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Betreft: Randstadrapportage 201 8 en rapportage Europastrategie
Noord-Holland

18 APR. 2018
Kenmerk

Geachte leden,
Hierbij verzoeken wij u de Randstadrapportage 201 8 en de rapportage
Europastrategie Noord-Holland op de B-agenda van de commissies van
mei 2018 te plaatsen.
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Uw kenmerk

De reden hiervoor is
dat door de Strategische Terug- en Vooruitblik Europa/het Randstad
voortgangsrapport 201 8 de vier Colleges van Gedeputeerde Staten van
de Randstadprovincies u op de hoogte houden van Europese
ontwikkelingen en tegelijkertijd met deze rapportage ook vooruit kijken
naar relevante ontwikkelingen komend jaar, het laatste jaar voor
Europese verkiezingen.
In de Europastrategie Noord-Holland 201 7-2021 is toegezegd dat er
jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang en de uitvoering van de
doelstellingen en de provinciale acties. U bent, en specifiek het
Coördinatie Overleg Europa is steeds betrokken bij Europese
ontwikkelingen en het monitoren van de voortgang van de uitvoering.
Deze rapportage is de eerste na de vaststelling van de Europese
strategie van Noord-Holland op 6 februari 201 7 door Provinciale Staten.
Concreet wordt aan de commissie gevraagd
een oordeel te geven over de stand van zaken wat betreft de uitvoering
van de twee Europastrategieën.
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de volgende informatie
van belang
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Datum en inhoud GS besluit
1 7 april 201 8, kennis te nemen van beide rapportages van de
Europastrategie d.m .v. bijgaande brief.
Eerdere behandeling in commissie of P5
Nee, geen eerdere behandeling geweest in commissie of P5 van deze
beide rapportages.
Op grond van welk kader/beleid is dit voorstel gedaan
De Randstadstrategie 2016-2019 en de Europastrategie 201 7-2021 zijn
de kaders waarbinnen de Europese ambities van de Randstadprovincies
en de provincie Noord-Holland zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De
ambities in beide documenten zijn voor de langere termijn, en via
soortgelijke rapportages worden voortgang en eventuele acties
d u i d ei ij k.
Motivatie keuzevrjheid
De geformuleerde ambities in de Randstadstrategie en in de
Europastrategie zijn keuzes geweest om focus te houden op realistische
ambities.
Effecten voorstel
Deze rapportages geven inzicht in Europese beleidsbeïnvloeding en in
de uitvoering van acties om relevante thema’s voor de Randstad en voor
Noord-Holland.
Overleg heeft plaatsgevonden met
Verschillende inhoudelijke collega’s van de Randstadprovincies en de
provincie Noord-Holland hebben meegewerkt en met hen wordt ook
vervolg gegeven aan de uitvoering van de ambities en de acties uit de
beleids kaders.
(Burger) participatie
Er is geen burgerparticipatie voorzien.
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Communicatie omtrent besluit

De communicatie zal zijn via de gebruikelijke wegen.
Evaluatie

Deze rapportages zijn geen evaluaties. Het gaat hier om het informeren
en het op de hoogte houden van de stand van zaken van de uitvoering.
Financiële aspecten/risico’s

Er zijn geen financiële risico’s verbonden aan de rapportages.

Vervolgprocedure
Er is geen vervolgprocedure.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

‘proinciesecretaris
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Voortgangsrapport 201 8 van de Randstadstrategie;
Rapportage van de Europastrategie Noord-Holland 201 7-2021.
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