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1.

Beslispunten

1. Aan GS voor te stellen het lidmaatschap van het Summer School Organisatie Comité van de Assemblee van Europese Regio’s (AER) met 1 jaar te
verlengen.

Registratienummer

1566148
Inlichtingen

2.

Inleiding

H. R. Kalk

Sinds enkele jaren neemt een (wisselende) delegatie van de provincie Flevoland
deel aan de Summer school van de AER. Een dergelijke delegatie bestaat uit
statenleden, twee Flevolandse jongeren en een ambtelijke vertegenwoordiging
(Programma Management Europa). De 'Summer school' is bedoeld als een forum
voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van regionale ontwikkelingen
en het opbouwen van netwerken. Het biedt regio's de mogelijkheid uit de eerste
hand ervaring en informatie op te doen over de implementatie van Europees
beleid en de noodzakelijke instrumenten voor een effectief regionaal beleid.

Afdeling/Bureau

SGR

Tijdens de panoramaronde op de Statendag van 16 oktober hebben Provinciale
Staten de AER Summer School 2013 geëvalueerd. Het thema van deze Summer
School was duurzame energie. Deze werd gehouden in Nyköping in Zweden. De
Flevolandse delegatie vond de Summer School in Zweden een succes op het
gebied van netwerkcontacten, inzicht in realiseren van regionale economische
groei en agendabepaling. Op 29 januari 2013 hebben GS aan PS gemeld dat zij
het lidmaatschap van het AER Summer School Organisatie Comité (SSOC) per
ultimo 2013 beëindigen (registratienummer 1444507). PS is van mening dat het
lidmaatschap van het AER Summer School Organisatie Comité ook in 2014 zeker
zinvol zal zijn.
3.

Beoogd effect

De kwaliteit van de AER Summer School neemt toe en Flevoland kan zich binnen Europa blijven profileren als aantrekkelijke en vooruitstrevende regio.
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4.

1.1

1.2

5.

Argumenten

Dankzij het lidmaatschap van het SSOC hebben wij invloed op de kwaliteit
van de Summer School.
Het thema voor de AER Summer School 2014, “Bridging diversity across
Europe”, is voor ons interessant. Mede omdat het Organisatie Comité
besloten heeft om de economische invalshoek ook te benadrukken.
Dankzij de uitwisseling van beproefde methoden uit verschillende Europese
regio’s kunnen wij toekomstig beleid in Flevoland verbeteren.
Ervaringen uit de AER Summer School 2013 hebben bijvoorbeeld concrete
ideeën opgeleverd voor de duurzaamheidagenda van Flevoland.
Kanttekeningen

n.v.t.
6.

Vervolgproces
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Deelname aan de vergaderingen van het SSOC.
7.

Advies Presidium

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
Gehoord het advies van de delegatie AER-summerschool
BESLUITEN:
1.

Aan GS voor te stellen het lidmaatschap van het Summer School Organisatie Comité van de
Assemblee van Europese Regio’s (AER) met 1 jaar te verlengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 januari 2014.
griffier,
9.

voorzitter,

Bijlagen

10. Ter lezing gelegde stukken

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
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secretaris,

voorzitter,

