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PZH-2017-580885374 (DOS-2015-

0007775)

Contact

F. Lamboo-Lammers

070 - 441 60 84

f.lamboo@pzh.nl

Onderwerp:

Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland

Publiekssamenvatting:
De invloed van de Europese Unie op de provinciale beleidsterreinen is groot. Daarom is het van  
belang dat wij ontwikkelingen volgen en waar nodig bij sturen.
Korte lijnen met “Brussel” en goed geïnformeerd zijn over wat er speelt is dus belangrijk.
In december 2015 hebben Provinciale Staten de Europa Strategie 2016-2019 vastgesteld, waarin 
de volgende prioritaire thema’s zijn opgenomen:

 Zuid-Holland als innovatieve metropolitane delta

 Zuinig met schaarse hulpbronnen: transitie naar een circulaire economie

 Naar een innovatieve en duurzame voedselvoorziening

 Verbonden met Europa: mobiliteit en duurzaam transport
In dit jaarplan 2017 geven wij een uitwerking van deze strategie door aan te geven welke 
activiteiten wij in 2017 gaan uitvoeren en met welke Europese netwerken en regio’s wij daarbij 
samenwerken.

Advies:
1. Vast te stellen het Jaarplan 2017 Europastrategie Zuid-Holland.
2. Vast te stellen de GS brief aan PS over het Jaarplan 2017.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Jaarplan 2017 Europastrategie 

Zuid-Holland.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Jaarprogramma 2017
- GS-brief aan PS

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: F. Lamboo-Lammers Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Tol - Eenschooten, EI, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 maart 2017 7 maart 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

In aanvulling daarop het volgende:

Het jaarplan geeft Provinciale Staten mogelijkheden om binnen de relevante dossiers de 

Europese aspecten aan te brengen en te volgen. Dit vanuit de gedachte dat we geen Europees 

beleid voeren, maar dat vanuit de beleidssectoren zelf de link met Europa moet worden gelegd 

(facetbeleid).

Voor Gedeputeerde Staten is het jaarplan het instrument om de Europese inzet te sturen en te 

prioriteren. Tevens is het jaarplan uitgangspunt voor het programma van het werkbezoek dat 

Gedeputeerde Staten op 20 en 21 maart 2017 aan Brussel zullen brengen.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële en fiscale consequenties.

Juridisch kader:

Niet van toepassing.

2 Proces

Het jaarplan is tot stand gekomen na de volgende stappen:

- met de collegeleden zijn gesprekken gevoerd over hun inzet en ambities op dit dossier;

- met de PS werkgroep Europa is het concept jaarplan 2017 besproken (23 januari 2017). 

Suggesties van deze bespreking zijn in het jaarplan verwerkt.

Over de voortgang van het jaarplan 2017 zal worden gerapporteerd in het jaarplan 2018 en in de 

specifieke beleidsdocumenten van de relevante beleidssectoren.

Het concept jaarplan is gezamenlijk met de betrokken beleidssectoren opgesteld. Het nu 

voorliggende definitieve plan verschilt inhoudelijk niet met het concept; op een beperkt aantal 

onderdelen is een verduidelijking of actualisatie toegevoegd.

3 Communicatiestrategie

Over het jaarplan vindt geen specifieke communicatie plaats, aangezien het plan als zodanig 

geen nieuwe beleidsstandpunten bevat.
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