO2-uitstoot),  


• schone, betaalbare en veilige energie,  


• schone en circulaire economie,  


• duurzame en slimme mobiliteit,  


• energie- en hulpbronnenefficiënte wijze bouwen en renoveren,  


• eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (Farm to Fork-strategie),  


• herstel van ecosystemen en biodiversiteit, 


• gifvrij milieu (‘zero pollution’-actieplan) en 


• groene financiering en investeringen en een rechtvaardige transitie.  


De afzonderlijke voorstellen die onder verschillende thema’s van de Green Deal vallen worden gelei-


delijk in de loop van 2020 en 2021 gepubliceerd. De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie 


voor Europa en de eerste prioriteit van de nieuwe Europese Commissie, onder directe verantwoorde-


lijkheid van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans. Deze strategie om de Europese economie 


ingrijpend te verduurzamen zal doorwerken op nagenoeg alle beleidsterreinen en zal ook van grote 


invloed zijn op veel verschillende beleidsterreinen van de provincie.  


De hoofddoelstelling van de Green Deal is erop gericht om van Europa in 2050 het eerste klimaat-


neutrale continent te maken. Deze doelstelling tezamen met een kader van maatregelen, een lange-


termijnkoers en een monitoringsysteem wil de Europese Commissie in een Klimaatwet vastleggen. 


De klimaatwet verplicht EU-instellingen en lidstaten om de klimaatneutraliteitsdoelstelling in 2050 te 


halen en zorgt ervoor dat de Europese regels op alle beleidsterreinen hieraan bijdragen. Hiervoor zal 


de Commissie herzieningen van verschillende richtlijnen en verordeningen voorstellen. Het betreft 


bijvoorbeeld de richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn hernieuwbare energie, en de verordening 
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inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw. Naast maatregelen om de uitstoot van 


broeikasgassen te verminderen, zet de Europese klimaatwet ook in op klimaatadaptatie. De Klimaat-


wet stelt dat lidstaten moeten zorgen voor het ontwikkelen en implementeren van aanpassingsstra-


tegieën, wil inspanningen op het gebied van klimaataanpassing vergroten en stelt voor de ontwikke-


ling, implementatie, beoordeling en monitoring van nationale klimaatadaptatiestrategieën meer te 


reguleren. De Commissie kondigt een nieuwe klimaatadaptatiestrategie aan die Europa op alle be-


stuurlijke niveaus bestendiger, veerkrachtiger en parater moet maken door de klimaatbestendigheid 


van infrastructuur, steden en natuur te vergroten. Met een Klimaatpact wil de Commissie regionale 


en lokale overheden, de industrie, lokale gemeenschappen en burgers betrekken bij het ontwikkelen 


van klimaatacties en het verspreiden van informatie over lokale praktijken. 


Het koolstofarm maken van het Europese energiesysteem is van cruciaal belang om de klimaatdoel-


stellingen te bereiken. Daarom wil de Commissie dat de Europese energiesector overgaat naar her-


nieuwbare energie, terwijl de afhankelijkheid van vervuilende grondstoffen zoals olie, steenkool en 


gas wordt afgebouwd. Ook energie-efficiëntie is een prioriteit. De Commissie zal de nationale ener-


gie- en klimaatplannen beoordelen en als ze niet ambitieus genoeg zijn komt zij met aanvullende 


maatregelen. Tegelijkertijd moet de energievoorziening van de EU veilig en betaalbaar zijn voor con-


sumenten en ondernemers. Om dit te bereiken moet de Europese energiemarkt volledig geïnte-


greerd, onderling verbonden en gedigitaliseerd zijn.  


Een onderdeel van de Green Deal is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In het 


actieplan voor de circulaire economie zet de Commissie in op beleid voor ‘duurzame producten’ ge-


richt op circulair design, het voorkomen van afval en hergebruik van producten. Dit beleid is gericht 


met name op sectoren die veel kostbare grondstoffen verbruiken zoals voor textiel, bouwmaterialen, 


elektronica en plastic. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt versterkt, er komen 


strengere voorwaarden op het gebied van duurzame verpakkingen en er volgt een wettelijk kader 


voor biologisch afbreekbare verpakkingen. Daarnaast kondigt de Commissie een voorstel aan voor 


een Europees model voor gescheiden afvalinzameling. 


Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de verbruikte energie, maar de renovatie van gebou-


wen gaat niet snel genoeg. Daarom wil de Commissie een “golf van renovatie” van openbare en par-


ticuliere gebouwen op gang brengen. Dit doet de Commissie door het strikt handhaven van be-


staande wetgeving gerelateerd aan de energieprestaties van gebouwen. De Commissie zal de bouw-


productenverordening herzien en een open platform introduceren waar de vastgoed- en bouwsec-


tor, architecten, ingenieurs en lokale overheden worden samengebracht om de belemmeringen voor 


renovatie aan te pakken. Het doel van het laatste initiatief is het clusteren van renovatiewerkzaam-


heden teneinde te kunnen profiteren van betere financieringsvoorwaarden en schaalvoordelen. 


Om klimaatneutraliteit te realiseren wil de Europese Commissie via een strategie voor duurzame en 


slimme mobiliteit een reductie met 90% ten opzichte van de huidige vervoersemissies in 2050 reali-


seren. Zowel het vervoer over de weg als dat per spoor, door de lucht en over het water zal moeten 


bijdragen tot die vermindering. Multimodaal vervoer krijgt een krachtige impuls, o.a. via een nieuw 


richtlijn gecombineerd vervoer. De Commissie komt met maatregelen om de spoorwegen en de bin-


nenwateren beter te beheren en de capaciteit daarvan te vergroten. Geautomatiseerde en gecon-


necteerde multimodale mobiliteit zal een steeds grotere rol spelen, samen met de slimme verkeers-


beheersystemen. Het vervoerssysteem en de infrastructuur van de EU zullen geschikt worden ge-


maakt voor de ondersteuning van nieuwe duurzame mobiliteitsdiensten die verkeersopstoppingen 


en milieuverontreiniging kunnen doen verminderen, met name in stedelijke gebieden. De Commissie 


zal via haar financieringsinstrumenten, zoals de Connecting Europe Facility, bijdragen aan de ontwik-


keling van slimme systemen voor verkeersbeheer en oplossingen in het kader van “mobiliteit als 
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dienst” (“Mobility as a Serice”, MaaS). De gevolgen van het vervoer voor het milieu en de gezondheid 


moeten in de vervoersprijzen tot uitdrukking komen. De subsidies voor fossiele brandstoffen moeten 


worden afgeschaft en de Commissie zal de energiebelastingrichtlijn herzien om de huidige belasting-


vrijstellingen voor brandstof voor de luchtvaart en de maritieme sector af te schaffen. De EU moet 


tegelijkertijd de productie en het gebruik van duurzame alternatieve vervoersbrandstoffen vergro-


ten. De Commissie zal de uitrol van openbare oplaad- en tankpunten ondersteunen en de richtlijn 


betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en het trans-Europese vervoersnetwerk 


(de TEN-V-verordening) herzien. Om het vervoer beduidend minder vervuilend te maken zal de Com-


missie strengere normen voor de emissie van luchtverontreinigende stoffen voor voertuigen voor-


stellen en de wetgeving inzake de CO2-emissienormen voor auto’s herzien. 


Met de Farm to Fork-strategie beoogt de Commissie de voedselketen te verduurzamen en bij te dra-


gen aan een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Naast bewustwording van de bur-


ger richt deze strategie zich op een drastische vermindering in het gebruik van chemische pesticiden, 


meststoffen en antibiotica. De Commissie wil samenwerken met lidstaten en belanghebbenden om 


ervoor te zorgen dat de nationale landbouwplannen aansluiten op de ambities van de Green Deal en 


de Farm to Fork-strategie. 


De Commissie kondigt een Biodiversiteitsstrategie aan, die zich richt op een betere bescherming en 


eventuele uitbreiding van Natura-2000 gebieden en de vergroening van Europese steden. Tevens zal 


de Commissie een nieuwe EU-bosstrategie presenteren, gericht op het kwalitatief en kwantitatief 


verbeteren van het bosoppervlak van de EU. Bosbeheerders worden met deze EU-strategie aangezet 


tot het duurzaam in stand houden, planten en beheren van bossen, om de absorptie van CO2 te be-


vorderen. 


Om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen is de Commissie voornemens 


een ‘zero pollution’-actieplan op te stellen. In dit kader zal de Commissie zich o.a. richten op het her-


stel van het grond- en oppervlaktewater, het bestrijden van de vervuiling van grote industriële instal-


laties en het ondersteunen van lokale overheden bij het zorgen voor schonere lucht. Daarbij zal de 


Commissie voorstellen om de bepalingen inzake monitoring , modellering en luchtkwaliteitsplannen 


aan te scherpen, en om de normen voor de luchtkwaliteit beter te laten aansluiten bij de aanbevelin-


gen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Om te zorgen voor een gifvrij milieu zal de Commissie 


een duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen presenteren, die de industrie zal aanmoedi-


gen om veilige en duurzame alternatieven voor chemische stoffen te ontwikkelen. In aanvulling op 


de Europese Green Deal zal het de Commissie tevens het 8e Milieuactieprogramma (8e MAP) presen-


teren met een nieuw monitoringsmechanisme voor milieudoelstellingen. 


Om de Green Deal te financieren wil de Commissie 25% van de EU-begroting en tenminste 30% van 


het Invest EU-fonds in te zetten voor klimaatmaatregelen. Ook kondigt de Commissie een ‘duurzaam 


Europees investeringsplan’ aan om duurzame projecten en investeringen te ondersteunen. De Com-


missie zal de staatsteunregels herzien om het uitfaseren van de meest vervuilende fossiele brand-


stoffen vergemakkelijken en marktbelemmeringen verwijderen voor het gebruik van schone pro-


ducten. Met nadere wetgeving en richtsnoeren voor groene publieke aanbestedingen wil de Com-


missie zelf het goede voorbeeld geven en andere overheden hierbij helpen. Het Just Transition Me-


chanisme, met een nieuw fonds, moet zorgen voor een eerlijke transitie van kwetsbare en achterlo-


pende regio’s en sectoren. Omdat innovatie ten grondslag ligt aan de oplossingen voor klimaatveran-


dering, zal tenminste 35% van het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon Europe worden be-


steed aan nieuwe oplossingen voor het klimaat. Met behulp van publieke en private middelen en on-


der leiding van de Europese investeringsbank hoopt de Europese Commissie op een investering van 


in totaal €100 miljard binnen de komende zeven jaar. 
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Digitale Toekomst 


Het tweede grote beleidspakket dat de Europese Commissie na de Green Deal presenteerde, betrof 


de commissieprioriteit ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Op 19 februari 2020 publi-


ceerde de Commissie de overkoepelende strategie (‘roadmap’) “Shaping Europe's digital future”14, 


een ‘Datastrategie’ en een ‘witboek over kunstmatige intelligentie.  


De Commissie zet in op de volgende drie doelstellingen: 


• technologie die werkt voor mensen, 


• een eerlijke en concurrerende economie, 


• een open, democratische en duurzame samenleving. 


Om deze doelen te bereiken wil de Commissie onder andere het actieplan voor 5G en 6G updaten en 


een Europese Cybersecurity-strategie uitbrengen. De Commissie zet zich ervoor in om grote sociaal-


economische organisaties, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijven, al in 2025 te verbinden met Gi-


gabit connectiviteit. De regels voor digitale diensten moeten gelijk zijn voor heel Europa. Ook wil de 


Commissie digitalisering inzetten voor de doelen van de Green Deal: het tegengaan van de klimaat-


verandering en het realiseren van de groene transitie.  


In de Europese Data Strategie presenteert de Commissie hoe zij de komende vijf jaar de data-econo-


mie wil aandrijven. De Commissie stelt dat bedrijven en overheden door middel van data betere be-


slissingen kunnen nemen. Daarom wil de Commissie het gebruik van en de vraag naar data, evenals 


op data gebaseerde producten en diensten stimuleren, door een Europese Dataruimte te creëren, 


waarbinnen deze data vrijelijk en veilig gedeeld en gebruikt kunnen worden. Hiervoor zal de Commis-


sie de komende jaren verschillende (wetgevings-)voorstellen presenteren, waaronder een wetge-


vingskader om de governance van de Europese dataruimte te waarborgen. Toegang tot en het herge-


bruiken van data moeten voor partijen op verschillende niveaus binnen de Europese interne markt zo 


makkelijk mogelijk gemaakt worden, terwijl ook Europese waarden zoals gegevensbescherming, con-


sumentenbescherming en concurrentiebewaking gerespecteerd worden. Om data-uitwisseling tus-


sen deze partijen verder te faciliteren zal de Commissie een Data Act presenteren. In de Europese 


Data Strategie kijkt de Commissie ook naar de potentie die het gebruik van (meer) data kan hebben 


voor lokale en regionale overheden. De Commissie wil dat decentrale overheden meer data van on-


dernemingen en dat bedrijven meer overheidsdata gebruiken. Daarom wil de Commissie bedrijven 


en overheden aanmoedigen om (vrijwillig) hun datasets beschikbaar te stellen voor elkaar.  


In de ‘witboek over kunstmatige intelligentie’ (artificial intelligence, AI) zet de Commissie in op een 


balans tussen het stimuleren van innovatie (via een ‘ecosysteem van uitmuntendheid’) en de be-


scherming van burgers tegen invasieve technologie (via een ‘ecosysteem van vertrouwen’). Het doel 


is om in partnerschap met de particuliere en de publieke sector in de hele keten middelen te mobili-


seren en er met de juiste stimulansen voor te zorgen dat KI sneller ingang vindt. De Commissie zal de 


oprichting van excellentie- en testcentra faciliteren die Europese, nationale en particuliere investerin-


gen kunnen combineren. Hiervoor zal de Commissie programma’s Digitaal Europa Horizon Europa 


inzetten. Via de pijler voor geavanceerde vaardigheden van het programma Digitaal Europa wil de 


Commissie netwerken van vooraanstaande universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs opzet-


ten en ondersteunen, teneinde de beste professoren en wetenschappers aan te trekken en wereld-


wijd toonaangevende masterprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie aan te bieden. 


 
14 “De digitale toekomst van Europa vormgeven” Het document is op het moment van schrijven (nog) niet in 
het Nederlands verschenen.  
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Het witboek bevat een focus op het MKB met een inzet op de European Digital Innovation Hubs 


(EDIH’s) en nieuwe publiek-private partnerschappen op het gebied van onder andere kunstmatige 


intelligentie. Verder wil de Commissie zich inzetten op het gebruik van kunstmatige intelligentie in de 


publieke sector, en komt er een kader voor regelgeving voor kunstmatige intelligentie en het gebruik 


van trainingsdata voor kunstmatige intelligentie-systemen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor 


menselijk toezicht op kunstmatige intelligentie-systemen. Naast bestaande regelgeving, zoals de Al-


gemene verordening gegevensbescherming, moet er een nieuw wetgevingskader komen dat alle mo-


gelijke risico’s van kunstmatige intelligentie afvangt.  


Later zal de Commissie nog komen met een wet inzake digitale diensten, een Europees actieplan 


voor democratie, Europees actieplan voor democratie en een herziening van de eIDAS-verordening 


(Electronic IDentification Authentication and trust Services) betreffende elektronische identificatie en 


vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. 
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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, 
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Titel : Europastrategie 2020-2023 


Inhoudsopgave 
 
Besluit  tot vaststelling van de Europastrategie 2020-2023  pag. 3 
 
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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Besluit 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
w.g. 
Voorzitter, 
 
 
 
Griffier, 
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REGISTRATIENUMMER 82113C0D 


NUMMER PS PS2020BEM13 


COMMISSIE BEM 


TITEL SV Europastrategie 2020 - 2023 


 
De meningen over dit Statenvoorstel lopen sterk uiteen, wat m.n. bepaald wordt door de verschillende 
verhoudingen van de fracties tot de Europese Unie en tot de inhoud van het Europese beleid.  
 
De verschillende fracties brengen verschillende onderwerpen in. Over een aantal onderwerpen, wordt door 
meerdere fracties gesproken, te weten: 
 
- De mate van concreetheid van de doelstellingen. De fracties verschillen van mening of de geformuleerde 
doelstellingen voldoende SMART zijn geformuleerd. 
- De specifieke aandacht voor de Utrechtse inwoners en ondernemers. 
- De mate waarin de lobby voor strengere Europese regels kracht bij moet worden gezet: waar sommige fracties 
strengere, generieke Europese regels bepleiten met het oog op een gelijk Europees speelveld voor m.n. 
ondernemers en agrariërs, pleiten anderen voor Nederlands maatwerk c.q. minder knellende regels.  
 
De commissie adviseert het Presidium om dit Statenvoorstel als ‘normaal debat’ te agenderen in PS. 
 
 
 
 
Datum 16-9-2020 
 
 
 
 
 
Voorzitter(s) van de commissie(s) Mw. ir. M. de Widt MPM   
 
 
 
Commissiegriffier, dhr. drs. T.J. Dorst 







Met al haar beperking levert deze eenheid best goed werk. Maar de
grootste fouten worden op de gemeentehuizen en provinciehuizen zelf
gemaakt? Doordat te veel hoge beleidsambtenaren elk politiek gevoel
en inzicht niet hebben. Het ultieme voorbeeld van het falen van Noord-
Nederland het dossier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-
vervoer/betere-verbindingen-openbaar-vervoer/ov-in-de-toekomst Een goede interne
Public affairs afdeling had de verschillende colleges op de urgentie en
noodzaak gewezen. Dat er acuut met het huiswerk maken begonnen
moest worden. Iets wat dus totaal niet gebeurd is kijk naar de eigen
visies mobiliteit in uw eigen gremium. 

Hoop dat u dit zwaarder als thema gaat behandelen. Zeker voor de
nieuwe gemeenteraden die vanaf 30 maart in functie gaan treden. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingen-openbaar-vervoer/ov-in-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingen-openbaar-vervoer/ov-in-de-toekomst
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Onderwerp Statenbrief: 
Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Hierbij bieden wij u de Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 aan ter informatie. Deze strategie verschaft 
inzicht in de opgaven waar we, naast interbestuurlijke samenwerking, belangenbehartiging en communicatie 
nodig hebben om onze doelen te bereiken. Naast een inhoudelijke agenda voorziet deze strategie Utrecht van 
een verdere doorontwikkeling van de public affairs werkwijze met de introductie van issueteams, waarmee de 
public affairs zo goed mogelijk bijdraagt aan het behalen van de doelen van de provincie. Tevens is er aandacht 
voor de profilering en positionering van Utrecht in Den Haag.  

