
1/4

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-786462767 DOS-2019-

0003017

Onderwerp

Toetreding van Zuid-Holland tot het Straits Comité

Advies

1. Het lidmaatschap aan te gaan van het Straits Comité voor de duur van 2 jaar

2. In te stemmen met ondertekening van de Memorandum of Understanding Straits Committee

3. Na 2 jaar het lidmaatschap te evalueren 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de toetreding van Zuid-Holland tot het Straits

Comité

N.B.: Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, nadat Gedeputeerde Staten

rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding

tot stand te brengen, wordt aan hem geadviseerd om machtiging te verlenen aan mevrouw J.N. 

Baljeu, om namens de provincie Zuid-Holland de “Memorandum of Understanding Straits

Committee” te ondertekenen, waarmee deelname aan het Straits Comité wordt aangegaan.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Annex of accession to MoU Straits Committee NL 2021

Machtiging cdk J.N. Baljeu Straits

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 oktober 2021 26 oktober 2021
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1 Toelichting voor het College

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee (hierna: het Straits Comité) zet zich in om

samenwerking tussen kustregio’s rondom de Straat van Dover ook na de Brexit te behouden en

samenwerking tussen organisaties uit de regio’s te bevorderen. 

Het Straits comité bestaat nu uit het Engelse graafschap Kent, de Franse departementen Pas-de-

Calais en du Nord, Region Hauts de France, de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen,

en Nederlandse provincie Zeeland. Het graafschap Kent zal hoogst waarschijnlijk dit najaar

toetreden.

Afgelopen jaar heeft de provincie Zuid-Holland deelgenomen als waarnemer tijdens de

bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Hieruit blijkt dat het voor ons een waardevol netwerk is. Nu

het Interreg 2 Zeeën programma definitief zal stoppen en het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer

bij de Europese Unie (EU) hoort is het belangrijk om bestaande contacten in het voormalige

Interreg 2 Zeeën programmagebied te behouden. Daarom het voorstel om als Zuid-Holland toe te

treden als lid van het Straits Comité. 

Het Straits Comité biedt de mogelijkheid om samen te werken met verschillende relevante regio’s.

Vanwege de terugtrekking van het VK uit de EU zijn de kaders om samen te werken veelal

weggevallen. Wel is het zo dat het VK nog steeds een nabije regio is en dat we als Zuid-Holland

een buitengrens zijn van de EU. Het Straits Comité biedt de mogelijkheid om de relaties met Kent

en Essex te behouden. Met de betrokken Franse regio’s bestaan geen andere actieve structurele

samenwerkingsverbanden. Wel zijn er incidenteel contacten met Haute-de-France. Het Straits

Comité biedt een kans om deze contacten meer structureel en betekenisvol te maken.

 

Met betrekking tot Vlaanderen is het Straits Comité van toegevoegde waarde op onze bestaande

deelname aan de Vlaams-Nederlandse Delta (VND), waarin wij ook samenwerken met Vlaamse

provincies. De VND richt zich namelijk voornamelijk op bestuurlijke samenwerking, waarbij het

Straits Comité zich voornamelijk focust op het behoud en verdieping van de samenwerking tussen

stakeholders uit de verschillende regio’s. 

Binnen de netwerken CPMR en de Noordzeecommissie werken we ook samen met onder andere

een aantal Britse, Franse en Belgische regio’s. Die samenwerking richt zich hoofdzakelijk op het

gezamenlijk optrekken in Brussel richting de instituties zoals Europees Parlement en Europese

Commissie om zo op een effectieve manier aan beleidsbeïnvloeding en informatie uitwisseling te

doen. Ook is er een nauwe link met het Interreg Northsea Region programma, welke juist de

samenwerking in het Noordzeegebied concretiseert door middel van grensoverschrijdende

projecten.

Doestellingen zoals verwoord in het stappenplan voor het Straits Comité:

- Een efficiënt samenwerkingskader ontwikkelen zonder extra administratieve structuur,

enkel gebaseerd op de capaciteit en middelen van de lidorganisaties. 

- Samenwerkingsinitiatieven ontwikkelen en ondersteunen om de uittreding van het VK uit

de EU te verzachten en samen het herstel van de regio na COVID-19 te bevorderen. 

- Een bloeiende economie in de Kanaalzone stimuleren door initiatieven te steunen die

bouwen op complementariteit, samenwerking en kennisuitwisseling. 
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- De gedeelde natuurlijke omgeving beschermen en gezamenlijk antwoorden bedenken

om zowel de klimaatverandering aan te pakken als kansen te bieden aan het Straits

Comité.

