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College van Gedeputeerde Staten

Onderwerp

Rapportage buitenlandse dienstreizen

Geachte Statenleden,

Overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 9 november 2016, nummer 6957,

inzake de "Gedragscode integriteit Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning", bied

ik Provinciale Staten de rapportage van internationale dienstreizen van Gedeputeerde

Staten en de Commissaris van de Koning aan. Het betreft een overzicht van gemaakte

buitenlandse dienstreizen ten behoeve van de provinciale inzet in en buiten Europa in de

periode 23 januari 2018 tot en met 23 oktober 2018.

Conform bovengenoemd besluit worden in het declaratiereqister alle uitgaven benoemd die

samenhangen met de rapportage buitenlandse dienstreizen. De rapportage buitenlandse

dienstreizen wordt evenals het declaratieregister op de website van de provincie Zuid-
Holland gepubliceerd. ln de rapportage kunnen evenementen in Brusselworden opgenomen

ook al betreffen deze geen buitenlandse dienstreis in strikte zin.

Het voornemen is om de rapportage halfjaarlijks aan Provinciale Staten aan te bieden

Hoogachtend,
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Dienstreizenoverzicht Europa, 23 januari 2018 – 23 oktober 2018 

23 januari 

2018 

Vergadering Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON). Brussel, België. 

(Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 23 januari heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan de vergadering van de  

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het Comité van de Regio’s. Zij heeft daar 

input geleverd aan de discussie over twee ontwerpadviezen: de toekomst van het industriebeleid en 

publieke aanbestedingen. Na afloop van de vergadering bezocht zij een event van het Havenbedrijf 

Rotterdam over de energietransitie. Sprekers waren onder andere Allard Castelijn, de directeur van het 

Havenbedrijf Rotterdam, Esther de Lange, lid van het Europees Parlement en Dominique Ristori, 

Directeur-Generaal voor Energie bij de Europese Commissie. Voor gedeputeerde Jeannette Baljeu was 

het interessant om te horen hoe de diverse Europese instellingen aankijken tegen de modernisering 

van grote industriële clusters in Europa, zoals de Haven van Rotterdam.  

 

25 - 26 

januari 

2018 

Netwerkevent  International Association of Public Transport  (UITP). Antwerpen, België.  

(Gedeputeerde Rik Janssen) 

Op 25 januari heeft gedeputeerde Rik Janssen deelgenomen aan de nieuwjaarsreceptie van de 

International Association of Public Transport (UITP), het internationale netwerk op het gebied van 

openbaar vervoer. Dit event werd heel toepasselijk gehouden op een perron van een metrostation nabij 

het Atomium te Brussel. Provincie Zuid-Holland is sinds 2017 lid van de UITP. Onder meer om kennis 

en ervaringen uit te wisselen voor de diverse openbaar vervoer contracten inclusief die van Waterbus. 

Op 26 januari legde gedeputeerde Rik Janssen een werkbezoek af in Antwerpen aan het project 

Hydroville, het eerste erkende passagiersvaartuig dat waterstof verbrandt in een dieselmotor. Waterstof 

heeft als voordeel dat er bij de verbranding geen CO2, fijnstof en zwaveloxides vrijkomen. 

Gedeputeerde Rik Janssen was onder de indruk van de ontwikkeling van de Hydroville door de 

Belgische scheepvaartreder. De opgedane kennis over verduurzaming van varend materieel zal 

gedeeld worden met de stuurgroep van vijf opdrachtgevende partijen van personenvervoer over water 

in Zuid-Holland binnen het programma ‘goederenvervoer over water‘ en binnen het Europees 

milieuproject ‘Clean Inland Shipping’ waarvan de provincie leadpartner is.   

 

22 februari 

2018 

Workshop Industry Day, Europese Commissie. Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 22 februari heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan een workshop “Regions and 

Industry: partners for Growth and Jobs”. Deze workshop werd door de Europese Commissie 

georganiseerd in het kader van de ‘European Industry Days’. Gedeputeerde Jeannette Baljeu riep op 

tot versterking van het Europese industriebeleid. “Regio's spelen een belangrijke rol bij de versnelling 

van de industriële transitie. Om dit te bereiken moet de overheid de krachten bundelen met de 

industriële sector. Het is belangrijk dat de Europese Commissie meer aandacht besteedt aan de 

toekomst van het Europese Industriebeleid ", aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu. Zuid-Holland, met 

zijn grote clusters van haven- en industriecomplexen en de tuinbouw, is één van de stakeholders in 

deze discussie. De samenwerking van lokale overheden en het bedrijfsleven in de regio's speelt een 

belangrijke rol bij de overgang van de Europese industrie.  Het verslag van de bijeenkomst is 

gepubliceerd op de Nederlandstalige website, nieuwsbericht  23.02.2018, en de Engelstalige website 

van de provincie Zuid-Holland.  

 

http://www.uitp.org/
http://www.hydroville.be/hydroville/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/goederen-over-water/
https://www.clinsh.eu/
https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
http://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/baljeu-calls/
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22 – 23 

maart 2018 

Plenaire vergadering Comité van de Regio's (CvdR). Brussel, België.  

(Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 22 en 23 maart was gedeputeerde Jeannette Baljeu aanwezig bij de plenaire vergadering van het 

Comité van de Regio’s (CvdR) in Brussel. Hieraan voorafgaand heeft zij deelgenomen aan de 

vergadering van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Hier is onder andere 

gesproken over de toekomstige huisvestiging en financiering van het Huis van de Nederlandse 

Provincies. In de ochtend op 23 maart heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu input geleverd over de 

gevolgen van de Brexit voor Zuid Holland in de Taskforce Brexit van het Comité van de Regio’s. Daarna 

was ze aanwezig bij het debat over het rapport “de toekomst van de industrie”, waarbij zij in de 

totstandkoming van het rapport een rol heeft vervuld. Zij heeft de rapporteur, de heer Heinz Lehman, 

van input voorzien.  

26 – 27 

april 2018 

Jaarlijkse Ten-T-congres van de European Grouping of Territorial Cooperation  

(EGTC) Rhine-Alpine TEN-T Days. Ljubljana, Slovenië.  

(Gedeputeerden Floor Vermeulen en Rik Janssen)  

Op 26 en 27 april 2018 waren gedeputeerden Floor Vermeulen en Rik Janssen aanwezig bij de Trans-

European Transport Network (TEN-T) Days 2018. Dit is het jaarlijkse Ten-T-congres op transportgebied 

dat heeft plaatsgevonden in Ljubljana, hoofdstad van Slovenië. Naast diverse overleggen met nationale 

en internationale delegaties op het gebied van corridorontwikkeling is kennis opgehaald van slimme en 

duurzame mobiliteitsoplossingen voor weg, water en spoor. Voorts zijn eerste verkennende gesprekken 

gevoerd over bestuurlijke deelname aan de Corridordagen begin november in Rotterdam.  

 

01 – 03 mei 

2018 

Seminar over de Europese strategie voor de industrie, Commissie Economische en Monetaire 

Zaken (ECON) van het Europese Comité van de Regio’s (CvdR). Dresden, Duitsland. 

(Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 2 en 3 mei heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan een seminar over de Europese 

strategie voor de industrie, georganiseerd door de Commissie Economische en Monetaire Zaken 

(ECON) van het Europese Comité van de Regio’s. Het seminar vond plaats in Dresden, in de Duitse 

regio Saksen. Deze regio heeft zich na de Duitse hereniging opnieuw uitgevonden en staat nu bekend 

als Silicon Saxony met sterke clusters in micro-electronica, e-mobility en advanced manufacturing.  Het 

doel van dit seminar was om de rol van regio’s in relatie tot het moderniseren van industriële clusters in 

Europa te bespreken. De industrie in Europa heeft namelijk te maken met uitdagingen op het gebied 

van digitalisering, verduurzaming en de mondiale competitie. Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft een 

paneldiscussie gemodereerd, met als thema: het MKB als drijvende kracht in industriële modernisering. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu ging in op de vraag wat het MKB nodig heeft om te kunnen blijven 

innoveren en wat de regio en de Europese Unie hierin kunnen betekenen. Uit de discussie met 

ondernemers en clusterorganisaties bleek dat de aanwezigheid van een sterk innovatie ecosysteem in 

de regio een belangrijke voorwaarde is. Gedeputeerde Jeannette Baljeu noemde als voorbeeld van 

ondersteuning van dit ecosysteem door de regio het SMITZH-programma (Smart Manufacturing: 

Industriële Toepassing in Zuid-Holland programma) in de provincie Zuid- Holland. De Europese 

Commissie was ook vertegenwoordigd op het seminar. De komende maanden onderhandelen het 

Europees Parlement en de lidstaten over het nieuwe meerjarig financieel kader dat op 2 mei door de 

Europese Commissie is gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland vraagt in dit kader aandacht voor 

samenwerking tussen industriële clusters in Europa.  Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op 

de Nederlandstalige website, nieuwsbericht  08.05.2018,  en de Engelstalige website van de provincie 

Zuid-Holland.  

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@20681/declaration-nijmegen/
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
http://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/baljeu-calls/
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05 juni 

2018 

Receptie viering 60 jaar Benelux. Brussel, België. (Commissaris van de Koning, Jaap Smit)  

Op 5 juni 2018 was commissaris van de Koning, Jaap Smit, samen met de commissaris van de Koning 

in Zeeland, Han Polman, in Brussel aanwezig bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux. 

In 1958 tekenden België, Nederland en Luxemburg het Verdrag tot de oprichting van de Benelux 

Economische Unie, dat een verbreding en een verdieping van de economische samenwerking inhield. 

In 2008 werd het samenwerkingsverband herbevestigd onder de naam Benelux Unie en werd de focus 

op drie thema’s gelegd: Interne markt en Economische Unie, Duurzaamheid, Justitie en Binnenlandse 

Zaken. De viering van 60 jaar Benelux werd ook bijgewoond door Zijne Majesteit Koning Willem-

Alexander, Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van 

Luxemburg.  