 
De Public Affairs strategie Den Haag is gebaseerd op het coalitieakkoord, de omgevingsvisie, langlopende 
projecten en programma’s in de provincie, zoals U Ned, en het Utrechts Aanbod. Er is echter bredere aandacht 
dan alleen voor de provinciale agenda, want public affairs betekent ook in verbinding staan met de maatschappij 
en de politieke besluitvorming in Den Haag. Er is dus noodzakelijkerwijs ruimte voor thema’s die via de Haagse 
agenda hun weg naar het provinciehuis vinden.  
 
Inleiding  
 
Aanleiding 
De uitoefening van public affairs door de provincie wordt gestuurd door middel van een strategie. De vorige 
strategie is vastgesteld in 2017 en besloeg de jaren 2017-2021. Zodoende zijn wij samen met de organisatie dit 
jaar bezig geweest om de public affairs prioritering te herijken. Ook is de werkwijze doorontwikkeld in de nieuwe 
strategie.  
 
Belang 
Public affairs is het handelen van organisaties, gericht op de beïnvloeding van het beleidsproces en de eigen 
maatschappelijke positie. Daardoor is public affairs een instrument uit de gereedschapskist van het 
provinciebestuur om de doelen, waarvoor de medewerking van stakeholders nodig is, te verwezenlijken. Bij public 
affairs gaat het om een mix van belangenbehartiging, communicatie en stakeholder- en reputatiemanagement. 
Het is een strategisch middel waarmee organisaties inspelen op kansen en bedreigingen die voortkomen uit 
politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke of bestuurlijke besluitvorming. 
Daarvoor kunnen diverse activiteiten worden ondernomen, zoals relatiemanagement, werkbezoeken, 
communicatie en lobby. Het is niet alleen gericht op beleidsmakers en politici in Den Haag, maar ook op andere 
overheden, maatschappelijk partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 
 
De inzet van public affairs is onmisbaar voor een netwerkorganisatie als de provincie Utrecht. Er is daarom ook 
aandacht voor de coördinerende rol van de provincie in het speelveld van regionale belangen.  
 



 

  

Toelichting  
De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 bestaat uit meerdere onderdelen. Ten eerste wordt er ingegaan 
op de verschillen tussen public affairs, lobbyen en interbestuurlijke samenwerking en wat dit betekent voor de 
provincie Utrecht. Vervolgens gaat de strategie in op de public affairs agenda. De public affairs agenda bevat de 
verwachte lobbydoelen voor de komende jaren.  De public affairs agenda is dan ook koersbepalend, maar te 
herijken als zich ontwikkelingen voordoen die daar toe nopen. Aan de hand van een serie criteria, opgenomen in 
de strategie, zijn deze lobbydoelstellingen geclusterd per dossier. Hierdoor ontstaat een samenhang van 
aanverwante lobbydoelstellingen. Aan de hand van de criteria zijn de lobby dossiers geprioriteerd in primaire, 
secundaire en tertiaire dossiers. Op basis van deze prioritering wordt de beschikbare capaciteit ingezet. Een 
verder toelichting op de totstandkoming van de lobby dossiers en werkwijze is te vinden in de public affairs 
strategie.  
 
Primaire dossiers 

- Wonen 
- Mobiliteit 

Secundaire dossiers 
- Regionale economie 
- Groen Groeit Mee 
- Energietransitie 
- Financiën en Bestuur 

Tertiaire dossiers 
- Cultuur 
- Natuur, Milieu, Klimaat, Water en Bodem 

 
De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 gaat verder in op de werkwijze die gehanteerd zal worden, de 
positionering van Utrecht in Den Haag en de belangenbehartiging van de Utrechtse regio. 
 
Financiële consequenties  
Voor de uitvoering van public affairs is structureel budget beschikbaar onder meerjarendoel 9.5.5 ‘het strategisch 
vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker’. 
 
Vervolgprocedure/ voortgang 
De Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 is door ons college vastgesteld. Hiermee wordt de ambitie 
neergelegd om de belangenbehartiging van de provincie en haar partners te versterken en dit de komende jaren 
ten uitvoering gebracht. Op basis van deze public affairs strategie willen we graag met de Provinciale Staten in 
een werksessie van gedachten wisselen over welke rol Provinciale Staten voor zichzelf zien bij de (regionale) 
belangenbehartiging van provincie Utrecht in Den Haag. 
 
Bij het verschijnen van het Regeerakkoord wordt op korte termijn een ambtelijke quick scan van de stukken 
gemaakt voor provincie Utrecht. Deze zal ook met Provinciale Staten gedeeld worden. De appreciatie van deze 
quick scan en nadere analyse van de stukken kan leiden tot herijking van de public affairs agenda.  
 
 

 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 
Bijlage A: Taken en rolverdeling (bijlage van de Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025) 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 



Public Affairs strategie Den Haag 2021-2025 

1. Leeswijzer 

 

Dit is de public affairs (PA) strategie Den Haag 2021-2025 van de provincie Utrecht. Deze PA-strategie 

staat naast de eerder gepresenteerde Europastrategie 2020-2023. Deze PA-strategie begint aan de 

hand van een introductie met een verduidelijking van positie van deze PA-strategie. Dit wordt gevolgd 

door reeks aan definities om de rest van de PA-strategie beter te kunnen volgen. Vervolgens wordt 

de PA-strategie in de inleiding binnen het bredere provinciale kader geplaatst. Daarna volgt een 

verduidelijking van de PA-agenda. Het gaat hierbij om de prioriteiten van de lobby tussen 2021 en 

2025. Afsluitend wordt de werkwijze beschreven, in samenhang met de positionering en de regionale 

belangenbehartiging, die de realisatie van deze public affairs strategie inzichtelijk maakt.  

2. Introductie 

 

Om public affairs efficiënt en effectief in te kunnen zetten, is het belangrijk om ambities en doelen 

te stellen en de koers daarheen te bepalen. Deze PA strategie Den Haag 2021-2021 biedt dit overzicht.  

Na het bepalen van de koers kunnen zich echter onverwachte gebeurtenissen voordoen. Zo kunnen 

ontwikkelingen in de maatschappij of politiek provincie Utrecht nopen tot het veranderen van deze 

public affairs koers. Toch is het nodig om de public affairs inzet niet alleen te laten leiden door 

actualiteiten of de ‘waan van de dag’, maar ook een heldere eigen agenda te voeren. Het kost 

namelijk tijd om herkenbaar en invloedrijk te zijn op een dossier of bij een lobby inzet. Daarnaast 

zijn de te beïnvloeden trajecten en processen veelal langdurig. De PA agenda is dan ook 

koersbepalend, maar te herijken als er zich gebeurtenissen en ontwikkelingen voordoen die hier tot 

dwingen. 

 

Definities 

Wat is public affairs? 

Public affairs is het handelen van organisaties, gericht op de beïnvloeding van het beleidsproces en 

de eigen maatschappelijke positie.1 Daardoor is public affairs een instrument uit de gereedschapskist 

van het provinciebestuur om de doelen, waarvoor de medewerking van stakeholders nodig is, te 

verwezenlijken.   

 

Bij PA gaat het om een mix van belangenbehartiging, stakeholder- en reputatiemanagement. Het is 

een strategisch middel waarmee organisaties inspelen op kansen en bedreigingen die voortkomen uit 

politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming en politieke of bestuurlijke 

besluitvorming. In PA ligt de focus op communicatie over de eigen belangen. Het is daarbij de opgave 

om deze informatie op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste mensen te krijgen.  

 

De inzet van public affairs is onmisbaar voor een netwerkorganisatie als de provincie Utrecht. 

Daarvoor kunnen diverse activiteiten worden ondernomen, zoals relatiemanagement, werkbezoeken, 

communicatie en lobby. Het is niet alleen gericht op beleidsmakers en politici in Den Haag, maar ook 

op andere overheden, maatschappelijk partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Een goed 

georganiseerd samenspel tussen bestuurders, CMT-leden, opgavemanagers, woordvoerders, 

 
1 Handvest Public Affairs (2007), Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en Het grote lobbyboek (2006), 
Van Venetië & Luikenaar. 



communicatieadviseurs, beleidsspecialisten en PA- adviseurs is hiervoor noodzakelijk. Aan de hand 

van een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken werken zij gezamenlijk aan het 

meekrijgen van de benodigde stakeholders.  

 

Wat is lobbyen? 

Lobbyen is planmatig pleiten vóór of tegen een politieke keuze. Het op informele wijze formele 

gezagsdragers, beleid en besluitvormingsprocessen beïnvloeden.2 

 

Wat is interbestuurlijk samenwerking? 
Er wordt van interbestuurlijk samenwerken gesproken als er tussen de verschillende overheidslagen 

wordt samengewerkt. Gezamenlijk staan Rijk, provincie Utrecht, de 26 Utrechtse gemeenten en de 

vier betrokken waterschappen voor verschillende complexe opgaven. Deze complexe opgaven zijn 

niet door één van deze overheden alleen op te lossen.  De betrokken overheden hebben daarbij ieder 

eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om deze opgaven verder te brengen. De overheden 

zijn daarbij continu met elkaar in overleg.  

 

Wat is het verschil tussen lobbyen en interbestuurlijk samenwerken? 

Veelal hebben Rijk, de provincie en gemeenten een gedeelde opvatting over de opgaven en benodigde 

stappen die gezet moeten worden om deze opgaven aan te pakken. Het starten van een 

interbestuurlijk samenwerkingsproces is hiervoor afdoende. Het komt echter ook regelmatig voor dat 

er verschillen van inzicht zijn over het doel, of onenigheid over de te bewandelen weg om dit doel te 

behalen. Bij het aandienen van verschillen van inzichten over het aanpakken van één of meerdere 

opgaven, is public affairs behulpzaam om een verschil van inzicht met het Rijk toch te kunnen 

beslechten.  

 

  

 
Figuur 1: public affairs in het bredere kader van de provincie Utrecht 

 

 

 

 

 
2 Handboek public affairs (2014), Frans van Drimmelen 



3. Inleiding 

 

“Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met een 
grote verscheidenheid aan levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Een provincie in de 
verstedelijkte Randstad met een divers landschap met veel groen en levendige steden en dorpen. De 
prachtige natuur- en recreatiegebieden, historische polderlandschappen, centrale ligging en mooie 
kunst en cultuur zorgen ervoor dat veel mensen graag in onze provincie willen wonen en recreëren. Die 
populariteit heeft ook een keerzijde. De groeiende vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven en 
de toenemende drukte in het verkeer dagen ons uit om met nieuwe oplossingen te komen. Veel mensen 
zoeken al lang naar een leuke en betaalbare woning, willen schone lucht, meer ruimte voor groen en 
een gezonde toekomst voor hun kinderen. Bovendien vragen de grote uitdagingen van 
klimaatverandering en de verschraling van natuur en biodiversiteit om een antwoord. De urgentie is 
groot. De verschillende uitdagingen hangen met elkaar samen en vragen om ruimte die we maar beperkt 
hebben. Dit vraagt om slimme oplossingen en een nieuwe manier van werken, waarbij we wonen, 
werken, natuur, recreatie, energie en mobiliteit meer in samenhang bekijken.” 
Uit coalitieakkoord Provincie Utrecht (2019-2023) 

 
Het provinciebestuur heeft in het coalitieakkoord en in de omgevingsvisie afspraken gemaakt over de 
toekomst van provincie Utrecht. De PA strategie helpt het provinciebestuur bij het realiseren van 
deze doelen. Om de PA-inzet zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven is deze strategie 
opgesteld met de volgende bouwstenen: 
 
• Zicht op de opgaven waar we naast interbestuurlijke samenwerking lobby nodig hebben om 

onze doelen binnen te halen (overzicht groslijst). 

• Prioritering van deze opgaven zodat de beschikbare tijd en energie op de juiste wijze 

ingezet kan worden (PA agenda). 

• Een eenduidige afgestemde werkwijze over de manier van organiseren van de PA inzet en 

inzicht in ieders taken en verantwoordelijkheden van iedereen die zich met PA bezighoudt 

(werkwijze intern) met extra aandacht voor de samenhang tussen de public affairs inzet en 

de corporate communicatie. 

• Inzicht in de wijze waarop in Den Haag gewerkt wordt aan de profilering en positionering 

van Provincie Utrecht (werkwijze extern). 

• Een beeld van de regionale afstemming voor nationale belangenbehartiging.  

De PA strategie is vormgeven aan de hand van: 

• de Omgevingsvisie; 

• het coalitieakkoord; 

• het Utrechts Aanbod; 

• PA strategie 2017-2021;  

• communicatiestrategie,  

• doorlopende programma’s.  

Niet alleen de eigen agenda is leidend maar ook omstandigheden en ontwikkelingen die zich plots 

voor kunnen doen. Er is bij het opstellen van de PA strategie dan ook aandacht geweest voor dit soort 

ontwikkelingen  in de samenleving. Want PA betekent ook in verbinding staan met de maatschappij. 

Er is dus ook plek voor zaken die aan de hand van actuele ontwikkelingen een weg naar het 

provinciehuis vinden. De PA strategie beslaat de periode van het komende kabinet. Er is voor een 

periode van vier jaar gekozen omdat public affairs een aanlooptijd heeft. Het kost tijd om herkenbaar 

en invloedrijk te zijn op een dossier of bij een lobby inzet. Daarnaast zijn de te beïnvloeden trajecten 

en processen veelal langdurig. 

Dit betekent echter niet dat er geen aanvullingen en wijzigingen meer plaatsvinden op de PA Agenda 

gedurende de komende vier jaar. De plannen van het provinciebestuur die slechts bereikt kunnen 

worden met de hulp van een lobby zijn nu eenmaal in continu beweging. De PA agenda wordt herijkt 

bij ontwikkelingen zoals de uitwerking van een nieuw regeerakkoord of een nieuw provinciebestuur. 



4. Public affairs agenda 2021-2025  

 

Om goed zicht te krijgen op de totale PA inzet van de provincie Utrecht is een groslijst met 

lobbydoelen opgesteld. Hierbij is gekeken naar zaken die noodzakelijk zijn bij het verzilveren van het 

coalitieakkoord. Er zijn in de PA agenda grofweg vijf vormen van deze lobbydoelen te identificeren: 

 

• Financiën (b.v. MIRT bijdrage, woningbouwimpuls etc.) 

• Extra beleidsruimte (b.v. bevoegdheden RO of nieuw ministerie VROM) 

• Binnenhalen speciaal project (b.v. UNESCO nominatie) 

• Wet- en regelgeving  

• Positionering & profilering 

 

Aan de hand van deze context hebben de betrokken afdelingen de vraag om lobbydoelen aan te 

leveren beantwoord. Dit resulteerde in een groslijst van lobbydoelen waarvoor de inzet van public 

affairs noodzakelijk is. Deze groslijst is geen weerspiegeling van alle ambities van provincie Utrecht, 

noch van de vele ambities die gezamenlijk met andere overheden al worden aangevlogen.  

 

Om de capaciteit die beschikbaar is zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten is een prioritering 

van deze groslijst noodzakelijk.  De groslijst is geprioriteerd op basis van volgende criteria: 

 

• draagt een issue bij aan de lange termijn agenda’s van de provincie? 

• kan worden samengewerkt met stakeholders? 

• is er sprake van positieve of negatieve reputatie-effecten? 

• kan de provincie een eigen, geloofwaardig verhaal op het issue presenteren (niet beter te 

beleggen bij IPO of andere organisatie)? 

• is het issue terug te vinden in het coalitieakkoord? 

• wat is de impact bij het onverhoopt niet behalen van de lobbydoestelling? 

• is het issue actueel? 

• hoe intensief is de lobby? 

• is het issue onderscheidend voor Utrecht? 

• het issue moet niet al in gezamenlijkheid worden getrokken door het interprovinciaal 

overleg (IPO) 

Public affairs agenda: Lobbydoelen prioriteren - primair, secundaire en tertiaire dossiers 

De lobbydoelen op de groslijst zijn gescoord op basis van de hierboven weergegeven criteria. 

Vervolgens is gekeken naar de samenhang tussen de verschillende lobbyspeerpunten. Rond 

verschillende thema’s blijkt er clustering van lobbyspeerpunten te bestaan. Bij de clustering van 

verschillende lobbyspeerpunten die duidelijk samenhang vertonen rond thema’s wordt gesproken van 

dossiers. Deze dossiers waren vervolgens in drie categorieën te verdelen: primair, secundaire en 

tertiaire dossiers. Deze dossiers vormen samen de public affairs agenda van provincie Utrecht.  

Het bundelen van meerdere lobbyspeerpunten onder deze dossiers maakt het gemakkelijker om zo 

effectief en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Het lobbyen voor lobbyspeerpunten die aan elkaar 

verbonden zijn, is efficiënter dan het lobbyen voor lobbyspeerpunten die geen enkele samenhang 

vertonen. Deze drie categorieën zijn daarmee dan ook sturend voor de inrichting van werkzaamheden 

en de werkverdeling. Deze categorisatie van de PA agenda staat overigens niet gelijk aan de algehele 

prioritering die door GS in samenspel met provinciale staten gemaakt wordt voor de provincie. Niet 

voor al deze prioriteiten is een lobby noodzakelijk. De prioritering in de  PA agenda gaat dus puur 

over de zaken waarvoor naar alle waarschijnlijkheid een lobby voor gevoerd moet worden.  Ook 

lobbyspeerpunten die niet primair of secundair zijn kunnen bijzondere aandacht vragen.  

Na prioritering van de groslijst blijken onder de dossiers ‘Wonen’ en ‘Mobiliteit’ veruit de grootste 

hoeveelheid lobbyspeerpunten te vallen. Deze dossiers zullen dan ook als primaire dossiers opgepakt. 



Hier gaat dus een groot deel van de public affairs capaciteit aan geweid worden. Ook de 

betrokkenheid bij de PA inzet van het IPO wordt rond primaire dossiers geïntensiveerd.  

