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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-585502338 (DOS-2015-

0007775)

Contact

M. Hukema

m.hukema@pzh.nl

Onderwerp:

Economische Missie Italië 20-23 juni 2017

Publiekssamenvatting:

En marge van het staatsbezoek van het koninklijk paar aan Italië in juni 2017 vindt een 

economische missie plaats met vier thema’s: Water, Tuinbouw, Cultureel Erfgoed en Mode.

Zuid-Holland zal deelnemen aan deze economische missie om de provincie te profileren als 

Europese topregio voor innovatief watermanagement en tuinbouw. Ook zal de provincie met regio 

Lombardije een officiële samenwerkingsovereenkomst over duurzame ontwikkeling op 23 juni 

2017 sluiten.

Deelname aan de economische missie is het vervolg op eerdere stappen als:

A. Gezamenlijk seminar ‘Water in circulaire economie’ te Milaan - oktober 2016;

B. Inkomend werkbezoek Lombardije aan Zuid-Holland - juni 2016;

C. Water Seminar in Rome - mei 2016; en

D. Zuid-Hollandweek tijdens de World Expo in Milaan - september 2015.

Gedeputeerden Bom-Lemstra en Janssen hebben een actieve een rol in de diverse programma 

onderdelen en Commissaris van de Koning Smit zal samen met regionaal president Maroni een 

Memorandum of Understanding tekenen.

Via de bijgaande brief worden PS geïnformeerd over de missie conform de gedragscode van 

leden GS art. 10 Reizen Buitenland.

Advies:

1. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten wordt geïnformeerd over de buitenlandse 

dienstreizen van GS-leden Bom-Lemstra en Janssen en de Commissaris van de Koning Smit aan

de economische missie naar Italië 20-23 juni 2017;

2. Aan te gaan het Memorandum of Understanding tussen de regio Lombardije met provincie 

Zuid-Holland;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de deelname van Zuid-Holland aan de 

economische missie naar Italië.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Hukema Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Brandsma, WJM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 juni 2017 20 juni 2017
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Besluit GS:
(in te vullen na de Gsvergadering)

Bijlagen:
1. – Brief GS aan PS
2. – Memorandum of Understanding between Region Lombardy and Province of Zuid-Holland
3. – concept Programma Water
4. – concept Programma Tuinbouw en Agri & Food
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1 Toelichting voor het College

Conform besproken in GS-vergadering d.d. 11-04-2017 nemen GS-leden Bom-Lemstra en 

Janssen alsmede de Commissaris van de Koning Smit deel aan de economische missie naar 

Italië van 20 tot en met 23 juni 2017.

Naast de inhoudelijke bijdrages voor de onderdelen agrofood en water zal het aangaan van de 

Memorandum of Understanding met regio Lombardije voor drie jaar integraal onderdeel zijn van 

het programma. Deze samenwerking is gericht op duurzame ontwikkeling, behelst thema’s als 

watermanagement, klimaatadaptatie, circulaire economie duurzame landbouw – zie bijlage 

“Memorandum of Understanding between Region Lombardy and Province of Zuid-Holland”.

Doelstelling van deelname aan deze missie is om samen met Zuid-Hollandse organisaties actief 

in Water- en Deltatechnologie, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen alsmede met andere overheden 

actief in het Deltaprogramma de provincie Zuid-Holland te profileren als Europese topregio voor 

innovatief watermanagement en tuinbouw conform de Europastrategie 2016-2019 vastgesteld 

eind 2015 door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Ambtelijke deelname aan deze missie ter begeleiding van GS-leden is als volgt voorzien:

- Economie: Wiebe Brandsma en Etwin Grootscholten

- Communicatie: André Lammerse

- Bestuur – EU/IA: Marcus Hukema

Financieel en fiscaal kader:

Raming Totaalbedrag incl.. BTW : € 8.000

Programma : Programma 4 - Bestuur en Samenleving

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

Voor een nadere specificatie, zie de separate bijlage ‘Financiële paragraaf bij GS-Voorstel’

Zie voor de totale kostenraming van deze missie DOS-2015-0007775.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen

2 Proces

Op 20 juni 2017 vertrekt gedeputeerde Bom-Lemstra naar Turijn met ambtelijke ondersteuning 

van de heren Grootscholten en Lammerse. Gedeputeerde Janssen reist ook op 20 juni naar 

Rome met de heer Hukema. Op woensdag 21 juni 2017 vliegt CdK Smit samen met de heer 

Brandsma naar Milaan. In deze laatste stad komt de economische missie samen op 

woensdagavond waarna op donderdag diverse programmadelen worden doorlopen en er ’s 

avonds een zogenaamd ‘trade diner’ is voorzien in het bijzijn van het Koninklijk Paar, ministers en 

andere hoogwaardigheidsbekleders van Italiaanse en Nederlandse zijde. Vrijdag 23 juni 2017 zal 

’s ochtends aan samenwerkingstafels gediscussieerd worden over thema’s als water en toerisme, 

circulaire economie, weerbare stad (resilient city), havenontwikkeling en Euregionale 
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samenwerking.

De inzet van PZH vergroot de effectiviteit van reeds bestaande samenwerking in netwerken als 

Vanguard, EGTC Rhine-Alpine, ERIAFF en het EIP Water en biedt bestuurlijk de gelegenheid om 

nieuwe kansen te verkennen.  

Vervolgproces: 

Na afloop van de economische missie zal de provincie samen met regio Lombardije de 

aangegane Memorandum of Understanding -die loopt tot en met 22 juni 2020- nader 

concretiseren op basis van lopende projecten, kansen in de Brusselse arena alsmede nieuwe 

‘calls’ van de Europese Commissie.

3 Communicatiestrategie

Over de missie wordt na afloop op de websites www.zuid-holland.nl/internationaal en www.zuid-

holland.eu gecommuniceerd.
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