- Jongeren ondersteunen op weg naar onafhankelijkheid en een groter cultureel bewustzijn

door vaardigheden voor het leven/werk aan te leren, culturele uitwisselingen tussen

jongeren in de Kanaalzone te stimuleren en hun sociale inclusie/welzijn te verbeteren.

Jaarlijks zijn er drie bestuurlijke bijeenkomsten met gedeputeerde Jeannette Baljeu als bestuurder

uit Zuid-Holland. Daarnaast zijn er regelmatig ambtelijke vergaderingen die de uitvoering en

bestuurlijke bijeenkomsten voorbereiden. De samenwerking is vooral bedoeld voor de

organisaties en stakeholders uit de deelnemende regio’s. Welke organisaties dit zijn is afhankelijk

van het thema. Dit kunnen kennisinstellingen zijn maar ook het bedrijven. Hiervoor wordt jaarlijks

een stakeholdersevent georganiseerd door één van de regio’s. De inhoud van het event wordt

besproken met alle Straits regio’s. Een voorbeeld van een thema kan bijvoorbeeld de blauwe

economie zijn. 

Wanneer Zuid-Holland besluit om toe te treden tot het Straits Comité zijn de voordelen dat we een

bestaand goed netwerk behouden en we op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Daarbij biedt

het een kader om in overleg te blijven. Bij lidmaatschap zullen we inspraak hebben op de agenda

en sturen op de activiteiten die passen bij de provinciale ambities. Het is goed om de

samenwerking op te zoeken op onderwerpen als bijvoorbeeld klimaat en circulaire economie. Dit

zijn onderwerpen die hebben aangetoond tijdens het Interreg 2 Zeeën programma dat

grensoverschrijdend samenwerken van toegevoegde waarde is. Het is goed om in te zetten op

projecten die uiteindelijk leiden naar EU-subsidie aanvragen met Zuid-Hollandse partners. 

Elk deelnemend lid van Straits reserveert elk jaar € 30.000 euro voor het opstarten van kleine

projecten. Dit zullen grensoverschrijdende projecten zijn met organisaties uit de andere

deelnemende regio’s. Wanneer een project idee interessant is en een Zuid-Hollandse organisatie

wil deelnemen kunnen we hier het gereserveerde geld voor inzetten. Het geld dat wij ter

beschikking stellen zal alleen naar Zuid-Hollandse organisaties gaan. Samenwerkende

organisaties zullen dan financiering krijgen vanuit hun eigen regio. Het is mogelijk om zelf ook

project ideeën te initiëren. De deelnemende regio’s zullen gezamenlijk een afwegingskader

opzetten en een handleiding voor aanvragers met daarin de project vereisten. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 30.000,00

Programma  : Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Met het aangaan van de € 30.000,00 is gemoed dat Zuid-Hollandse organisaties financiering

kunnen ontvangen voor het opstarten van kleine projecten met de andere deelnemende regio’s

van Straits. Dit bedrag zal komen uit budgetuitputting kostenplaats 411 en deelproduct 000392

Europese Netwerken.  

Juridisch kader
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De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt gedeputeerde Jeannette Baljeu gemachtigd om de overeenkomst namens de

provincie te ondertekenen. Na twee jaar zal er een evaluatie plaatsvinden of we onze deelname

willen doorzetten.

Juridisch is gekeken of deze samenwerking in gaat tegen de Europese afspraken over

internationale samenwerking. Dit is niet het geval omdat het regio’s in de EU vrij staat om

samenwerkingen op te starten met andere regio’s. Ook als dit regio’s zijn buiten de EU, in dit

geval het VK.

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er heeft geen eerdere besluitvorming rondom het Straits Comité plaats gevonden. 

3 Proces

In het najaar van 2021 is het volgende uitvoerende Comité in Pas-de-Calais en ons voorstel is om

dan als Zuid-Holland officieel lid te worden. Alle leden zullen het toetredingsdocument tekenen.

De toetreding van Zuid-Holland kan dan samen met de toetreding van graafschap Essex. 

4 Participatie en rolneming

 

De behaalde informatie uit het Straits Comité wordt gedeeld met het Zuid-Hollandse organisaties

die voorheen actief waren in een 2 Zeeën projecten. Ook kunnen Zuid-Hollandse organisaties

projecten ideeën inbrengen voor het kleine projecten fonds. 

 

5 Communicatiestrategie

Op het moment dat Zuid-Holland lid wordt van het Straits Comité zal er in samensprak met de

communicatieadviseur van gedeputeerde Jeannette Baljeu worden besloten of communicatie 

over het lidmaatschap noodzakelijk is. 