Er is ook samenhang zichtbaar opgevallen rond de dossiers ‘Regionale Economie’, ‘Energietransitie’, 

‘Groen Groeit Mee’ en ‘Financiën & Bestuur’. Dit zijn dan ook de dossiers die vallen onder de 

secundaire lobbydossiers. Hier wordt nog steeds veel public affairs capaciteit aan gekoppeld, al staan 

het niet zo centraal als de primaire dossiers ‘Wonen’ en ‘Mobiliteit’.  

De tertiaire lobbydossiers op de PA-agenda zijn ‘Cultuur’, ‘Natuur’, ‘Milieu’, ‘Klimaat’, ‘Water & 

Bodem’. Deze tertiaire lobbydossiers bevatten tevens lobbyspeerpunten die public affairs inzet nodig 

hebben. Er vallen lobbyspeerpunten onder die geen samenhang met elkaar hebben en daarom ook 

niet gemakkelijk als geheel te behartigen zijn. De verbonden capaciteit is dan ook beperkter 

vergeleken met de primaire dossiers secundaire lobby dossiers. Indien er, bijvoorbeeld na verschijnen 

van het Regeerakkoord, meerdere lobbyspeerpunten op deze dossiers bij komen of de dossiers 

integraal behartigd kunnen worden, neemt de zwaarte van de lobby inzet toe.  Dossiers kunnen dan 

opgewaardeerd worden tot secundair of primair dossier.  

De categorisatie is een leidraad. Sturend voor de inzet van public affairs zijn de doelstellingen van 

het provinciebestuur. Zoals eerder aangeven kunnen zowel interne als externe ontwikkelingen leiden 

tot herijking van inhoud, proces of vorm van public affairs. De PA-agenda wordt jaarlijks in het 

voorjaar met het provinciebestuur geëvalueerd.  

Hieronder volgt een overzicht van de lobbydossiers die vallen onder primair, secundair en tertiair. 

Het geeft een goed beeld van de clustering die rond verschillende lobbyspeerpunten blijkt te bestaan, 

zonder alle lobbyspeerpunten apart van elkaar te verduidelijken.  

Primair dossier ‘Wonen’  
Om de woningcrisis aan te pakken moeten er in Nederland in de komende tien jaar één miljoen extra 

woningen bij worden gebouwd. Hiervoor is een verdere versnelling van de woningbouw in de provincie 

Utrecht noodzakelijk. In de provincie Utrecht is het de ambitie om ieder jaar 10.000 woningen te 

realiseren. Er zijn in de provincie Utrecht voorlopig voldoende woningbouwplannen (plancapaciteit) 

in beeld. Er moeten alleen extra stappen gezet worden om de condities te realiseren om een verdere 

versnelling voor elkaar te krijgen. Hiervoor wordt regionaal samengewerkt gericht op o.a. stedelijke 

vernieuwing en leefbare kernen, waarbij voldoende financiering, bereikbaarheid en groen 

randvoorwaardelijk zijn om met genoeg aanbod aan de vraag te kunnen voldoen. Samen met 

gemeenten worden veel ontwikkellocaties in beeld gebracht, maar tegelijk loopt het vaker vast door 

de vaak complexe binnenstedelijke opgaven met onrendabele toppen. De public affairs inzet wordt 

gebruikt om de hulp van het Rijk, die op verschillende terreinen hard nodig is, voor het voetlicht te 

brengen. Om op die manier kunnen gemeenten, provincie en Rijk gezamenlijk werk maken van 

voldoende nieuwe, betaalbare én duurzame woningen.   

Primair dossier ‘Mobiliteit’   
Op gebied van bereikbaarheid speelt in de jaarlijkse cyclus rond het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een aantal concrete projecten. Veel hiervan vallen binnen 

bestaande programma's zoals U Ned of de verstedelijkingsstrategieën die in de regio's opgesteld 

worden. Focus van de public affairs inzet op dit dossier is om het brede verhaal over de noodzakelijke 

schaalsprong van het OV in Midden-Nederland voor het voetlicht te brengen. Dit heeft als doel om de 

Utrechtse projecten beter te laten landen tijdens de onderhandelingen tussen gemeenten, provincie 

en  het Rijk. Het is wenselijk om bij deze brede agendering ook concrete voorbeelden te gebruiken, 

zoals station Lunetten/Koningsweg.  Multimodale corridors A1 en A12 focussen zowel op weg als spoor, 

dat maakt dat dit primaire lobby dossier focust op alle modaliteiten. Dit dossier heeft een nauwe 

samenhang met de inzet op Wonen en Regionale Economie. 

 



Secundair dossier ‘Regionale economie’ 

De focus van public affairs op deze secundaire thema's ligt meer op de concrete lobby voor de doelen, 

zoals de groeifondsaanvragen, het aanpassen van wet- en regelgeving en het binnenhalen van speciale 

projecten, Hierbij is nauwe afstemming met overige partners in de regio zoals de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en Economic Board Utrecht (EBU) vaak noodzakelijk.  

 

Secundair dossier ‘Groen Groeit Mee’ 

In de komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden gerealiseerd om de woningcrisis 

aan te pakken. Het is belangrijk om extra groen te realiseren en bestaand groen te behouden. Er 

wordt momenteel door provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten en vele maatschappelijk partners 

onder het motto ‘groen groeit mee’ al hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dit gaat alleen niet 

lukken zonder de hulp van het Rijk. De ontwikkeling van groen heeft een betere positie nodig tijdens 

het MIRT, om extra aandacht te kunnen krijgen van het Rijk. Daarnaast moet de ontwikkeling van 

groen ook beter worden meegenomen bij deals en investeringsagenda’s die momenteel en in de 

toekomst worden opgesteld. 

 

Secundair dossier ‘Energietransitie’ 

De provincie Utrecht werkt hard mee aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen voor vervoer, activiteiten van bedrijven en de verwarming van onze huizen.. Volgens 

het provinciebestuur is het belangrijk om ook zelf te helpen bij het haalbaal en betaalbaar te maken. 

Het draait daarbij vooral om ‘besparen’ en ‘opwekken’. In dit verband is de provincie Utrecht er om 

een brug te slaan tussen de Utrechtse gemeenten en het Rijk. De PA inzet gaat daarbij vooral uit naar 

het daadwerkelijk werk kunnen gaan maken van gebouwgebonden bekostiging, financiering van de 

voorbereidingskosten tot een normstelling voor Zon op Dak/Energieleverend/Circulair. 

 

Secundair dossier ‘Financiën & Bestuur’ 

Bij de aankomende herverdeling van het provinciefonds is de mogelijkheid om de verdeelsleutel aan 

te passen. De PA inzet focust zich op het introduceren van criteria die passend zijn bij de moderne 

en groeiende provincie en de opgaven waar we voor staan. Tevens worden de ontwikkelingen van de 
motorrijtuigenbelasting (MRB)/provinciale opcenten gevolgd.  

 

Tertiaire lobby dossiers: Cultuur, Natuur, Milieu, Klimaat, Water & Bodem 

Op deze terreinen komen ook kansen voor die slechts gerealiseerd kunnen worden met de hulp van 

het Rijk. Ook de hulp van public affairs is hiervoor in te schakelen. Omdat er geprioriteerd moet 

worden op basis van de capaciteit die beschikbaar is, is er besloten om op deze terreinen de PA 

adviseurs vooral adviserend op te laten treden en de beleidsmedewerkers en bestuurders te 

begeleiden. Stappen richting de Tweede- of Eerste Kamer worden door de  PA adviseurs ondernomen 

om continuïteit van relatiebeheer te waarborgen.  

 



 
 

 

 

 

Figuur 2: stap voor stap van lobbydoelen naar prioritering  

 

5. Werkwijze  

Na het vaststellen van de inhoudelijke agenda wordt hier ingegaan op de manier waarop de 

belangenbehartiging richting het Rijk wordt vormgegeven. Hierbij is aandacht voor de rolverdeling en 

de informatievoorziening in de organisatie. 

Bij public affairs wordt het type lobby bepaald door het lobby doel. Wordt iets tegengehouden, 

geïnitieerd of geamendeerd, dan wordt de lobby strategie aangepast op dat besluitvormingsproces. 

Essentieel hierbij is kennis van beleidsprocessen en politieke procedures en de juiste timing. Een 

besluitvormingsproces gaat door verschillende fasen en in iedere fase is een andere (vorm van de) 

boodschap nodig en vaak ook een andere afzender.  

Zo kan een beleidsmedewerker input leveren op de plannen van zijn evenknie op het ministerie en 

spreekt een gedeputeerde de bewindspersoon aan tijdens een bestuurlijk overleg. Soms is het 

onvoldoende om alleen vanuit provincie Utrecht onze zaak te bepleiten, en is het wenselijk om onze 

partners in te schakelen om de boodschap te verspreiden. Tevens is het inzetten van het politiek 

bestuurlijk netwerk van provinciale staten en gemeenteraden soms erg behulpzaam. 

Het draait allemaal om de juiste boodschap op het juiste moment door de juiste persoon bij de juiste 

persoon. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede interne organisatie en voorbereiding nodig. Alle 

betrokkenen in de organisatie, van beleidsmedewerkers tot gedeputeerden, moeten hier gezamenlijk 

in optrekken. 



 

 

Figuur 3: de organisatie van de lobby - een gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie 

Dit proces dient goed op elkaar afgestemd te worden. Om dit soort processen goed te begeleiden 

wordt er sinds dit jaar op de primaire dossiers gewerkt in issueteams. In bijlage A worden de taken 

en verantwoordelijkheden van de issueteams benoemd. Dit geld ook bij ontwikkelingen die extra PA 

inzet vereisen rond de secundaire en tertiaire dossiers. Tevens wordt stilgestaan bij de rolverdeling 

op de overige lobby dossiers. Om controle te kunnen houden op de totale public affairs inzet van de 

organisatie wordt het volledige College van GS regelmatig bijgepraat over primaire en secundaire 

dossiers.  

Informatievoorziening 
Een gedegen informatievoorziening is essentieel in public affairs. Het gaat hierbij om het binnenhalen 

van relevante informatie vanuit Den Haag, het verspreiden en duiden van die informatie in de 

organisatie en het daarop herijken van de PA inzet. Hiervoor zijn diverse instrumenten in gebruik: 

 

Stakeholder Intelligence Monitor (SIM): wekelijks publiceren ministeries, Tweede Kamerfracties, 

Eerste Kamerfracties en andere Haagse stakeholders duizenden stukken. Het is lastig om niks te 

missen in deze berg aan informatie. De provincie Utrecht is dan ook in zee gegaan met WePublic om 

een weg te kunnen vinden in deze overvloed aan informatie. Met de Stakeholder Intelligence Monitor 

(SIM) wordt iedereen die zich geabonneerd heeft aan de hand van zijn eigen voorkeuren op de hoogte 

gehouden van de laatste ontwikkelingen.  

 

Public Affairs Update Den Haag: de belangrijkste informatie die naar voren wordt gebracht door de 

Stakeholder Intelligence Monitor (SIM) in combinatie met relevante informatie afkomstig uit 

verschillende andere bronnen wordt samengebracht in de Public Affairs Update Den Haag. Deze Public 

Affairs Update Den Haag wordt vervolgens om de week voor het weekend gedeeld met GS, CMT, 

Opgavemanagers, Teamleiders en de griffiers.  

 

Urgente ontwikkelingen Den Haag: soms doen zich essentiële actuele ontwikkelingen voor die niet 

kunnen wachten om worden meegenomen in de Public Affairs Update Den Haag. Deze inzichten en 

duidingen worden in die gevallen rechtsreeks verzonden GS, CMT, Opgavemanagers, Teamleiders en 

de griffiers. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelingen aan de hand van Prinsjesdag, het vallen van 

een kabinetsformatie, het instellen van een nieuw kabinet, etc.   

 

 

 



6. Positionering van Utrecht in Den Haag 

 
Een heldere profilering van Utrecht is behulpzaam bij het realiseren van de ambities van het 
provinciebestuur die met de partners in de eigen omgeving moeten worden opgepakt. Provincie 
Utrecht wordt in Den Haag niet getypeerd door een sterke culturele identiteit, of een scherp 
economisch profiel. Het is in de organisatie echter zeer goed bekend wat de kansen en bedreigingen 
voor de Utrechtse regio zijn. Wat Utrecht mooi en sterk maakt, zijn tegelijkertijd de zaken die 
toekomstige opgaven opleveren. Voor een succesvol public affairs beleid is het noodzakelijk dat dit 
verhaal ook in Den Haag verteld wordt. We moeten stellig zijn in wat we goed doen, en nog stelliger 
in wat we nodig hebben om verantwoord te groeien en te excelleren. Een eerste stap daarin is 
verwoorden wat Utrecht precies is, en wat de kansen en opgave dan zijn. In de onderstaande aanzet 
is de positie van Utrecht bewust scherp verwoord om zo een duidelijk beeld van de regio te geven. 
 
Kernboodschap public affairs 
Onderstaande kernboodschap dient als basis voor ‘elevator pitches’ op borrels, broekzaknotities, 
inleidingen voor interviews en de start van position papers naar de Tweede Kamer. Zo kunnen de 
leden van GS samen met de gehele organisatie het profiel van de regio in Den Haag versterken met 
een eenduidige boodschap. Vanuit deze PA kernboodschap wordt ook de strategische communicatie 
vanuit de provincie Utrecht gevoed. 
 

Provincie Utrecht is een groene en groeiende regio; de snelst groeiende regio in inwoneraantallen, 

de tweede economie van Nederland, nationale draaischijf en toch een prettige omgeving om in te 

wonen, werken en recreëren. Niet voor niets scoort Utrecht al jaren een top positie in de Europese 

Commissie index van meest concurrerende regio’s van Europa. Wat de Utrechtse regio bijzonder 

maakt is dat ‘Groen’ en ‘Groei’ in elkaar vervlochten zijn. De economie groeit en er is volop 

innovatie in de regio, geboren uit samenwerking. Door haar centrale ligging in het midden van het 

land vervult Utrecht een belangrijke functie in nationale mobiliteit en het ontsluiten van 

voorzieningen.  De Utrechtse groei creëert ook grote opgaven. Want zo betekent inwonersgroei 

onbetaalbare woningen; economische groei bedreigt onze groene identiteit; de groeiende functie 

als draaischrijf resulteert in verstopte wegen en treinen en dat alles bedreigt bovendien de prettige 

en gezonde leefomgeving. Dat is niet alleen een opgave voor Utrecht, maar voor heel Nederland. 

We liggen immers in het hart van het land. Provincie Utrecht heeft als doelstelling te zorgen dat 

iedereen in de Provincie Utrecht prettig woont, werkt en leeft in een goede balans tussen groei en 

groen. Om dat doel te behalen voorzien we enkele opgaven waar we het Rijk voor nodig hebben*. 

 (*nadere aanvulling opgaven op basis van PA agenda)  

 

Synergie public affairs en corporate communicatie 

Het onder de aandacht brengen van een issue is de basis van belangenbehartiging. Het naar voren 
brengen van een issue via (social) media kan bijdragen aan de lobby strategie. Het is daarom raadzaam 
om de public affairs beter en corporate communicatie goed op elkaar af te stemmen. De komende 
jaren wordt meer aandacht besteedt aan het beter betrekken van (corporate) communicatie bij het 
opstellen van een public affairs strategie. Om dit te bereiken gaan de public affairs adviseurs 
structureel aansluiten bij de reguliere communicatie- en woordvoeringsoverleggen op de primaire 
lobbydossiers. Bij de secundaire dossiers zal incidenteel gebruik van deze mogelijkheid gemaakt 
worden. In de nieuwe issueteams is permanent een communicatieadviseur aanwezig. Bij de 
lobbystrategieën voor de primaire en secundaire dossiers wordt tevens aandacht besteed aan een 
geïntegreerde communicatiestrategie.  

 

Instrumenten voor de profilering van PU in Den Haag 

Om het Utrechtse profiel in Den Haag uit te dragen en het netwerk van de provincie op orde te hebben 

voor belangenbehartiging staan diverse instrumenten ter beschikking.  

 

Contact met (Utrechtse) Kamerleden: het onderhouden van contact met de Kamerleden ligt zowel 

bij het provinciebestuur als de public affairs adviseurs. Veelal heeft het provinciebestuur via het eigen 

(partij)netwerk al hier al contact mee. Het heeft de voorkeur om politieke contacten van het 

provinciebestuur buiten het eigen (partij)netwerk in afstemming te laten plaatsvinden met de public 



affairs adviseur(s). De public affairs adviseur staat daarnaast op de benodigde terreinen ook zelf 

rechtstreeks in contact met Kamerleden en hun (beleids- of persoonlijk-) medewerkers. 

 

Eer wordt specifiek aandacht besteed aan de relatie met de Utrechtse Kamerleden. Zij zitten allemaal 

op een gezagspositie en dicht bij het vuur. Zij kunnen dan ook als schakel optreden in verbinding tot 

andere Kamerleden en eventueel tot bewindspersonen. Het is dan ook wenselijk om de Utrechtse 

Tweede Kamerleden aan te spreken als regionale ambassadeurs. Zij kunnen goed optreden als 

pleitbezorger voor de Utrechtse kansen en uitdagingen. Bij het relatiebeheer met de Utrechtse 

Kamerleden ligt de focus op activiteiten en bijeenkomsten met een breed Utrechts karakter zoals 

werkbezoeken, ‘informele’ bijpraat momenten tijdens ontbijt of lunchsessies, de jaarlijkse Paushuize 

lezing en natuurlijk de Utrecht borrel in Den Haag. Er wordt gestreefd naar minstens twee 

contactmomenten per jaar voor de Utrechtse Kamerleden.  

 

Contact met bewindspersonen: het onderhouden van contact met bewindspersonen ligt bij 

provinciebestuur. Zij ontmoeten de bewindspersonen veelal bij structurele overleggen of incidentele 

afspraken. De inhoudelijk betrokken medewerkers bereiden dit soort contactmomenten voor in 

afstemming met de public affairs adviseurs.  

