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 *1694299* 
 

Onderwerp 

Oprichting internationale vereniging zonder winstoogmerk t.b.v. PURPLE  

 

Gedeputeerde Staten stellen voor 

1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van GS tot oprichting van en 

deelname aan een internationale vereniging zonder winstoogmerk t.b.v. 

PURPLE; 

2. Overeenkomstig het ontwerpbesluit geen wensen en bedenkingen te heb-

ben ten aanzien van de oprichting en deelname aan een internationale 

vereniging zonder winstoogmerk (AISBL) t.b.v. PURPLE.    

 

2. Doelstelling programmabegroting 

Programmabegroting: 6.1 Bestuur; Samenwerking en Bestuurlijke positione-

ring 

Doelstelling: Het aangaan van en participeren in Europese samenwerkings-

verbanden    

 

3. Eerdere behandeling  

PURPLE 

Het Peri Urban Regions Platform Europa (PURPLE) is in 2004 opgericht en 

richt zich op de gevolgen voor het platteland in een sterk verstedelijkt ge-

bied. Peri-urbane regio’s in Europa worden geconfronteerd met een grote 

stedelijke druk. PURPLE brengt regio's vanuit de hele EU samen om mensen 

bewust te maken van de specifieke peri-urbane agenda op Europese, nationa-

le en regionale niveaus. Op Europees niveau streeft PURPLE ernaar bij Euro-

pese instellingen erkenning te krijgen voor de noodzaak van specifiek beleid 

en steun voor peri-urbane regio's. 

PURPLE bestaat uit de volgende leden: Regio Vlaanderen, Regio Île-de-

France, Regio Nord-Pas de Calais, Regio Rhône-Alpes, Regio Maastricht-

Hasselt-Aken-Luik, Regio Randstad (Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-

Holland en Flevoland), Regional Authority Frankfurt RheinMain, South East 

England, West Midlands, Mazovia Voivodship, Wielkopolska Voivodship, Stock-

holm Region, Dublin Region en South Moravian Region. 

Alle leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering en betalen allen 

een vastgestelde bijdrage (huidige bijdrage voor Regio Randstad is € 4.000,-).    

 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling      

Gedeputeerde Staten hebben 6 januari jl. het ontwerpbesluit genomen tot 

oprichting van en deelname aan een internationale vereniging zonder winst-

oogmerk (AISBL) t.b.v. PURPLE. 

Op basis van de provinciewet (artikel 158, lid 2) wordt een dergelijk besluit 

niet genomen nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld om  

wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van een ontwerpbesluit van GS. 

Doel van de behandeling is PS in de gelegenheid te stellen tot het uiten van 

wensen en bedenkingen. 

 

5. Verdere behandeling PS 

Indien PS geen wensen en bedenkingen heeft met betrekking tot het ont-

werpbesluit van GS tot oprichting van de internationale vereniging zonder 

winstoogmerk t.b.v. PURPLE kan samen met de andere Randstadprovincies 

een procedure tot goedkeuring door de Minister van Binnenlandse Zaken in 

gang worden gezet. Na goedkeuring kan samen met de andere partners in 

PURPLE tot oprichting van de vereniging worden overgegaan. De statuten zijn 
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als bijlage bijgevoegd. De vier Randstadprovincies doorlopen tegelijkertijd het besluitvormings-

proces over de oprichting van de AISBL. 

Dit proces behoeft geen verdere processtappen van PS.     

 

6. Korte toelichting op voorstel 

Het netwerk Peri Urban Regions Platform Europe (PURPLE) wil een actievere rol spelen door 

projecten te ontplooien gericht op het uitwisselen van ervaringen, pilots en aanbevelingen rond 

peri-urbaan beleid. Doel is tot vernieuwende oplossingen te komen voor complexe problemen 

voor het overgangsgebied tussen stad en landelijkgebied. PURPLE kan met goedkeuring van de 

deelnemers als stichting meedoen in projecten. Dat kan nu niet omdat PURPLE nu geen rechts-

basis daartoe heeft. 

De Randstadprovincies zijn, als regio Randstad, lid van PURPLE. Gedeputeerde Gijsberts verte-

genwoordigt naast Flevoland tevens Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in het bestuur van 

PURPLE. Het bestuur van PURPLE heeft ingestemd met oprichting van een AISBL. Enkele aspec-

ten die van belang zijn bij de oprichting van een AISBL zijn, dat het doel is de vereniging op te 

richten voor onbepaalde duur, dat zij het openbaar belang dient en geen economische doelein-

den kent. 

  

7. Beoogd effect 

Oprichting van en deelname aan een internationale vereniging zonder winstoogmerk (AISBL) 

t.b.v. PURPLE. PURPLE is een Europees samenwerkingsverband dat zich richt op de gevolgen 

voor het platteland in een sterk verstedelijkt gebied.  

 

8. Argumenten 

1.1 Deelname aan de AISBL maakt het voor PURPLE mogelijk projecten te ontplooien.  

Op basis van de provinciewet kan GS besluiten tot oprichting van een stichting indien dat aan-

gewezen is voor de behartiging van het openbaar belang (Art 158, lid twee). Door het oprichten 

van een vereniging zonder winstoogmerk kan worden samengewerkt met andere Europese re-

gio’s op het gebied van kennisuitwisseling over het overgangsgebied stad en landelijk gebied. 

 

2.1 PS dient gelegenheid te hebben om wensen en bedenkingen te uiten over het ontwerp-

besluit 

Op basis van de provinciewet (art. 158, tweede lid) besluiten Gedeputeerde Staten pas tot op-

richting van een stichting nadat PS in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen te ui-

ten. 

 

9. Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen. 

Het voornemen tot oprichting van en deelname aan de internationale vereniging zonder winst-

oogmerk is beoordeeld op juridische risico’s. Dit heeft niet geleid tot specifieke aandachtspun-

ten. 

 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Statuten AISBL PURPLE   1694838 Bijlage 

Joint Agreement PURPLE d.d. 17-11-2008  1694836 Bijlage 

 


