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Bijlage bij de intentieverklaring:

 Toetreding van provincie Zuid-Holland tot het Comité van de

Kanaalzone aan de Noordzee

 

Het DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS (Frankrijk), Het KENT COUNTY COUNCIL (Verenigd Koninkrijk),

Het DÉPARTEMENT DU NORD (Frankrijk), De PROVINCIE WEST-VLAANDEREN (België), De PROVINCIE

ZEELAND (Nederland), ondertekenden de Intentieverklaring tot oprichting van het “Comité van de

Kanaalzone aan de Noordzee” (de “MoU”) op 5 februari 2020 in Arras, Frankrijk.

Op 11 maart 2020 heeft het PROVINCIE OOST-VLAANDEREN in Brugge, België, een bijlage bij de

intentieverklaring ondertekend en is het toegetreden tot het Comité van de Kanaalzone aan de

Noordzee. 

Gezamenlijk hierna “huidige partners” genoemd,

De provincie Zuid-Holland, Nederland met zetel te Zuid-Hollandplein 1 Den Haag, voor wie optreedt

gedeputeerde mevrouw Jeannette Baleju wenst nu toe te treden tot het Comité van de Kanaalzone

aan de Noordzee.

Overwegend dat de provincie Zuid-Holland een integraal onderdeel is van het Kanaal-Noordzeegebied

en dat haar deelname aan het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee een meerwaarde zou zijn

voor het hele partnerschap,

Wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1- Aanvaarding door de huidige partners

De huidige partners van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee aanvaarden de provincie

Zuid-Holland als een nieuwe partner in het Comité.

Artikel 2 - Aanvaarding door de nieuwe partner van de inhoud van intentieverklaring tot oprichting

van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee

Daartoe stemt de provincie Zuid-Holland in met de inhoud vermeld in de artikels 1 tot en met 5 van

de intentieverklaring.

Deze bijlage bij de intentieverklaring treedt in werking nadat zij door alle huidige partners en de

nieuwe partner is ondertekend

opgesteld in zeven originele exemplaren, in het Engels, Frans en Nederlands
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Voor het DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

Mevrouw Mireille Hingrez-Cereda, Vice-Voorzitter bevoegd voor Maritiem en Kust en Stedelijk Beleid
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Voor KENT COUNTY COUNCIL 

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

de heer Derek Murphy, Cabinet Member Economische ontwikkeling
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Voor het DÉPARTEMENT DU NORD 

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

mevrouw Sylvie Labadens, Vice-Voorzitter
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Voor de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

de heer Jean de Bethune, Gedeputeerde
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Voor de PROVINCIE ZEELAND 

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

mevrouw Anita Pijpelink, Gedeputeerde.
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Voor de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

mevrouw Rita Gillis, Gedeputeerde  de heer Albert De Smet, Provinciegriffier
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Voor de [Naam van de nieuwe partner invoegen] 

f

Ondertekend in [plaats] op [XX maand, 2021] 

 

[naam van de verkozen vertegenwoordiger, en zijn/haar functie], 