Afstemming IPO: de provincies hebben op veel terreinen overeenstemming over de issues waarvoor 

zij de hulp van het Rijk nodig denken te hebben. Rond deze issues wordt binnen het Interprovinciaal 

Overleg (IPO) gezamenlijk richting het Rijk opgetrokken in de belangenbehartiging.  De afstemming 

hierover vindt plaats binnen de AAC-BAC overleggen op de verschillende terreinen van mobiliteit tot 

cultuur. Het IPO heeft vervolgens de coördinatie van de public affairs in handen indien tien of meer 

provincie hetzelfde standpunt delen. Provinciale public affairs adviseurs zijn hiermee ook (mede-

)verantwoordelijk voor de uitvoering en advisering op één of meerdere IPO dossiers. Op basis van de 

Utrechtse PA-agenda is gekozen om de Utrechtse public affairs adviseurs naar voren te schuiven als 

IPO-dossierhouders op de primaire dossiers ‘wonen’ en ‘mobiliteit’. Hierdoor is de samenhang tussen 

de IPO inzet en Utrechtse inzet beter te borgen. Ook kunnen Utrechtse voorbeelden aangedragen 

worden om het profiel van de regio ook via het IPO uit te dragen. Op de secundaire dossiers is 

incidenteel aan te haken als dit noodzakelijk blijkt. Op de andere dossiers is het in de regel de 

bedoeling om in dit in de handen van het IPO te laten. 

Zichtbaarheid public affairs adviseurs en contact met overige Haagse stakeholders: het is voor het 

onderhouden van contact met Kamerleden belangrijk om de public affairs adviseurs hen geregeld te 

laten treffen. Niet alle ontmoetingen zijn gepland, veel ontmoetingen berusten op toeval en een goed 

netwerk. Het is dan ook cruciaal om de public affairs adviseurs regelmatig aanwezig te laten zijn in 

Den Haag.  

 

In de Haagse netwerken treffen de public affairs adviseurs overigens niet alleen Kamerleden, maar 

ook verschillende partners die de Utrechtse lobby kunnen versterken. Contacten met branche- en 

belangenorganisaties die in Den Haag opereren zijn gedeeltelijk belegd bij de inhoudelijke 

beleidsafdelingen. Indien het gaat om public affairs inzet worden de public affairs adviseurs hierbij 

betrokken. Het is hun taak om op de primaire dossiers een goed ontwikkeld netwerk op te bouwen bij 

de Haagse 'opiniemakers. Dit zorgt voor een stevigere positie bij de belangenbehartiging, het aangaan 

van (gelegenheids-)coalities in de lobby en een betere informatiepositie. Het werkveld van de public 

affairs adviseurs is qua voorbereiding veel in Utrecht, maar qua uitvoering grotendeels in Den Haag. 

Daar functioneren zij als accounthouder en aanspreekpunt.  

 

Evenementen: ook de provincie Utrecht maakt gebruik van verschillende evenementen voor het brede 

relatiemanagement. De organisatie van deze evenementen is afhankelijk van de geldende corona-

maatregelen en deze hebben daarom in 2021 in mindere mate doorgang gevonden.  



• Utrecht Borrel: Jaarlijks wordt in aanloop naar het zomerreces de Utrecht Borrel in Den Haag 

georganiseerd. De Utrecht Borrel is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Utrecht en 

een diverse groep van Utrechtse stakeholders zoals gemeenten Utrecht en Amersfoort, UU, 

UMCU, HU en de EBU. De afstemming van de Utrechtborrel vindt plaats met de brede regio. 

De doelstelling is om in contact te treden met de Haagse stakeholders. Het draait om het 

onderhouden van een netwerk binnen de verschillende ministeries, bewindspersonen en met 

Tweede- en Eerste Kamerleden. Voor deze bijeenkomsten worden naast de partners die de 

Utrecht Borrel het mede organiseren, ook de partners uitgenodigd die geregeld samen met 

de provincie Utrecht richting de Haagse stakeholders optrekken.  

• Inkomende werkbezoeken: Om de Utrechtse opgaven onder de aandacht van Den Haag te 

brengen worden werkbezoeken in de regio georganiseerd. De opgaven en benodigde 

oplossingen blijven beter en langer hangen bij woordvoerders als ze deze zelf hebben ervaren, 

met de voeten in de klei. Werkbezoeken vervullen een belangrijk onderdeel van de lobby 

strategie op de primaire dossiers. Op de secundaire en tertiaire dossiers worden 

werkbezoeken ingezet wanneer daar behoefte aan is. Er worden jaarlijks minstens vier 

inkomende werkbezoeken georganiseerd in de provincie Utrecht. De organisatie wordt indien 

mogelijk samen met regionale partners opgepakt.   

• Overige contactmomenten: Grote evenementen in en buiten de provincie Utrecht, zoals SAIL 

en de Vuelta, worden ook ingezet om de contacten met Haagse stakeholders te versterken. 

Indien mogelijk wordt een relevant netwerk uitgenodigd om naast ontspanning en een 

laagdrempelige ontmoeting ook een Utrechtse opgave te agenderen of onderstrepen.  

7. Belangenbehartiging Utrechtse regio 

  

Hoewel de belangenbehartiging uitgevoerd door de PA adviseurs primair gericht is op de realisatie 

van de provinciale beleidsdoelstellingen bestaat er ook ruimte voor de belangen van onze regionale 

partners. Vanuit de provinciale agenda wordt verkend hoe we de regionale belangen kunnen bundelen 

en gezamenlijk met onze regionale partners bij het Rijk kunnen behartigen. 

Als verbindend midden bestuur en conform het programma Sterk Utrechts Bestuur verkennen de PA- 

adviseurs op basis van de provinciale prioriteiten gezamenlijk met de provinciale accounthouders voor 

de verschillende Utrechtse gemeenten de manier waarop regionale belangen gebundeld en behartigd 

kunnen worden. Hiernaast zijn de PA adviseurs altijd bereikbaar voor onze regionale partners om hen 

in contact te brengen met de vertegenwoordigers van de koepels in Den Haag en eventueel in Brussel. 

Heads Up Public Affairs overleg Midden-Nederland 
Provincie Utrecht organiseert iedere drie weken het ‘Heads Up public affairs overleg Midden-

Nederland’. Bij dit overleg sluiten de public affairs adviseurs van overheden, organisaties en bedrijven 

aan die zich met specifiek Utrechtse knelpunten of kansen bezighouden. Het gaat om een groep 

variërend van 5 tot 15 personen. Dit korte overleg biedt regionale belangenbehartigers de 

mogelijkheid om elkaar op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen. Dit overleg geeft 

deelnemers inzicht in elkaars agenda. Het stimuleert kennisdeling en voortgangsrapportages op de 

gedeelde regionale belangen en bevordert samenwerking op overlappende dossiers.    

Utrechts Aanbod 
Op 20 november 202 heeft de provincie Utrecht samen met de regio’s Utrecht, Amersfoort, Foodvalley 

en Gooi- en Vechtstreek, het bedrijfsleven en kennisinstellingen het ‘Utrechts Aanbod’ gelanceerd. 

Onder deze vlag zijn alle typisch Utrechtse knelpunten en kansen waarvoor de hulp van het Rijk nodig 

is samengepakt. Er is in aanloop naar de kabinetsformatie hard gewerkt om het Utrechts Aanbod 

onder aandacht te brengen. Dit met de bedoeling om aanknopingspunten te realiseren om de komende 

jaren gezamenlijk op door te kunnen bouwen. Het Utrechts Aanbod fungeert als aanvullend kader 

voor de vormgeving van de provinciale public affairs inzet en dient in samenhang met de PA agenda 

gezien te worden.   



De samenwerking rondom het Utrechts Aanbod is voorzien tot het einde van de formatie. Inmiddels 

is te stellen dat de verschillende partners de meerwaarde van een dergelijke samenwerking op 

regionale belangenbehartiging zien. In de eigen regio zijn we beter op de hoogte van elkaars belangen 

en ambities en proberen we die waar mogelijk in gezamenlijkheid uit te dragen. Dit draagt bij aan 

een breder netwerk en steviger profiel in Den Haag. Er is een ambitie uitgesproken in de kopgroep 

van het Utrechts Aanbod om te verkennen hoe de samenwerking rondom de regionale 

belangenbehartiging in het kader van het Utrechts Aanbod door kan ontwikkelen. Aangezien iedere 

deelnemende regio hier zijn eigen wensen en beelden bij heeft is dat geen simpele taak. Daarom 

wordt de komende jaren verkend hoe de regionale belangenbehartiging kan ontwikkelen en hoe we 

de samenwerking vorm kunnen geven. Dit wordt gedaan in nauwe afstemming met het programma 

Sterk Utrechts Bestuur.  

Sterk Utrechts Bestuur 
Met het programma Utrechts Bestuur werkt de provincie aan het verbeteren van de samenwerking 

tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Het provinciebestuur heeft voor alle gemeenten en 

waterschappen een bestuurlijk accounthouder aangewezen. Deze accounthouder bouwt en 

onderhoudt een duurzame relatie op met de gemeenten en waterschappen op bestuurlijk, strategisch 

en ambtelijk niveau. Hierdoor verloopt de samenwerking soepeler en wordt tegemoetgekomen aan 

de wens voor meer verbinding. Een gemeente heeft via de accounthouder ook de mogelijkheid om de 

hulp van het provinciebestuur in te roepen, als het gaat om knelpunten of kansen waarvoor de hulp 

van het Rijk noodzakelijk is. Het is aan de accounthouder om hierover contact te leggen met de public 

affairs adviseurs. In gezamenlijk overleg wordt er gekeken of er aan te haken is op de PA agenda. 

Anders is er na goedkeuring van het provinciebestuur ook een apart PA traject op te starten.    
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Bijlage A - Taken en rolverdeling (PA strategie Den Haag 2021-2025) 

 

Issueteams 
 
Het is nieuw om bij de primaire dossiers uit de PA agenda te gaan werken met issueteams. Op basis 
van deze PA strategie worden er issueteams ingesteld voor thema's ‘bereikbaarheid’ en ‘wonen’. Bij 
uitzondering kunnen er voor zowel de secundaire als de tertiaire dossiers die tijdelijk extra aandacht 
nodig hebben ook issueteams worden ingesteld. De issueteams als geheel hebben de volgende taken 
en verantwoordelijkheden: 
 

• Het issueteam is de strategische en organisatorische kern van de lobby 

• Is multidisciplinair netwerkje binnen de provincie voor één primair dossier. 

• Is klein, opereert wendbaar en snel. Komt wekelijks of tweewekelijks bijeen, al naar gelang de 

actualiteit. 

• Samenstelling: lobbyist(en) (Den Haag en/of Brussel), enkele experts, bestuursadviseur, 

communicatieadviseur, (portefeuillehouder in GS)  

• Heeft opdrachtgever in het CMT  

• Sluit indien mogelijk aan bij bestaande projectteams: vormt die om tot issueteam 

• Verdwijnt zodra een issue voorbij is. 

• Coördineert de monitoring van een primair dossier, bepaalt standpunt, formuleert 

lobbyboodschappen, regisseert alle acties rond de verschillende lobby speerpunten, adviseert 

daarover en voert die deels zelf uit 

• Rapporteert aan CMT en GS, maakt zichzelf accountable. 

• Organiseert de inbreng van externe partners en informeert hen. 

• Maakt intern bekend dat het issueteam bestaat zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen 

met ideeën en informatie uit eigen gesprekken. 

• Start met het uitwerken van een duidelijke strategie/ lobby fiche op basis van de 

modelstrategie of het model fiche. 

Rolverdeling en verantwoordelijkheden 

 

Bij Public affairs gaat het, zoals in de PA strategie wordt geschetst, om een samenspel tussen 

lobbyisten, beleidsexperts, communicatiemedewerkers, directieleden en bestuurders. Er zijn bij 

deze groepen dan ook meerdere rollen verantwoordelijkheden belegd. 

 

CMT: Als concernmanagement is het CMT in zijn geheel verantwoordelijk voor de strategische public 

affairs inzet van de provincie Utrecht. Het CMT heeft inzicht in de PA agenda en de prioritering en 

bewaakt de samenhang met andere dossiers en trajecten zoals Groeisprong 2040 en het vervolg van 

het Utrechts Aanbod. Het is aan het CMT om te zorgen dat er voldoende capaciteit en middelen 

beschikbaar zijn voor de uitvoering van deze PA strategie. De Public Affairs adviseurs informeren CMT 

over concern brede kansen of risico's voor de provincie Utrecht, zoals nieuwe fondsen, deals of 

overwegingen vanuit Den Haag. Het is aan het CMT om vervolgens de opdracht voor verdere 

uitwerking en of acties hiervoor in de organisatie te beleggen. Public affairs blijft hierbij adviserend 

betrokken om een goede lobby te borgen. Om te zorgen dat het CMT op de hoogte is van de 

strategische ontwikkelingen wordt zij ieder half jaar bijgepraat. Domeinmanager BDO is binnen het 

CMT portefeuillehouder public affairs en zit deze ‘PA bijpraat’ voor. Tevens ontvangt CMT de 

tweewekelijkse PA update. CMT leden zijn als domeinmanager opdrachtgever van issueteams en 

verantwoordelijk voor de voortgang op de PA dossiers binnen hun domein. Het CMT is in te zetten 

voor public affairs acties, zoals stakeholder management op directieniveau en hoog-ambtelijke lobby 

bij ministeries.  

 



GS: Jaarlijks herijkt GS de PA-agenda met primaire, secundaire en tertiaire dossiers. Hierbij is het 

ook mogelijk om lobbyspeerpunten op en af te voeren. GS lobbyt zelf en maken hierbij gebruik van 

hun politiek-bestuurlijke netwerk. De voortgang op primaire en secundaire dossiers wordt door het 

college regelmatig besproken. GS wordt maandelijks door de pa-adviseurs bijgepraat over de primaire 

en secundaire dossiers en de overige actuele speerpunten voorafgaand aan de GS vergadering. Om 

de week ontvangt GS de PA Update.  

 

GS ondersteuning: Bestuursadviseurs monitoren binnen de provincie op potentiële lobby doelen en 

zijn op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op de lobbyspeerpunten binnen hun portefeuilles. 

De communicatie adviseurs en woordvoerders bepalen samen met de PA adviseurs de communicatie- 

en media aanpak op de primaire en secundaire lobby dossiers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk 

voor het opstellen en bewaken van kernboodschappen op de tertiaire lobby dossiers.  

 

Beleidsmedewerkers, projectleiders en opgavemanagers: De inhoudelijke experts zijn 

verantwoordelijk voor monitoring van de ontwikkelingen op hun beleidsvelden. Zij doen onderzoek 

naar opkomende lobby doelen. Inhoudelijke bijdrage voor de public affairs inzet komt bij hen 

vandaan. Zij onderhoud contact met het ministerie en betrokken stakeholders, en zorgen voor een 

goede flow van informatie in de provincie.   

 

PA adviseurs: Public affairs valt binnen het team Bestuur, Europa en Interbestuurlijk Toezicht. Zij 

fungeren als de luchtverkeersleiding voor lobby en public affairs.  De PA adviseurs zijn lid van de 

issueteams. Zij hebben een spin in het web-functie, bewaken de voortgang en ontwikkelingen van 

alle issues en de issues in samenhang en voorkomen dubbelingen in acties. Zij verzorgen de jaarlijkse 

herijking van de lobby prioriteiten door GS op Prinsjesdag. PA signaleert of issueteams goed lopen en 

adviseert daarover aan CMT. Tevens treden de adviseurs op als spreekbuis voor issueteams in GS. 

Buiten de organisatie zijn de PA adviseurs netwerkontwikkelaars in Den Haag. Ze bouwen continu aan 

netwerk op alle strategische thema’s en monitoren de ontwikkelingen op potentiële issues. De PA 

adviseurs zijn spreekbuis van het provinciebestuur in Den Haag en dragen de standpunten actief uit.    

 

Provinciale Staten (PS): De afgelopen jaren is het in toenemende mate gebruikelijk om duiding van 

interessante Haagse ontwikkelingen te delen met PS. Hierbij is te denken aan de Quick Scan van de 

miljoenennota en de rijksbegroting of het regeerakkoord of duiding van de Brede Maatschappelijke 

Heroverwegingen. Hiermee wordt beoogd de kennispositie van PS te verbeteren. Een verdere 

verkenning van de rol van PS in de belangenbehartiging van de provincie richting Den Haag is gewenst.  

 

Public affairs Europa: De public affairs inzet van provincie Utrecht in Europa wordt beschreven in de 

Europastrategie 2020-2023. Voor de verschillende politieke arena's zijn eigen prioriteiten en 

strategieën gesteld. Hierbij is de samenhang tussen beide gewaarborgd door de overlappende 

tijdspaden en in de uitvoering. Naast personele overlap (medewerker PA Brussel/Den Haag) is er 

wekelijkse afstemming tussen de lobbyisten Den Haag en Brussel.   
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SAMENVATTING 

Het doel van de Europastrategie 2020-2023 is om Europa1 optimaal te laten bijdragen aan de Utrechtse 

opgaven. Deze zijn leidend voor de inzet van de provincie Utrecht richting Europa. Om deze inzet zo effec-

tief mogelijk te maken geeft de Europastrategie er richting aan door het wat te hoe ervan te beschrijven:  

- wat de Utrechtse prioriteiten in Europa zijn (§2) en  

- hoe de provincie in relatie tot Europa werkt (§3).  

Hiermee zorgt de strategie enerzijds voor de duurzaamheid van de inzet die nodig is om in Europees ver-

band resultaten te behalen. Anderzijds verschaft ze door haar strategische karakter ook de nodige ruimte, 

binnen de ingeslagen richting. Zo kunnen we flexibel reageren op maatschappelijke en beleidsontwikke-

lingen in Utrecht en in Europa.  

De provincie Utrecht richt zich in relatie tot Europa op de volgende drie prioriteiten: 

- Gezond Stedelijk Leven, 

- Multimodale en slimme mobiliteit en 

- Energietransitie. 

Voor deze prioriteiten verwachten we dat Europa het meest kan bijdragen in beleid, regelgeving, kennis 

en financiële middelen. Voor deze opgaven is de inzet in relatie tot Europa ook reeds verankerd in de des-

betreffende Utrechtse beleidskaders.  

Daarnaast besteden wij extra aandacht aan de volgende drie thema’s in relatie tot Europa: 

- Digitalisering, 

- (Circulaire) Economie, 

- Plattelandsontwikkeling. 

De Utrechtse beleidskaders voor deze thema’s zijn nog in ontwikkeling. De rol van Europees beleid en Eu-

ropese instrumenten op deze gebieden is echter groot. Mede daarom verdienen deze thema’s extra aan-

dacht in relatie tot Europa. 

De bovengenoemde prioriteiten en aandachtsgebieden sluiten goed aan op de Europese prioriteiten zoals 

uiteengezet in de Europese Green Deal en in de strategie “Shaping Europe's digital future”. We richten 

ons daarbij op Europees beleid, regelgeving, financiering, kennisuitwisseling en profilering. Samen met 

onze partners in de regio, in Nederland en in Europa, volgen we de relevante beleidsontwikkelingen in 

Brussel en zo nodig leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling ervan. 

 

Noot over de Covid19-crisis 

Hoewel in het voorjaar 2020 het bestrijden van de acute gezondheidscrisis en de directe economische ge-

volgen ervan alle aandacht vraagt, verklaart de Europese Commissie dat de Green Deal, als "het investe-

ringsplan voor Europa", juist nu nodig is om het continent uit de recessie te trekken. Ondanks enige ver-

traging van sommige voorstellen gaat de Commissie dan ook door op de ingeslagen weg en wijkt niet af 

van de prioriteiten op klimaat, verduurzaming, milieu en digitalisering. De weg naar economisch herstel 

moet volgens de Commissie leiden via investeringen op deze terreinen. 

De Europese noodmaatregelen hebben vooralsnog alleen betrekking op dit jaar (2020), oftewel op de hui-

dige budgettaire periode (i.e. MFK=meerjarig financieel kader). Ze zijn generiek (zoals verruiming  van de 

mogelijkheden voor geoorloofde staatssteun) of hebben vooral betrekking op de lidstaten (zoals inzet van 

het Solidariteitsfonds of het steunprogramma van de Europese Centrale Bank). Alleen zeer beperkt zijn ze 

direct relevant voor de provincie, zoals bij de versoepeling van de inzet van Structuurfondsen. Europese 

Commissievoorzitter Von der Leyen heeft verklaard dat het nieuwe MFK 2021-2027 het nieuwe Marshall-

plan voor Europa moet worden. 

 
1 De Europastrategie gaat over de inzet van de provincie in het kader van de Europese Unie (EU). In overeenstemming met 

de gewone taalpraktijk gebruiken we “Europa” om de Europese Unie aan te duiden. De strategie heeft ook betrekking op 
landen buiten de EU, zoals Zwitserland of Noorwegen, die op verschillende wijzen door verdragen verbonden zijn met de 
Unie.  
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1. WAAROM EEN EUROPASTRATEGIE VOOR DE PROVINCIE UTRECHT? 

“Europa”, oftewel de Europese Unie, is naast gemeenten, waterschappen, andere provincies en het 

Rijk, de vijfde bestuurslaag waar de provincie Utrecht mee te maken heeft.  

Europese wetgeving heeft directe gevolgen voor de provincie. De provincie moet Europese regelge-

ving naleven en implementeren.  

Europa biedt ook kansen voor financiering, kennisuitwisseling en profilering. Daarom volgen wij ac-

tief de Europese beleidsontwikkelingen en daar waar nodig probeert de provincie, samen met haar 

partners, deze te beïnvloeden. Deze monitoring en lobby voert de provincie niet alleen uit, maar in 

verschillende verbanden, zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Huis van de Nederlandse Pro-

vincies (HNP) in Brussel, de Regio Randstad en diverse Europese netwerken. 

In deze Europastrategie herijkt de provincie Utrecht haar Europese prioriteiten voor de periode 2020 

t/m 2023. Een herijking is nodig omdat de situatie in Utrecht en in Europa is veranderd. Na de Provin-

ciale Statenverkiezingen in maart 2019 kwam een coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en Chris-

tenUnie met “Nieuwe energie voor Utrecht” aan het roer. In mei 2019 is het nieuwe Europese Parle-

ment gekozen en in december 2019 trad de nieuwe Europese Commissie aan met een bijzonder am-

bitieus beleidsprogramma op het gebied van klimaat, milieu, energietransitie en digitalisering.  

De Europastrategie geeft richting aan de inzet van de provincie door te beschrijven wat de Utrechtse 

prioriteiten in Europa zijn (§2) en hoe de provincie in relatie tot Europa werkt (§3). Hiermee zorgt de 

strategie enerzijds voor de duurzaamheid van de inzet die nodig is om in Europees verband resulta-

ten te behalen. Anderzijds verschaft ze door haar strategische karakter ook de nodige ruimte, binnen 

de ingeslagen richting, om flexibel te kunnen reageren op maatschappelijke en beleidsontwikkelin-

gen in Utrecht en in Europa. 

Door 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.2 Deze inhoudelijke be-

leidskaders zijn reeds of worden nog vastgesteld door Gedeputeerde en Provinciale Staten. De Euro-

pastrategie vormt een nadere uitwerking op deze beleidskaders voor wat betreft de inzet richting Eu-

ropa. Zij selecteert de meest kansrijke beleidsthema’s (in §2), faciliteert de inzet door onze werkwijze 

in Europa te beschrijven (§3) en brengt de inzet van de provincie Utrecht samen in een strategisch 

kader. Hiermee geeft deze strategie invulling aan de signalerende, coördinerende en faciliterende rol 

van de portefeuille Europa t.a.v. het Europees aspect van de inhoudelijke beleidsvelden van de pro-

vincie.  

 
2 Het gaat in ieder geval om de volgende beleidskaders: 

• Regionale Economische Agenda 2020-2027  

• Economische Visie 2020-2027 Focus op een vitale en duurzame economie 

• Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving 2016-2019 en 2020-2023 (in ontwikkeling) 

• Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht 2018 – 2020 en het vervolg erop (in ontwikkeling) 

• Mobiliteitsplan van de provincie Utrecht: Mobiliteitsvisie, Mobiliteitsprogramma en Uitvoeringspro-
gramma’s Fiets, Goederenvervoer, Knooppunten, Openbaar Vervoer, Provinciale (Vaar)wegen, Verkeers-
veiligheid en Smart Mobility  

• Programmaplan Energietransitie 2020-2025 

• De Digitale Routekaart Slimcity2025 voor de informatievoorziening van de Provincie Utrecht en Actieplan 
digitale transformatie (in ontwikkeling) 

• Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (in ontwikkeling) 
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2. DE UTRECHTSE INZET IN EUROPA 

2.0. EUROPESE CONTEXT  
 

In 2019 kreeg Utrecht nieuwe Provinciale en Gedeputeerde Staten. Europa kreeg in dat jaar een 

nieuw Parlement (in juli) en een nieuwe Commissie (in december). Beide Europese organen hebben 

een zittingstermijn van vijf jaar (i.e. tot 2024). De nieuwe Commissievoorzitter, de Duitse Christende-

mocrate Ursula von der Leyen, presenteerde zes prioriteiten voor de komende vijf jaar:  

• Een Europese Green Deal; 

• Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk; 

• Een economie die werkt voor de mensen; 

• Het beschermen van de Europese levenswijze; 

• Een sterk Europa in de wereld;  

• Een nieuwe impuls voor de Europese democratie. 

Met name de eerste twee prioriteiten sluiten nauw aan op de beleidsterreinen van decentrale over-

heden en ook op Utrechtse uitdagingen en ambities. De overige vier prioriteiten betreffen zaken bui-

ten de scope van Nederlandse provincies, zoals de Economische en Monetaire Unie, een Europees 

werkloosheidsherverzekeringsstelsel en een Europees minimum inkomen, de bescherming van de 

rechtsstaat en van externe grenzen van de Unie, bestrijding van terrorisme en van georganiseerde 

misdaad, Europese handelsverdragen, defensie-unie, institutionele hervormingen van de EU.  

De overkoepelende ‘roadmaps’ voor de prioriteiten “Europese Green Deal” en “Europa klaar voor 

het digitale tijdperk” zijn ook als eerste door de nieuwe Europese Commissie gepresenteerd, respec-

tievelijk in december 2019 en februari 2020.  

De Europese Green Deal is een ambitieuze overkoepelende strategie voor een klimaatneutraal Eu-

ropa in 2050, met aankondiging van vele beleidsinitiatieven op het gebied van: 

• klimaatambitie (reductie CO2-uitstoot),  

• schone, betaalbare en veilige energie,  

• schone en circulaire economie,  

• duurzame en slimme mobiliteit,  

• energie- en hulpbronnenefficiënte wijze bouwen en renoveren,  

• eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (Farm to Fork-strategie),  

• herstel van ecosystemen en biodiversiteit, 

• gifvrij milieu (‘zero pollution’-actieplan) en 

• groene financiering en investeringen en een rechtvaardige transitie.  

De afzonderlijke voorstellen die onder verschillende thema’s van de Green Deal vallen worden in de 

loop van 2020 en 2021 gepubliceerd. De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie voor Eu-

ropa en de eerste prioriteit van de nieuwe Europese Commissie, onder directe verantwoordelijkheid 

van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans. Deze strategie om de Europese economie ingrijpend 

te verduurzamen zal doorwerken op nagenoeg alle beleidsterreinen en zal ook van grote invloed zijn 

op veel verschillende beleidsterreinen van de provincie.  

Het tweede grote beleidspakket dat de Europese Commissie na de Green Deal presenteerde, betrof 

de commissieprioriteit ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Op 19 februari 2020 
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publiceerde de Commissie de overkoepelende strategie (‘roadmap’) “Shaping Europe's digital fu-

ture”3, een ‘Datastrategie’ en een ‘witboek over kunstmatige intelligentie.  

De Commissie zet in op de volgende drie doelstellingen: 

• technologie die werkt voor mensen, 

• een eerlijke en concurrerende economie, 

• een open, democratische en duurzame samenleving. 

Om deze doelen te bereiken wil de Commissie onder andere het actieplan voor 5G en 6G updaten en 

een Europese Cybersecurity-strategie uitbrengen. De Commissie zet zich ervoor in om grote sociaal-

economische organisaties, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijven, al in 2025 te verbinden met Gi-

gabit connectiviteit. De regels voor digitale diensten moeten gelijk zijn voor heel Europa. Ook wil de 

Commissie digitalisering inzetten voor de doelen van de Green Deal: het tegengaan van de klimaat-

verandering en het realiseren van de groene transitie.  

In de bijlage hieronder gaan we nader in op beide strategieën: de Europese Green Deal en de Digitale 

Toekomst. 

 

2.1. PRIORITEITEN 
 

Zoals hierboven geschetst zet de Europese Unie sterk in op verduurzaming, energietransitie en digita-

lisering. Deze koers sluit goed aan bij de richting die de provincie Utrecht met haar regionale partners 

kiest, o.a. in de Regionale Economische Agenda 2020-2027. Deze brede, middellange-termijnagenda 

is opgesteld in opdracht van provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, in sa-

menwerking met U16, Regio Amersfoort en Regio Gooi en Vechtstreek. De agenda vertaalt de be-

langrijkste maatschappelijke opgaven van de regio naar economische kansen, uitgaande van kwalita-

tieve en inclusieve groei: gezond stedelijk leven, energietransitie, circulaire economie, klimaatadap-

tatie, duurzame mobiliteit en digitalisering. In de Regionale Economische Agenda 2020-2027 kiest de 

regio voor een groene, gezonde en slimme economie en de inzet op  

i. toekomstgerichte leefomgeving, 

ii. gezonde mensen en  

iii. waardevolle digitalisering. 

In overeenstemming met de parallelle beleidsontwikkelingen in Europa en in Utrecht willen we de 

komende jaren de volgende drie inhoudelijke accenten leggen in relatie tot Europa: 

• Gezond Stedelijk Leven, 

• Multimodale en slimme mobiliteit, 

• Energietransitie. 

Van alle Utrechtse opgaven verwachten wij voor deze drie prioriteiten dat Europa het meest kan bij-

dragen. Voor deze opgaven is de inzet in relatie tot Europa ook reeds verankerd in de Utrechtse be-

leidskaders.  

Daarnaast hebben de volgende drie thema’s onze extra aandacht in relatie tot Europa: 

• Digitalisering, 

• (Circulaire) Economie, 

• Plattelandsontwikkeling. 

 
3 “De digitale toekomst van Europa vormgeven” Het document is op het moment van schrijven (nog) niet in het 
Nederlands verschenen.  
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De Utrechtse beleidskaders voor deze thema’s zijn nog in ontwikkeling. De rol van Europees beleid 

en Europese instrumenten op deze gebieden is echter groot. Mede daarom verdienen deze thema’s 

extra aandacht in relatie tot Europa. 

Bij al deze inhoudelijke prioriteiten en aandachtsgebieden hebben we speciale aandacht voor Euro-

pese financiering. 

 

Prioriteit 1 ‘Gezond Stedelijk Leven’  

Wat is gezond stedelijk leven?  
Een regio waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een regio van gezonde 
inwoners in een gezonde leefomgeving. Waar iedereen kan meedoen, en iedereen zich thuis 
mag voelen. In een gezonde regio hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze 
op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je kunt er prettig wonen in een 
schone, groene omgeving met zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een 
gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele 
functies. Waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid de norm is. En waar we 
economisch sterk blijven, juist door aandacht te hebben voor gezond stedelijk leven voor 
iedereen. 4 

Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch 

vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven van de provincie. 

Het is ook een opgave die de hele regio verenigt. Veel van onze partners hebben een gezonde leef-

omgeving op de agenda staan. Ze herkennen deze uitdaging en hebben een eigen rol in de aanpak 

ervan. De uitdaging om onze leefomgeving gezond te houden is nauw verbonden met het verstede-

lijkte karakter van onze regio. Veel bedrijvigheid, verkeer en lawaai brengen gezondheidsrisico’s met 

zich mee door stress, luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Inwoners van stedelijke gebieden lo-

pen risico’s op overgewicht door slechte voeding en te weinig bewegen. Hoge bevolkingsdichtheid 

werkt snelle verspreiding van infectieziektes in de hand. En klimaatverandering betekent voor be-

bouwde gebieden extra problemen door hittestress en wateroverlast. Tegelijkertijd wonen er steeds 

meer mensen in steden en stedelijke gebieden. Meer dan 70% van de Europese bevolking leeft al in 

een stedelijk gebied5. Vandaar dat Utrecht, een van de meest competitieve regio’s van Europa, een 

interessante experimenteerruimte, een Europees ‘living lab’, is voor innovatieve oplossingen om een 

verstedelijkte regio gezond te houden: Healthy Urban Living. In deze internationaal aantrekkelijke 

propositie komen drie beleidslijnen, Groen, Gezond en Slim, van de Economic Board Utrecht samen. 

Het regionale profiel van Healthy Urban Living past uitstekend in de Europese ambitie voor de ver-

groening van de economie en bescherming van het milieu en klimaat van de Green Deal. 

Onder de naam “Utrecht Region” bouwen de provincie Utrecht en haar regionale partners al sinds 

enkele jaren aan een internationaal profiel als een Healthy Urban Living-regio (zie hieronder §3.5 

‘Profilering’). Daar zien we al de eerste resultaten van. Utrecht begint langzamerhand bekend te wor-

den als een van de meest competitieve Europese regio’s die innovatieve oplossingen ontwikkelt om 

de inwoners van een druk, verstedelijk gebied gezond te houden. Het gaat daarbij niet alleen om 

technische snufjes, maar ook om sociale- en beleidsinnovaties: het samen met verschillende partijen 

én met de inwoners werken aan gedragsverandering en een betere inrichting van ruimte. De ko-

mende jaren gaan we hiermee door om de naam van Utrecht Region als een Europese 

 
4 Regionale Economische Agenda 2020-2027, p.4 
5 https://agendastad.nl/urban-agenda  

https://agendastad.nl/urban-agenda
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experimenteerruimte (living lab) voor Healthy Urban Living verder te verstevigen, om kennis te de-

len, Europees beleid beïnvloeden en Europese financiering aan te trekken.  

We gaan door met onze lobby voor gezonde lucht. Dit doen we in samenwerking met onder andere 

de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Utrecht en het Rijk. Een belangrijk kader wordt 

gevormd door het Schone Lucht Akkoord dat de provincie Utrecht op 13 januari 2020 heeft onderte-

kend. We richten ons bij de lobby, binnen onze eigen mogelijkheden en in onze eigen netwerken, op 

aanscherping van de Richtlijn Luchtkwaliteit, en dan met name voor de fijnere fractie van fijnstof 

(PM2,5). We streven naar een internationaal beleid dat meer gericht is op gezondheidswinst en min-

der op grenswaarden en hotspots. We vragen daarbij niet alleen om ambitieuze internationale doel-

stellingen voor het luchtbeleid, maar ook om aanpak van de luchtproblematiek bij de bron (Europees 

bronbeleid). Een specifiek aandachtspunt is het probleem van de voornamelijk uit Nedersaksen af-

komstige ammoniakzouten die door reacties in de lucht secundair fijnstof (PM2,5) vormen. Deze 

luchtvervuiling komt voor een groot deel doordat mest in Duitsland uitgereden wordt in plaats van 

geïnjecteerd. Bij de aanpak hiervan willen we onder leiding van het Rijk gezamenlijk optrekken met 

de grensprovincies en het RIVM om in Europees verband deze bron van luchtvervuiling te agenderen. 

Onder leiding van het Rijk zetten we ons binnen onze mogelijkheden en netwerken in voor strengere 

normen voor industriële uitstoot (aanscherping van de Europese Richtlijn industriële emissies en 

BBT-conclusies6).  

Ook vanuit het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer zetten we in op Europese lobby en subsidies 

voor verduurzaming van het goederenvervoer over de weg en over het water, door stimulering van 

clean energy hubs (schone brandstoffen en energiedragers, zoals waterstof) bij de goederencorridors 

langs weg en water, stimulering schone binnenvaart, modal shift (van vies naar schoon, van weg naar 

water of van ‘groot ‘naar ‘klein’) en meer efficiency (o.a. bundeling van goederenstromen) en door 

verbetering interregionale en internationale samenwerking. Energietransitie en circulariteit (o.a. 

bouwlogistiek en afval) spelen hierbij een belangrijke rol. We pleiten voor invoering van een Euro-

pees energielabel voor de motoren van binnenvaartschepen vergelijkbaar met de Europese emissie-

normen voor wegvoertuigen (EURO 6). (Voor Multimodale en slimme mobiliteit zie de volgende para-

graaf hieronder.) 

We verkennen mogelijkheden voor Europese kennisuitwisseling op het gebied van bestrijding van 

geluidsoverlast, bijvoorbeeld door gebruik van stil asfalt. 

Wij continueren ook onze lobby voor een integrale gezondheidsbenadering in het Europese milieu-

beleid, zoals onze inzet voor het opnemen van het gezond stedelijk leven (Healthy Urban Living) als 

een thema in het 8e Milieuactieprogramma (8e MAP) 2021-2027 van de Europese Unie.  

De provincie werkt met haar partners aan de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, een initia-

tief van de Economic Board Utrecht (EBU), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

en de Universiteit Utrecht (UU). Door kennis, voorbeelden en gegevens te bundelen en te ontsluiten 

versterken we de internationale positie van Utrecht op het gebied van Healthy Urban Living. We ver-

kennen de mogelijkheden voor Europese promotie en financiering van de Data- en Kennishub Ge-

zond Stedelijk Leven.  

 
6 De vergunningverlener moet bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu rekening houden met de 
zogenaamde Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies van de Europese Commissie. 
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Bij onze profilering en lobby maken we gebruik van regionale en internationale netwerken zoals het 

Utrechtse Health Hub en het Regions for Health Network (RHN) van de Europese afdeling van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

Er is ook veel kennis in de regio aanwezig op het gebied van klimaatadaptatie, bijvoorbeeld bij het 

RIVM, KNMI, de Universiteit Utrecht, grote ingenieursbureaus of bij het cluster van circa 80 geodata-

bedrijven in Amersfoort, waar nu al wereldwijd gebruik van wordt gemaakt. Deze kennis willen we in 

Europa delen. We kunnen ook van andere Europese regio’s leren, bijvoorbeeld hoe je hittebestendig 

kunt bouwen. We vinden dat er meer aandacht in Europa moet komen voor klimaatadaptatie: het 

stelt investeringen veilig, voorkomt schade in de toekomst en verbetert tegelijkertijd het welzijn en 

welbevinden van inwoners.  

 

Prioriteit 2 ‘Multimodale & slimme mobiliteit’ 

De druk op het regionale mobiliteitssysteem in de provincie Utrecht is groot en wordt alleen maar 

groter: zowel het aantal banen als het aantal inwoners neemt immers toe. Voor een goede bereik-

baarheid in de toekomst is er een schaalsprong van het systeem nodig: een capaciteitsuitbreiding van 

wegen, fietspaden, OV etc. Maar eerst moeten we de bestaande infrastructuur en alle vervoermidde-

len (modaliteiten) slimmer benutten. Daarom zetten wij met Smart Mobility in op het beter benutten 

van het aanbod in relatie tot de vraag. Daarmee willen wij balans creëren. Vandaar dat we aan een 

integrale, multimodale oplossing van het mobiliteitsvraagstuk werken om de provincie bereikbaar, 

gezond en aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en recreëren. Zo zetten we in op opschaling 

van het OV, innovatieve vormen van verkeersreductie, snelle invoering van elektrische (deel)auto's 

en daarvoor noodzakelijke (bidirectionele) laadinfrastructuur, opschaling van mobiliteitsdiensten 

('mobility as a service', MaaS), en slimme mobiliteitsoplossingen. We bieden ruimte aan nieuwe ex-

perimentele oplossingen en succesvolle tools schalen we op in en buiten de regio. We stimuleren het 

fietsgebruik, met als doel dat in 2023 50% van de ritten korter dan 15 kilometer op de fiets plaats-

vindt. Wij willen van de provincie Utrecht dé fietsregio van Europa maken.7  

Bij al deze uitdagingen en ambities zien we kansen in Europa. In de Europese Green Deal zet de Euro-

pese Commissie namelijk nadrukkelijk in op geautomatiseerde en geconnecteerde multimodale mo-

biliteit en slimme verkeersbeheersystemen. Daarom verkennen we de mogelijkheden voor Europese 

financiering van verschillende mobiliteitsopgaven. We vragen meer aandacht in Europa voor een in-

tegrale, multimodale (inclusief fiets en OV) oplossing van het bereikbaarheidsvraagstuk, bijvoorbeeld 

door verbetering van internationale spoorverbindingen, maar ook door het scheppen van een meer 

gelijkwaardig speelveld in de Europese interne markt voor verschillende vormen van vervoer. We 

wisselen kennis uit met vergelijkbare Europese regio’s over vragen zoals: hoe pakken zij een schaal-

sprong in mobiliteit aan? We leveren een bijdrage aan standaardisatie, harmonisatie en interoperabi-

liteit op Europees niveau van communicatieprotocollen voor slimme mobiliteit (smart mobility). 

Daarbij werken we samen met onze Europese partners in het C-ITS (Cooperative Intelligent Transport 

Systems) platform van het Europese netwerk POLIS. In dit gerenommeerde netwerk komen regio’s 

en steden uit heel Europa samen om kennis uit te wisselen en hun aanpak af te stemmen met be-

trekking tot duurzame en slimme mobiliteit. Binnen POLIS nemen we deel aan inhoudelijke werk-

groepen en platforms die bijdragen aan de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Smart Mo-

bility. De provincie Utrecht is ook aangesloten bij ERTICO – ITS Europe, dat is een publiek-private 

 
7 De veranderde verkeersgedrag door de uitbraak van de Covid19-pandemie in maart 2020 biedt mogelijk kan-
sen om de realisatie van een aantal doelstellingen te versnellen door meer thuis- en telewerken en meer ge-
bruik van fiets. 
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samenwerking tussen 120 serviceproviders, leveranciers, verkeers- en transportindustrie, research, 

overheden, gebruikersorganisaties, operators van mobiele netwerken en voertuigenfabrikanten. 

Dankzij ERTICO – ITS EUROPE kunnen we succesvolle maatregelen uit Europese landen makkelijk toe-

passen binnen de provincie Utrecht. Door gebruik te maken van bestaande kennis en beproefde 

technologie kunnen wij snel en doeltreffend projecten realiseren. Onder het uitvoeringsprogramma 

Smart Mobility onderzoeken wij ook of we Europese financiering kunnen krijgen voor het uitvoeren 

van maatregelen binnen deze uitvoeringsperiode. 

We profileren Utrecht als dé fietsregio in Europa en als experimenteerruimte (‘living lab’) voor 

nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals gecombineerd vervoer, OV-knooppunten, fietsenstalling stations-

plein Utrecht, MaaS-pilot Leidsche Rijn, de Schwung-app en het ‘fietspad van de toekomst’. We zet-

ten de provincie als dé fietsregio van Europa op de kaart door internationaal kennis te ontwikkelen 

en delen via deelname aan Europese projecten en samenwerking binnen Europese netwerken, zoals 

de Dutch Cycling Embassy en European Cycling Federation. Wij gaan actief op zoek naar Europese 

partners om mee samen te werken. En we willen ons aansluiten bij consortia (organisaties met een 

tijdelijke bundeling van kennis en krachten om een groot project te realiseren) op het gebied van in-

novatieve oplossingen voor veilig, comfortabel en snel fietsen. Hoe realiseren andere regio’s innova-

tieve snelfietsroutes? Wij zien onder meer Europese kansen voor projecten rondom smart mobility 

(Intelligente Transport Systemen, big data), langeafstands- en snelfietsroutes, bereikbaarheid van be-

langrijke werklocaties per fiets en gedragsverandering.  

 

Prioriteit 3 ‘Energietransitie’  

De provincie Utrecht heeft scherpe doelen op het gebied van energietransitie. In 2040 wil de provin-

cie klimaatneutraal zijn. Dan moet alle binnen de provincie Utrecht benodigde energie hier duurzaam 

worden opgewekt. In 2023 wil de provincie dat 16% van het regionale energiegebruik duurzaam op-

gewekt wordt en dat de provincie 9% minder energie gebruikt dan in 2017.  

Hoewel de Utrechtse doelen hoger liggen dan de Europese ambitie, kan het beleid voortvloeiend uit 

de Europese Green Deal bijdragen aan onze regionale opgaven. De Europese Klimaatwet, richtlijnen 

voor energiebesparing, emissienormen voor voertuigen, subsidies en de EU-regeling voor emissie-

handel (EU ETS) zullen bijdragen aan een meer gelijkwaardig economisch speelveld in de interne 

markt, waardoor Utrechtse partijen makkelijker stappen zullen kunnen zetten naar hernieuwbare 

energiebronnen en energiebesparing. Daarom oefenen we met onze partners invloed uit op de regel-

geving die uiteindelijk ook weer voor de provincie belangrijk is omdat het het speelveld bepaald voor 

ons handelen bij grote transities. Die invloed oefenen we vooraf uit door mee te schrijven, mee te 

denken bij de totstandkoming van beleid. Dit doen we via onze mensen in Brussel, het Huis van de 

Nederlandse Provincies, Randstadprovincies ed. En formeel doen we dit via het Europees Comité van 

de Regio’s waar we mogen stemmen over advisering van beleid via resoluties, amendementen enz.  

De provincie en onze partners zijn gehouden aan veel regels en wetten die zijn vastgesteld door de 

Rijksoverheid of door de Europese Unie. Soms blijkt bij de realisatie van besparing of duurzame op-

wekking dat bestaande wetten op het gebied van de energievoorziening of ruimtelijke ordening niet 

passen bij de energietransitie of blijkt in de praktijk dat een regel of subsidie niet leidt tot het be-

oogde effect. Daarnaast zijn er belemmeringen op het gebied van regelgeving voor aansluitingen op 

het distributienet. Wanneer we merken dat dit soort knelpunten door bestaande regels en wetten 

van de Rijksoverheid of Europese Unie zich (vaker) voordoen bij duurzame energieprojecten in onze 
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provincie, proberen wij samen met onze partners via lobby bij de Rijksoverheid of Europese Unie een 

aanpassing in gang te zetten. 

Financiële instrumenten lenen zich ook voor het opschalen van investeringen in energiebesparing en 

-opwek via de zogenaamde hefboomwerking. Via garantstellingen en leningen kunnen nieuwe fond-

sen worden opgericht of projecten worden opgeschaald door het aantrekken van geld uit nationale 

en Europese fondsen en de Europese Investeringsbank (EIB). Speerpunten zijn een fonds om de ener-

gietransitie haalbaar en betaalbaar te maken bij een brede laag van de bevolking, een fonds voor 

projectontwikkeling van wind en zonprojecten door energiecoöperaties en het uitwerken en opzet-

ten van fondsen voor gebouwgebonden financiering van energiebesparing van woningen. De kennis 

en expertise hiervoor is vooral aanwezig bij onze samenwerkingspartners die opereren in het regio-

nale economisch systeem. Daar begint het initiatief, ondernemerschap en de innovatie die benut en 

opgeschaald moeten worden. 

We willen ook leren van en onze kennis delen met andere Europese regio’s over hoe andere regio’s 

energietransitie in woningbouw realiseren en welke knelpunten ze tegenkomen bijvoorbeeld bij 

proeven met warmte-koudeopslag en (diepe) geothermie. 

Naast de energietransitie in de bebouwde omgeving is de transitie naar duurzame mobiliteit een 

grote regionale opgave. Ook deze opgave sluit goed aan op de ambities uit de Europese Green Deal 

voor duurzame en slimme mobiliteit. In de provinciale Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht hebben we 

aandacht voor schone brandstoffen, schone binnenvaart, mobiele werktuigen (shovels, tractoren). 

Europese instrumenten voortvloeiend uit de Europese Green Deal kunnen hierbij behulpzaam zijn, 

zoals afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, uitrol van openbare oplaad- en tankpunten 

en herziening van de richtlijnen betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en betref-

fende het trans-Europese vervoersnetwerk (de TEN-V-verordening), evenals de herziening van de 

wetgeving inzake de CO2-emissienormen voor auto’s. 

Samen met de Hogeschool Utrecht voeren we het Europese INTERREG-project eBussed uit. Daarin 

werken we samen met zes andere Europese regio’s aan de implementatie van Zero Emission-bussen. 

Denk aan onder meer laadinfrastructuur, techniek, businessmodellen, duurzame opwekking elektrici-

teit, en ervaringen van reizigers en personeel. Verder kijken we naar ervaringen in concessies in an-

dere regio’s en ervaringen met nieuwe technologieën (zoals waterstofbussen). 

We blijven de ontwikkeling van Smart Solar Charging in Europa promoten. De combinatie van 

slimme elektriciteitsnetten, de elektrische deelauto’s (We Drive Solar) en een bi-directionele laadpa-

len levert een aantrekkelijke oplossing voor het probleem van opslag van duurzame energie. Met de 

bi-directionele laadpalen kan de auto duurzaam opgewekte stroom namelijk zowel opslaan als terug-

leveren aan het net. Met vijf regionale proeftuinen waaronder het Utrechtse Stationsgebied, waar 

ook een stationaire batterij is geplaatst, groeit het project de pilotfase uit. Pleinen met deze slimme 

laadpunten zijn al gepland in 21 steden, waaronder Utrecht. Hiermee is Smart Solar Charging uitge-

groeid tot een toonaangevend landelijk en internationaal ecosysteem van overheden, bedrijven, 

startups, projectontwikkelaars en kennisinstellingen. We blijven deze ontwikkeling steunen bij de Eu-

ropese opschaling. 
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2.2. AANDACHTSGEBIEDEN 

Aandachtsgebied 1 ‘Digitalisering’ 

Een van de drie strategische doelen van de Utrechtse Regionale Economische Agenda 2020-2027 is 

‘waardevolle digitalisering’. De drie opgaven die hieronder vallen (digitale inclusiviteit, datagedreven 

innovatie en media- en datawijsheid) lopen parallel met de prioriteit van de Europese Commissie 

voor ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Utrechtse bedrijven en overheden hebben 

veel ervaring met geografische informatiesystemen (GIS), digitalisering van besluitvorming in de Om-

gevingswet, e-participatie en burgerparticipatie bij dataverzameling (bijvoorbeeld bij het project 

Snuffelfiets). Veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering is gebundeld in het cluster van 

geodata-bedrijven in Amersfoort en in de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daarbij komen 

wij en onze partners ook veel knelpunten tegen die gezamenlijke ontwikkeling en opschaling van 

nieuwe digitale producten met marktpartijen, belemmeren. Het gaat daarbij om knelpunten bij bij-

voorbeeld omgang met persoonsgegevens, eigendom van data, staatssteun en aanbestedingen. Met 

onze praktijkervaring vanuit Utrecht willen we bijdragen aan betere Europese regulering door aan-

dragen van knelpunten en goede voorbeelden. We willen kennis uitwisselen met andere regio’s op 

het gebied van kunstmatige intelligentie en automatisering van besluitvorming, bijvoorbeeld op het 

gebied van juridische status van en maatschappelijk draagvlak voor geautomatiseerde besluitvor-

ming. We verkennen mogelijkheden voor een European Digital Innovation Hub (EDIH) voor de regio 

Utrecht, een regionale samenwerkingsverband die technologische kennis en experimenteerfacilitei-

ten bieden om de digitale transformatie van de industrie te versnellen. We zetten ook in op Europese 

promotie en financiering van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. 

 

Aandachtsgebied 2 ‘(Circulaire) Economie’  

De hierboven genoemde prioriteiten Gezond Stedelijk Leven, Mobiliteit en Energietransitie, evenals 

het aandachtspunt Digitalisering, sluiten al aan op de Regionale Economische Agenda 2020-2027. 

Nog twee economische onderwerpen verdienen in de Europese context echter onze aandacht: 

• Circulaire Economie en 

• vormgeving en uitvoering van het EFRO-programma Kansen voor West.  

De transitie van lineaire naar een circulaire economie is een van de doelstellingen van de Europese 

Green Deal én van de Utrechtse Regionale Economische Agenda 2020-2027. De regionale economie 

is in 2050 zoveel mogelijk circulair. Om deze regionale doelstelling te realiseren moeten we de Euro-

pese ontwikkelingen volgen en zo mogelijk Europese instrumenten inzetten. In lijn met ambities uit 

het coalitieakkoord gaat de provincie een regionale grondstoffenstrategie opstellen en een regionale 

monitoringsstrategie circulaire economie ontwikkelen. De provincie zal daarnaast middels circulair 

opdrachtgeverschap circulariteit een plek geven binnen eigen inkoop- en aanbestedingstraject’en, en 

er wordt bekeken hoe de provincie circulair ondernemerschap en regionale keteninnovatie kan sti-

muleren.. Ook hierbij kunnen Europese initiatieven behulpzaam zijn. 

Samen met de overige drie Randstadprovincies (Flevoland, Noord- en Zuid-Holland) en met de vier 

grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voeren we al sinds 2007 een econo-

misch stimuleringsprogramma voor West-Nederland gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regio-

nale Ontwikkeling (EFRO). Dit programma, genaamd Kansen voor West, heeft ieder zeven jaar, vol-

gens de systematiek van het Meerjarig Financieel Kader, andere prioriteiten en doelstellingen, afhan-

kelijk van de economische, maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in Europa en in de Randstad. 

Na Kansen voor West I (2007-2013) en Kansen voor West II (2014-2020) zijn we nu in fase van 
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voorbereiding van de nieuwe periode 2021-2027. Het programma voor deze nieuwe periode is nog in 

ontwikkeling, maar zal in ieder geval voor een deel in het verlengde liggen van de doelstellingen van 

de Europese Green Deal. Komende jaren zal onze aandacht liggen bij de ontwikkeling en opstart van 

dit derde EFRO-programma voor West-Nederland. 

 

Aandachtsgebied 3 ‘Plattelandsontwikkeling / POP’  

Een ander Europees programma dat we samen met andere provincies en het Rijk uitvoeren is het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van 

het platteland. Het huidige programma voor de periode 2014-2020 is al derde POP programma dat 

we uitvoeren. Ook hier geldt dat het programma voor de nieuwe periode (2021-2027) nog in ontwik-

keling is. Hierbij werken we nauw samen met andere provincies in het Interprovinciaal Overleg en 

met het Rijk via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via het regiebureau POP zijn we aan-

gesloten bij het kennisplatform Netwerk Platteland en European Innovation Partnership (EIP) Agri. 

Daar wisselen we kennis en ervaring uit. We brengen de organisatie in stelling om effectief te acteren 

rondom het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter uitvoering van het Europees Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB). Hier werken we samen met het Rijk, andere provincies en de waterschappen 

om het GLB op nationaal niveau vorm te geven. Het instrument POP3 werkt zeer ondersteunend aan 

de doelstellingen die we gesteld hebben in onze eigen landbouwvisie. 
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3. HOE WERKEN WE IN RELATIE TOT EUROPA? 

 

3.0. Algemene uitgangspunten  

Bij de activiteiten van de provincie in relatie tot Europa volgen we de volgende uitgangspunten: 
 
a) Algemeen doel van onze Europastrategie is om Europa optimaal te laten bijdragen aan de 

Utrechtse opgaven door: 
• monitoring van de relevante Europese wet- en regelgeving, signalering van kansen en bedrei-

gingen, en zo nodig beïnvloeding ervan; 
• optimaal gebruik van de Europese financieringskansen; 
• optimaal gebruik van de Europese kansen voor kennisuitwisseling; 
• optimale profilering van Utrecht in Europa. 

b) ‘Europa’ is een bestuurslaag, waarmee de provincie te maken heeft (en dus geen doel op zich). 
c) Aansluiting bij de kansen in Europa is noodzakelijk voor het bereiken van provinciale doelen. 
d) Prioritering van activiteiten gebeurt telkens op basis van een afweging van de nodige inspanning 

ten opzichte van het verwachte effect ervan. 
e) Hierbij zijn de inhoudelijke doelen van de provincie Utrecht leidend. 
f) Samenwerking, zowel regionaal als nationaal en internationaal, is cruciaal. 
g) Daarom draagt de provincie ook bij aan de Europese doelen en de Europese samenwerking. 
h) De portefeuille Europa heeft bestuurlijk en ambtelijk een signalerende, coördinerende en facilite-

rende rol t.a.v. het Europees aspect van de inhoudelijke beleidsvelden van de provincie. 
 

Op basis van deze uitgangspunten kunnen, niet alleen in deze strategie, maar ook telkens opnieuw, 

scherpe inhoudelijke keuzes gemaakt worden, die noodzakelijk zijn om in Europa effectief te opere-

ren. Deze uitgangspunten vormen voor ons de criteria voor de afweging van onze inzet richting Eu-

ropa. 

 

3.1. Europa in de provinciale organisatie 

Binnen de provinciale organisatie vormt ‘Europa’ geen op zichzelf staand doel of dossier. Het beleid 

van de Europese Unie heeft zijn uitwerking op veel beleidsvelden van de provincie. Europa vormt 

daarom een integraal onderdeel van alle opgaven. Om de affiniteit met de Europese bestuurslaag in 

de provinciale organisatie te vergroten zullen we de mogelijkheden onderzoeken voor tijdelijke deta-

chering van provinciemedewerkers in Brussel. Na die ervaring zullen ze de weg in Brussel veel beter 

kennen en daarmee een (nog) efficiëntere en effectievere bijdrage aan het Utrechtse beleid kunnen 

leveren. Het daadwerkelijk uitvoeren hiervan is onder andere afhankelijk van voldoende capaciteit 

binnen de provincie en de aanwezigheid van relevante detacheringsmogelijkheden in Brussel. 

 

Het cluster Europa, binnen het Domein Bestuurs- en Directieondersteuning (BDO), ondersteunt het 

bestuur, het management en de organisatie bij de Europese zaken. Deze brede signalerings- en advi-

seringsfunctie voert het Europa-cluster uit in samenwerking met de Regio Randstad, het Huis Neder-

landse Provincies in Brussel en andere samenwerkingsverbanden (zie hieronder).  

 

Daarnaast worden twee Europese subsidieprogramma’s decentraal in de provinciale organisatie uit-

gevoerd onder bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de inhoudelijke portefeuillehouders: 
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- het economisch stimuleringsprogramma EFRO Kansen voor West wordt uitgevoerd binnen het 

Domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) onder de aansturing van de portefeuillehouder Economie 

en  

- het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) binnen het Domein Landelijke Leefomgeving 

(LLO) onder de aansturing van de portefeuillehouder Landbouw.  

 

 

3.2. Monitoring, signalering en advisering  

Het cluster Europa in het Domein Bestuurs- en Directieondersteuning vervult de rol van een experti-

secentrum op het gebied van Europa voor het bestuur, de provinciale organisatie en, in beperkte 

mate, voor de regio. De Europese Unie voert echter beleid op een groot aantal terreinen die direct of 

indirect betrekking hebben op de provincie en haar opgaven. Het is daarom voor één provincie on-

mogelijk om beleidsontwikkelingen op al deze terreinen actief in gaten te houden. Daarom werkt de 

provincie bij monitoring van Europees beleid, signalering van kansen en bedreigingen en advisering 

daarover nauw samen met elkaar en met andere medeoverheden. Hieronder lichten we de belang-

rijkste samenwerkingsverbanden toe.  

Regio Randstad 

De provincie Utrecht werkt in eerste instantie nauw samen met de andere drie Randstadprovincies 

onder de naam van de Regio Randstad in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De vier 

Randstadprovincies, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, bundelen al sinds 1990 hun 

krachten in Brussel. De samenwerking, onder de naam “Regio Randstad”, richt zich op het signaleren 

van nieuwe Europese beleidsontwikkelingen en op het actief volgen van een aantal voor de Rand-

stadprovincies relevante beleidsterreinen. De vier provincies vormen op EU-zaken een ‘shared ser-

vice’ waaraan iedereen vanuit zijn/haar expertise bijdraagt en waarvan de vier deelnemende provin-

cies kunnen profiteren. Er wordt vanuit de Randstadsamenwerking samen opgetrokken in HNP- of 

IPO-verband en in het Comité van de Regio’s. Bij gezamenlijke doelen en belangen organiseren we 

samen evenementen en ondernemen andere acties om de beleidsontwikkelingen in Brussel te beïn-

vloeden. Door deze samenwerking is het volgen van Europese beleidsontwikkelingen efficiënter en 

de lobby richting Europa effectiever. Binnen Regio Randstad verdelen we dossiers en gebruiken we 

elkaars expertise. Ook bekostigen we gezamenlijk extra menskracht. Dankzij de Randstadsamenwer-

king kunnen de vier provincies elkaars kennis en kunde van EU-zaken benutten en hebben zij toegang 

tot elkaars netwerken in Brussel en binnen Nederland. De bundeling van krachten draagt bij aan de 

alertheid, betrokkenheid en slagvaardigheid met betrekking tot EU-zaken. Ook werkt de samenwer-

king beleidsconsistentie tussen de Europese en de provinciebestuurslagen in de hand en stelt deze 

de vier provincies in staat anticiperend en doelgericht op te treden ten aanzien van nieuw EU-beleid 

en nieuwe Europese regelgeving. De samenwerking draagt bij aan de effectiviteit van de EU-belan-

genbehartiging van de provincies.  
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Huis van de Nederlandse Provincies 

De tweede schil vormt de samenwerking tussen alle 

twaalf provincies in het Huis van de Nederlandse Pro-

vincies in Brussel. Deze samenwerking is in toene-

mende mate verbonden aan de structuren van het In-

terprovinciaal Overleg (IPO): Ambtelijke en Bestuur-

lijke Adviescommissies (AAC’s en BAC’s). In dit verband 

worden enkele meest generieke Europese dossiers ge-

volgd die relevant zijn voor alle Nederlandse provin-

cies, zoals het Cohesiebeleid na 2020, het Gemeen-

schappelijk Landbouwbeleid (GLB) of Energie & kli-

maat. Tevens worden vanuit de lidmaatschapsbijdra-

gen van het HNP de gezamenlijke huisvesting bekos-

tigd van de vertegenwoordigers van de Nederlandse 

provincies in Brussel. 

 

Europa Decentraal 

De derde schil vormt de samenwerking van alle decentrale overheden in Nederland. De provincies, 

gemeenten en waterschappen, gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties hebben gezamenlijk Europa Decentraal opgericht, hét kenniscentrum voor Europees recht 

en beleid van en voor (semi-)overheidsorganisaties.  

 

3.3. Beleidsbeïnvloeding  

Omdat het Europese beleid een grote rol speelt op veel voor de provincie belangrijke beleidsterrei-

nen, werkt de provincie mee aan de ontwikkeling ervan. Hiervoor gebruiken we verschillende beïn-

vloedingsmogelijkheden. Zo werken we met andere regio’s en steden aan adviezen in het Europees 

Comité van de Regio’s. Dit Comité is een officieel adviesorgaan van de Europese Unie met de verte-

genwoordiging van 350 decentrale overheden uit heel Europa, waaronder de provincie Utrecht.  

We reageren op relevante beleidsevaluaties en -consultaties van de Europese Commissie en schrij-

ven mee aan of ondertekenen lobbybrieven over de voor de provincie belangrijke onderwerpen, zo-

als het cohesiebeleid. Als Nederlandse provincie hebben we zelfs de mogelijkheid, uniek in de EU, om 

samen met verschillende departementen mee te lezen en mee te schrijven aan het officiële stand-

punt van de EU-lidstaat Nederland: het zogenaamde BNC-fiche (de afkorting BNC staat voor Beoor-

deling Nieuwe Commissievoorstellen). Na de vaststelling in de ministerraad vormen de BNC-fiches de 

inzet voor de Nederlandse onderhandelingen in Brussel.  

Verder brengen we onze standpunten over tijdens bilaterale gesprekken met de vertegenwoordigers 

van Europese instellingen en tijdens (netwerk)bijeenkomsten en workshops. Zowel in de adviezen 

van het Comité van de Regio’s als in consultaties, lobbybrieven en de BNC-fiches gebruiken we de 

praktijkkennis van de provincie bij de uitvoering van Europees beleid. We signaleren knelpunten 

(bijv. tegenstrijdige regelgeving) en kansen (bijv. een meer integrale, gebiedsgerichte aanpak) om het 

Europese beleid en regelgeving uitvoerbaar en nuttig te maken en houden. Dat doen wij bij voorkeur 

samen met onze regionale partners en in afstemming met andere Nederlandse provincies (in Regio 

Randstad, Huis van de Nederlandse Provincies en IPO) en gelijkgestemde regio’s elders in Europa (in 

Europese netwerken zoals AIR, WHO Regions for Health of POLIS).  
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3.4. Profilering 

Nauw verbonden met beleidsbeïnvloeding is de profilering van de regio Utrecht. Een herkenbaar 

profiel en een zekere bekendheid openen deuren en helpen bij het sluiten van coalities en vinden van 

projectpartners. Om effectief in Brussel te opereren, Utrecht op de kaart te zetten en om Europese 

projecten binnen te halen en uit te voeren is het noodzakelijk om regionaal krachten te bundelen 

met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Sinds enkele 

jaren werken we samen met onze regionale partners onder de noemer van “Utrecht Region”8 aan 

een internationaal profiel van de regio Utrecht als de Europese experimenteerruimte (‘living lab’) 

voor Gezonde Stedelijke Leefomgeving: “Healthy Urban Living”. We organiseren samen workshops 

en (netwerk)bijeenkomsten in Utrecht en Brussel, schrijven samen (felicitatie)brieven, voeren samen 

gesprekken met vertegenwoordigers van Europese instellingen, en organiseren samen inkomende en 

uitgaande werkbezoeken. Daarbij hebben we actief de publicatie van de Regional Competitiveness 

Index in 2017 en 2019 aangegrepen om de bekendheid van Utrecht als een van de meest competi-

tieve Europese regio’s te vergroten. Via al deze verschillende activiteiten hebben we Utrecht als 

Healthy Urban Living-regio op de Europese kaart gezet. Internationale profilering is een kwestie van 

lange adem. Het is daarom van belang om consequent door te gaan met de gezamenlijke inzet in de 

komende jaren (zie verder hieronder bij “Utrechtse prioriteiten”). 

 

3.5. Europese financiering 

Bij Europese financiering valt een belangrijk onderscheid te maken tussen Europese programma’s die 

mede door de provincie worden gerund en programma’s waarbij de provincie deze rol niet heeft. Bij 

Europese programma’s die mede door de provincie worden gerund, het economisch stimuleringspro-

gramma EFRO Kansen voor West en het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP, krijgt de provin-

cie de verantwoordelijkheid om een bepaald bedrag aan Europese subsidies binnen de geldende ka-

ders weg te zetten via projecten. De provincie heeft dan invloed op de beleidskeuzes en het manage-

ment van zo’n programma. In het kader van deze programma’s is internationale samenwerking niet 

nodig. Deze programma’s, zoals reeds gezegd, worden bij de provincie Utrecht decentraal uitgevoerd 

binnen respectievelijk het Domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) onder de aansturing van de porte-

feuillehouder Economie en binnen het Domein Landelijke Leefomgeving (LLO) onder de aansturing 

van de portefeuillehouder Landelijk gebied. 

Bij de meeste overige Europese programma’s heeft de provincie echter geen rol als medebeheerder 

ervan. De provincie kan dan of zelf een aanvrager zijn of potentiële aanvragers uit de provincie op de 

kansen wijzen binnen een specifiek programma. Elke aanvraag, ook een aanvraag van de provincie 

zelf, concurreert met vele aanvragen uit andere landen. Bij dit soort bovennationale programma’s is 

internationale samenwerking meestal noodzakelijk. Het Cluster Europa binnen het Domein Bestuurs- 

en Directieondersteuning (BDO) adviseert over deze financieringskansen en ondersteunt bij het aan-

vragen hiervan. De advisering is gericht aan de provinciale organisatie en haar partners in de regio 

die bijdragen aan de uitvoering van het beleid van de provincie.  

 
8 ‘Utrecht Region’ duidt het gebied van provincie Utrecht en aangrenzende regio’s, Gooi en Vechtstreek en  
Foodvalley, aan. 
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Ook op het gebied van Europese financiering werken we samen met onze regionale partners. In het 

European Funding Network Utrecht (EFNU)9 wisselen we kennis en ervaring uit en stemmen we onze 

inzet af. Verschillende partijen hebben uiteenlopende specialisaties. De provincie en grotere ge-

meenten hebben met name ervaring met het EFRO-Programma Kansen voor West, het Plattelands-

ontwikkelingsprogramma POP en het Interreg-programma voor interregionale samenwerking. De 

grote kennisinstellingen daarentegen, zoals de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Cen-

trum beschikken over veel expertise op het gebied van het Europees onderzoek en innovatiepro-

gramma Horizon. Door onze expertise te delen en krachten te bundelen vergroten we de slagkansen 

van onze Europese subsidieaanvragen.  

Alle Europese financieringsprogramma’s volgen de zevenjarige begrotingscyclus van de Europese 

Unie: het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De financieringsprogramma’s van het MFK 2014-2020 

lopen in 2020 af en de onderhandelingen over het MFK 2021-2027 zijn in volle gang. In vorige perio-

des bereikten de regeringsleiders pas laat een akkoord over een nieuw MFK, waardoor de nieuwe 

financieringsprogramma’s met veel vertraging van start gingen. Door Brexit en veel nieuwe uitdagin-

gen en uiteenlopende belangen zijn de huidige onderhandelingen bijzonder zwaar. De verwachting is 

dan ook dat de nieuwe financieringsprogramma’s pas in de loop van 2021 of zelfs daarna van start 

gaan. 

Tot die tijd zullen we ons met onze partners in het European Funding Network Utrecht voorbereiden 

op de nieuwe periode door kansrijke programma’s te verkennen en thematische informatiebijeen-

komsten en workshops te organiseren voor verschillende doelgroepen in de gehele regio over de 

nieuwe Europese financieringskansen. Onze prioriteit zal daarbij liggen bij de hierboven genoemde 

thema’s van Gezond Stedelijk Leven, Multimodale Mobiliteit, Energietransitie, Digitalisering, (Circu-

laire) Economie en Plattelandsontwikkeling.  

 

3.6. Middelen en verantwoording 

Voor het monitoren, signaleren, faciliteren, lobbyen en coördineren beschikt de provincie over 

2,8 fte’s bij het cluster Europa (Team Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa, 

Domein Bestuurs- en Directieondersteuning): 

- lobbyist / vertegenwoordiger in Brussel 

- adviseur Europese financiering, 

- beleidsadviseur / coördinator Europa. 

In 2020 wordt het cluster Europa uitgebreid met ca 2 fte’s: 

- tweede adviseur Europese financiering (ca 1fte), 

- medewerker Europese projecten (ca 0,5 fte), 

- junior Public Affairs (ca 0,5 fte). 

 
9 Het European Funding Network Utrecht (EFNU) is een informeel ambtelijk netwerk van Europese subsidiead-
viseurs van een aantal gemeenten en kennisinstellingen uit de regio. Het netwerk is geïnitieerd en wordt gefa-

ciliteerd door de provincie. Het doel is regionale kennisuitwisseling en afstemming over Europese finan-
cieringskansen. Tot de deelnemers behoren adviseurs van o.a. de gemeenten Utrecht en Amersfoort, 

U10, Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor Kunsten Utrecht (HKU), Universitair Me-
disch Centrum Utrecht (UMCU), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Economic Board 
Utrecht (EBU). 
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Voor deze in totaal ca 4,8 fte’s staat ca € 500.000 aan personeelskosten begroot op de kostenplaats 

Europese zaken. 

Het materiële budget voor de uitvoering van de boevengenoemde taken van het cluster Europa be-

draagt jaarlijks (afgerond): 

 in 2020 in 2021  
en verder 

Totaal € 250.00010 € 250.000 

daarvan de Utrechtse bijdrage aan het Huis van de Nederlandse 
Provincies en de Regio Randstad: monitoring, signalering, beleids-
beïnvloeding in samenwerking met andere provincies en huisves-
ting in Brussel 

€ 105.000 ca € 125.000 

restant voor ondersteuning Europese subsidieaanvragen, reis- en 
verblijfkosten, organisatie voorlichtings- en netwerkbijeenkom-
sten in Nederland 

€ 145.000 ca € 125.000 

 

 

 

Daarnaast zet de provincie jaarlijks de volgende middelen in voor het vormgeven en uitvoeren van 

twee Europese programma’s11: 

 fte's  € 

EFRO-programma West-Nederland (Kansen voor West) 
bij het Team Economie binnen de Domein Stedelijke Leefomge-
ving  

0,2 fte 
 

€ 90.00012 

Coördinatie Plattelandsontwikkelingsprogramma POP 
bij het Team Projectleiders leefomgeving (PL2),  
binnen de Domein Landelijke Leefomgeving  

1 fte 
 

ca € 1.300.00013 

Subsidieloket POP ca 5 fte  n.v.t. 

 

De verantwoording vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus van de provincie.  

Daarnaast zal het cluster Europa minstens eens per jaar een informatiesessie organiseren voor 

de Provinciale Staten.  

 
10 Inclusief de extra € 50.000 vanaf 2020 voor Effectieve lobby Brussel/Den Haag uit het coalitieakkoord / Be-
groting 2020.  
11 Het grote verschil in uitvoeringskosten is het gevolg van verschillend karakter en organisatie van de pro-
gramma’s. In het geval van EFRO gaat het om in totaal (voor de periode van zeven jaar) ca 10 grote subsidiebe-
schikkingen die bovendien niet door de provincie Utrecht, maar door het Programmabureau voor de hele 
Randstad, onder verantwoordelijkheid van de Managementautoriteit worden afgegeven. In het geval van POP 
gaat het om een groot aantal kleinere subsidiebeschikkingen die door de provincie zelf worden afgegeven. 
12 Jaarlijkse bijdrage van de provincie Utrecht voor de (technische) uitvoering van het Operationeel Programma 
Kansen voor West door de Managementautoriteit (MA) bij de Gemeente Rotterdam.  
13 Circa € 1.200.000 per jaar aan voor de uitvoeringskosten van het POP programma (bijdragen aan de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland, regiebureau POP, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e.d.) plus 
circa € 100.000  per jaar voor de proceskosten voor het LEADER-programma. 
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BIJLAGEN  

Europese Green Deal  

 

Al tien dagen na haar officiële aantreden presenteerde de nieuwe Europese Commissie op 11 decem-

ber 2019 de Europese Green Deal, een ambitieuze overkoepelende strategie (‘roadmap’) voor een 

klimaatneutraal Europa, met aankondiging van vele beleidsinitiatieven op het gebied van: 

• klimaatambitie (reductie CO2-uitstoot),  

• schone, betaalbare en veilige energie,  

• schone en circulaire economie,  

• duurzame en slimme mobiliteit,  

• energie- en hulpbronnenefficiënte wijze bouwen en renoveren,  

• eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (Farm to Fork-strategie),  

• herstel van ecosystemen en biodiversiteit, 

• gifvrij milieu (‘zero pollution’-actieplan) en 

• groene financiering en investeringen en een rechtvaardige transitie.  

De afzonderlijke voorstellen die onder verschillende thema’s van de Green Deal vallen worden gelei-

delijk in de loop van 2020 en 2021 gepubliceerd. De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie 

voor Europa en de eerste prioriteit van de nieuwe Europese Commissie, onder directe verantwoorde-

lijkheid van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans. Deze strategie om de Europese economie 

ingrijpend te verduurzamen zal doorwerken op nagenoeg alle beleidsterreinen en zal ook van grote 

invloed zijn op veel verschillende beleidsterreinen van de provincie.  

De hoofddoelstelling van de Green Deal is erop gericht om van Europa in 2050 het eerste klimaat-

neutrale continent te maken. Deze doelstelling tezamen met een kader van maatregelen, een lange-

termijnkoers en een monitoringsysteem wil de Europese Commissie in een Klimaatwet vastleggen. 

De klimaatwet verplicht EU-instellingen en lidstaten om de klimaatneutraliteitsdoelstelling in 2050 te 

halen en zorgt ervoor dat de Europese regels op alle beleidsterreinen hieraan bijdragen. Hiervoor zal 

de Commissie herzieningen van verschillende richtlijnen en verordeningen voorstellen. Het betreft 

bijvoorbeeld de richtlijn energie-efficiëntie, de richtlijn hernieuwbare energie, en de verordening 
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inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw. Naast maatregelen om de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen, zet de Europese klimaatwet ook in op klimaatadaptatie. De Klimaat-

wet stelt dat lidstaten moeten zorgen voor het ontwikkelen en implementeren van aanpassingsstra-

tegieën, wil inspanningen op het gebied van klimaataanpassing vergroten en stelt voor de ontwikke-

ling, implementatie, beoordeling en monitoring van nationale klimaatadaptatiestrategieën meer te 

reguleren. De Commissie kondigt een nieuwe klimaatadaptatiestrategie aan die Europa op alle be-

stuurlijke niveaus bestendiger, veerkrachtiger en parater moet maken door de klimaatbestendigheid 

van infrastructuur, steden en natuur te vergroten. Met een Klimaatpact wil de Commissie regionale 

en lokale overheden, de industrie, lokale gemeenschappen en burgers betrekken bij het ontwikkelen 

van klimaatacties en het verspreiden van informatie over lokale praktijken. 

Het koolstofarm maken van het Europese energiesysteem is van cruciaal belang om de klimaatdoel-

stellingen te bereiken. Daarom wil de Commissie dat de Europese energiesector overgaat naar her-

nieuwbare energie, terwijl de afhankelijkheid van vervuilende grondstoffen zoals olie, steenkool en 

gas wordt afgebouwd. Ook energie-efficiëntie is een prioriteit. De Commissie zal de nationale ener-

gie- en klimaatplannen beoordelen en als ze niet ambitieus genoeg zijn komt zij met aanvullende 

maatregelen. Tegelijkertijd moet de energievoorziening van de EU veilig en betaalbaar zijn voor con-

sumenten en ondernemers. Om dit te bereiken moet de Europese energiemarkt volledig geïnte-

greerd, onderling verbonden en gedigitaliseerd zijn.  

Een onderdeel van de Green Deal is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In het 

actieplan voor de circulaire economie zet de Commissie in op beleid voor ‘duurzame producten’ ge-

richt op circulair design, het voorkomen van afval en hergebruik van producten. Dit beleid is gericht 

met name op sectoren die veel kostbare grondstoffen verbruiken zoals voor textiel, bouwmaterialen, 

elektronica en plastic. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt versterkt, er komen 

strengere voorwaarden op het gebied van duurzame verpakkingen en er volgt een wettelijk kader 

voor biologisch afbreekbare verpakkingen. Daarnaast kondigt de Commissie een voorstel aan voor 

een Europees model voor gescheiden afvalinzameling. 

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de verbruikte energie, maar de renovatie van gebou-

wen gaat niet snel genoeg. Daarom wil de Commissie een “golf van renovatie” van openbare en par-

ticuliere gebouwen op gang brengen. Dit doet de Commissie door het strikt handhaven van be-

staande wetgeving gerelateerd aan de energieprestaties van gebouwen. De Commissie zal de bouw-

productenverordening herzien en een open platform introduceren waar de vastgoed- en bouwsec-

tor, architecten, ingenieurs en lokale overheden worden samengebracht om de belemmeringen voor 

renovatie aan te pakken. Het doel van het laatste initiatief is het clusteren van renovatiewerkzaam-

heden teneinde te kunnen profiteren van betere financieringsvoorwaarden en schaalvoordelen. 

Om klimaatneutraliteit te realiseren wil de Europese Commissie via een strategie voor duurzame en 

slimme mobiliteit een reductie met 90% ten opzichte van de huidige vervoersemissies in 2050 reali-

seren. Zowel het vervoer over de weg als dat per spoor, door de lucht en over het water zal moeten 

bijdragen tot die vermindering. Multimodaal vervoer krijgt een krachtige impuls, o.a. via een nieuw 

richtlijn gecombineerd vervoer. De Commissie komt met maatregelen om de spoorwegen en de bin-

nenwateren beter te beheren en de capaciteit daarvan te vergroten. Geautomatiseerde en gecon-

necteerde multimodale mobiliteit zal een steeds grotere rol spelen, samen met de slimme verkeers-

beheersystemen. Het vervoerssysteem en de infrastructuur van de EU zullen geschikt worden ge-

maakt voor de ondersteuning van nieuwe duurzame mobiliteitsdiensten die verkeersopstoppingen 

en milieuverontreiniging kunnen doen verminderen, met name in stedelijke gebieden. De Commissie 

zal via haar financieringsinstrumenten, zoals de Connecting Europe Facility, bijdragen aan de ontwik-

keling van slimme systemen voor verkeersbeheer en oplossingen in het kader van “mobiliteit als 
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dienst” (“Mobility as a Serice”, MaaS). De gevolgen van het vervoer voor het milieu en de gezondheid 

moeten in de vervoersprijzen tot uitdrukking komen. De subsidies voor fossiele brandstoffen moeten 

worden afgeschaft en de Commissie zal de energiebelastingrichtlijn herzien om de huidige belasting-

vrijstellingen voor brandstof voor de luchtvaart en de maritieme sector af te schaffen. De EU moet 

tegelijkertijd de productie en het gebruik van duurzame alternatieve vervoersbrandstoffen vergro-

ten. De Commissie zal de uitrol van openbare oplaad- en tankpunten ondersteunen en de richtlijn 

betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en het trans-Europese vervoersnetwerk 

(de TEN-V-verordening) herzien. Om het vervoer beduidend minder vervuilend te maken zal de Com-

missie strengere normen voor de emissie van luchtverontreinigende stoffen voor voertuigen voor-

stellen en de wetgeving inzake de CO2-emissienormen voor auto’s herzien. 

Met de Farm to Fork-strategie beoogt de Commissie de voedselketen te verduurzamen en bij te dra-

gen aan een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Naast bewustwording van de bur-

ger richt deze strategie zich op een drastische vermindering in het gebruik van chemische pesticiden, 

meststoffen en antibiotica. De Commissie wil samenwerken met lidstaten en belanghebbenden om 

ervoor te zorgen dat de nationale landbouwplannen aansluiten op de ambities van de Green Deal en 

de Farm to Fork-strategie. 

De Commissie kondigt een Biodiversiteitsstrategie aan, die zich richt op een betere bescherming en 

eventuele uitbreiding van Natura-2000 gebieden en de vergroening van Europese steden. Tevens zal 

de Commissie een nieuwe EU-bosstrategie presenteren, gericht op het kwalitatief en kwantitatief 

verbeteren van het bosoppervlak van de EU. Bosbeheerders worden met deze EU-strategie aangezet 

tot het duurzaam in stand houden, planten en beheren van bossen, om de absorptie van CO2 te be-

vorderen. 

Om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen is de Commissie voornemens 

een ‘zero pollution’-actieplan op te stellen. In dit kader zal de Commissie zich o.a. richten op het her-

stel van het grond- en oppervlaktewater, het bestrijden van de vervuiling van grote industriële instal-

laties en het ondersteunen van lokale overheden bij het zorgen voor schonere lucht. Daarbij zal de 

Commissie voorstellen om de bepalingen inzake monitoring , modellering en luchtkwaliteitsplannen 

aan te scherpen, en om de normen voor de luchtkwaliteit beter te laten aansluiten bij de aanbevelin-

gen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Om te zorgen voor een gifvrij milieu zal de Commissie 

een duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen presenteren, die de industrie zal aanmoedi-

gen om veilige en duurzame alternatieven voor chemische stoffen te ontwikkelen. In aanvulling op 

de Europese Green Deal zal het de Commissie tevens het 8e Milieuactieprogramma (8e MAP) presen-

teren met een nieuw monitoringsmechanisme voor milieudoelstellingen. 

Om de Green Deal te financieren wil de Commissie 25% van de EU-begroting en tenminste 30% van 

het Invest EU-fonds in te zetten voor klimaatmaatregelen. Ook kondigt de Commissie een ‘duurzaam 

Europees investeringsplan’ aan om duurzame projecten en investeringen te ondersteunen. De Com-

missie zal de staatsteunregels herzien om het uitfaseren van de meest vervuilende fossiele brand-

stoffen vergemakkelijken en marktbelemmeringen verwijderen voor het gebruik van schone pro-

ducten. Met nadere wetgeving en richtsnoeren voor groene publieke aanbestedingen wil de Com-

missie zelf het goede voorbeeld geven en andere overheden hierbij helpen. Het Just Transition Me-

chanisme, met een nieuw fonds, moet zorgen voor een eerlijke transitie van kwetsbare en achterlo-

pende regio’s en sectoren. Omdat innovatie ten grondslag ligt aan de oplossingen voor klimaatveran-

dering, zal tenminste 35% van het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon Europe worden be-

steed aan nieuwe oplossingen voor het klimaat. Met behulp van publieke en private middelen en on-

der leiding van de Europese investeringsbank hoopt de Europese Commissie op een investering van 

in totaal €100 miljard binnen de komende zeven jaar. 
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Digitale Toekomst 

Het tweede grote beleidspakket dat de Europese Commissie na de Green Deal presenteerde, betrof 

de commissieprioriteit ‘een digitaal Europa dat klaar is voor de toekomst’. Op 19 februari 2020 publi-

ceerde de Commissie de overkoepelende strategie (‘roadmap’) “Shaping Europe's digital future”14, 

een ‘Datastrategie’ en een ‘witboek over kunstmatige intelligentie.  

De Commissie zet in op de volgende drie doelstellingen: 

• technologie die werkt voor mensen, 

• een eerlijke en concurrerende economie, 

• een open, democratische en duurzame samenleving. 

Om deze doelen te bereiken wil de Commissie onder andere het actieplan voor 5G en 6G updaten en 

een Europese Cybersecurity-strategie uitbrengen. De Commissie zet zich ervoor in om grote sociaal-

economische organisaties, zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijven, al in 2025 te verbinden met Gi-

gabit connectiviteit. De regels voor digitale diensten moeten gelijk zijn voor heel Europa. Ook wil de 

Commissie digitalisering inzetten voor de doelen van de Green Deal: het tegengaan van de klimaat-

verandering en het realiseren van de groene transitie.  

In de Europese Data Strategie presenteert de Commissie hoe zij de komende vijf jaar de data-econo-

mie wil aandrijven. De Commissie stelt dat bedrijven en overheden door middel van data betere be-

slissingen kunnen nemen. Daarom wil de Commissie het gebruik van en de vraag naar data, evenals 

op data gebaseerde producten en diensten stimuleren, door een Europese Dataruimte te creëren, 

waarbinnen deze data vrijelijk en veilig gedeeld en gebruikt kunnen worden. Hiervoor zal de Commis-

sie de komende jaren verschillende (wetgevings-)voorstellen presenteren, waaronder een wetge-

vingskader om de governance van de Europese dataruimte te waarborgen. Toegang tot en het herge-

bruiken van data moeten voor partijen op verschillende niveaus binnen de Europese interne markt zo 

makkelijk mogelijk gemaakt worden, terwijl ook Europese waarden zoals gegevensbescherming, con-

sumentenbescherming en concurrentiebewaking gerespecteerd worden. Om data-uitwisseling tus-

sen deze partijen verder te faciliteren zal de Commissie een Data Act presenteren. In de Europese 

Data Strategie kijkt de Commissie ook naar de potentie die het gebruik van (meer) data kan hebben 

voor lokale en regionale overheden. De Commissie wil dat decentrale overheden meer data van on-

dernemingen en dat bedrijven meer overheidsdata gebruiken. Daarom wil de Commissie bedrijven 

en overheden aanmoedigen om (vrijwillig) hun datasets beschikbaar te stellen voor elkaar.  

In de ‘witboek over kunstmatige intelligentie’ (artificial intelligence, AI) zet de Commissie in op een 

balans tussen het stimuleren van innovatie (via een ‘ecosysteem van uitmuntendheid’) en de be-

scherming van burgers tegen invasieve technologie (via een ‘ecosysteem van vertrouwen’). Het doel 

is om in partnerschap met de particuliere en de publieke sector in de hele keten middelen te mobili-

seren en er met de juiste stimulansen voor te zorgen dat KI sneller ingang vindt. De Commissie zal de 

oprichting van excellentie- en testcentra faciliteren die Europese, nationale en particuliere investerin-

gen kunnen combineren. Hiervoor zal de Commissie programma’s Digitaal Europa Horizon Europa 

inzetten. Via de pijler voor geavanceerde vaardigheden van het programma Digitaal Europa wil de 

Commissie netwerken van vooraanstaande universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs opzet-

ten en ondersteunen, teneinde de beste professoren en wetenschappers aan te trekken en wereld-

wijd toonaangevende masterprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie aan te bieden. 

 
14 “De digitale toekomst van Europa vormgeven” Het document is op het moment van schrijven (nog) niet in 
het Nederlands verschenen.  
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Het witboek bevat een focus op het MKB met een inzet op de European Digital Innovation Hubs 

(EDIH’s) en nieuwe publiek-private partnerschappen op het gebied van onder andere kunstmatige 

intelligentie. Verder wil de Commissie zich inzetten op het gebruik van kunstmatige intelligentie in de 

publieke sector, en komt er een kader voor regelgeving voor kunstmatige intelligentie en het gebruik 

van trainingsdata voor kunstmatige intelligentie-systemen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor 

menselijk toezicht op kunstmatige intelligentie-systemen. Naast bestaande regelgeving, zoals de Al-

gemene verordening gegevensbescherming, moet er een nieuw wetgevingskader komen dat alle mo-

gelijke risico’s van kunstmatige intelligentie afvangt.  

Later zal de Commissie nog komen met een wet inzake digitale diensten, een Europees actieplan 

voor democratie, Europees actieplan voor democratie en een herziening van de eIDAS-verordening 

(Electronic IDentification Authentication and trust Services) betreffende elektronische identificatie en 

vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. 
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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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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, 
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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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Besluit 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
w.g. 
Voorzitter, 
 
 
 
Griffier, 
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De meningen over dit Statenvoorstel lopen sterk uiteen, wat m.n. bepaald wordt door de verschillende 
verhoudingen van de fracties tot de Europese Unie en tot de inhoud van het Europese beleid.  
 
De verschillende fracties brengen verschillende onderwerpen in. Over een aantal onderwerpen, wordt door 
meerdere fracties gesproken, te weten: 
 
- De mate van concreetheid van de doelstellingen. De fracties verschillen van mening of de geformuleerde 
doelstellingen voldoende SMART zijn geformuleerd. 
- De specifieke aandacht voor de Utrechtse inwoners en ondernemers. 
- De mate waarin de lobby voor strengere Europese regels kracht bij moet worden gezet: waar sommige fracties 
strengere, generieke Europese regels bepleiten met het oog op een gelijk Europees speelveld voor m.n. 
ondernemers en agrariërs, pleiten anderen voor Nederlands maatwerk c.q. minder knellende regels.  
 
De commissie adviseert het Presidium om dit Statenvoorstel als ‘normaal debat’ te agenderen in PS. 
 
 
 
 
Datum 16-9-2020 
 
 
 
 
 
Voorzitter(s) van de commissie(s) Mw. ir. M. de Widt MPM   
 
 
 
Commissiegriffier, dhr. drs. T.J. Dorst 