 

06 – 07 juni 

2018 

Corridorconferentie van de European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Rhine-Alpine.  

Brussel, België. (Gedeputeerde Floor Vermeulen) 

Op 6 en 7 juni was gedeputeerde Floor Vermeulen aanwezig  bij de Corridorconferentie van de  

European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Rhine Alpine in Brussel. Dit 

samenwerkingsverband van Europese regio’s werkt samen aan de corridor, die begint met de grote 

havens als Rotterdam en Antwerpen en dan via het Ruhrgebied over de Alpen doorloopt tot aan Genua. 

De Europese Unie heeft 2018 tot het Jaar van de Multimodaliteit uitgeroepen. De slimme aansluiting 

van spoor, weg, water en ondergrondse buizenstraat is ook voor provincie Zuid-Holland een speerpunt. 

Naast het realiseren van fysieke hubs, zoals onlangs een Coolport samen met het Havenbedrijf 

Rotterdam en de gemeente Rotterdam, is er ook veel aandacht voor het ontwikkelen van open data 

systemen waardoor de verschillende modaliteiten meer synchroon kunnen worden benut. Binnen de 

corridor wordt gewerkt aan een goede afstemming tussen de modaliteiten, maar de vervoersstromen 

moeten ook ongehinderd over grenzen doorgang kunnen vinden. Overheden moeten intensiever samen 

werken, zodat er op het gebied van deregulering meer winst kan worden geboekt. De overstap naar 

schoon transport staat zowel bij de EGTC Rhine Alpine, alsook bij de provincie hoog op de agenda. Zo 

is de provincie Zuid-Holland lead partner van het Europese project Clean Inland Shipping (CLINSH). 

Van 6 tot en met 8 november vindt de Corridorweek plaats te Rotterdam.  Het verslag van de 

bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige website, nieuwsbericht  13.06.2018,  en de 

Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland.  

 

10 - 11 juni  

2018 

ALDE Group Meeting (Alliance of Liberals and Democrats for Europe group) Focus 

op de toekomst van Europe. Parijs, Frankrijk. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 11 juni was gedeputeerde Jeannette Baljeu in Parijs bij de externe vergadering van de Alliance of 

Liberals and Democrats for Europe group ALDE (Europese liberalen). Deze vergadering vond plaats op 

uitnodiging van de Franse Vice-president en een Frans lid van de partij. Gedeputeerde Jeannette 

Baljeu nam zitting in deze vergadering als lid van het Comité van de Regio’s. Tijdens deze vergadering 

werden diverse onderwerpen, zoals de toekomst van het Europees Meerjarig Financieel kader en welke 

ALDE prioriteiten daarin gelegd worden, besproken. Gedeputeerde Jeannette Baljeu kon tijdens de 

vergadering de Zuid-Hollandse speerpunten inbrengen.  

 

 

 

 

 

https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
http://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/egtc-rhine-alpine/
https://alde-cor.eu/paris2018/
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18 – 19 juni 

2018 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland werkbezoek aan Brussel. Brussel, België.  

(Commissaris van de Koning Jaap Smit, Gedeputeerden Jeannette Baljeu, Adri Bom – Lemstra, 

Floor Vermeulen en Rik Janssen) 

Op 18 en 19 juni heeft het tweedaagse werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan Brussel 

plaatsgevonden. De thema's waterstof en Eurodelta waar de provincie zich ook op Europees niveau 

voor inzet waren de focus van het GS-werkbezoek aan Brussel. Groene waterstof, geproduceerd uit 

schone wind- en zonne-energie, kan worden ingezet als duurzame energiedrager én als grondstof voor 

de (petro) chemische industrie. Waterstof is daarbij een zeer belangrijke factor. Zo kunnen we de 

uitstoot van CO2 verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en de klimaatdoelen van Parijs halen. Het is 

dan ook belangrijk om met Europa samen te werken. Het is wenselijk dat belanghebbenden in Noord-

Nederland en Zuid-Holland de krachten bundelen, samen met vergelijkbare regio’s in andere EU-

lidstaten. In Groningen ligt de focus op kennis en verdere ontwikkeling van groene waterstof. Zuid-

Holland richt zich op de rol van ‘life testing ground’ en ‘launching customer’. Europees Commissaris 

Maros Šefčovič, was aanwezig bij de plenaire sessie op 19 juni. Gedeputeerde Staten hebben in 

Brussel de Europese Commissie geïnformeerd over initiatieven en kansen en geënthousiasmeerd tot 

het opzetten van programma’s en aanpassen van regelgeving om grootschalige elektrolyse, waterstof-

transport-infra en marktontwikkeling voor brede toepassing van groene waterstof te faciliteren. Behalve 

over waterstof hebben Gedeputeerde Staten met partners uit Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen 

gesproken over samenwerking in de Eurodelta op de thema’s water, energie en het stedelijk netwerk. 

Het Eurodelta gebied is opgebouwd uit drie economische kernregio’s: de Randstad, het Ruhrgebied en 

de Vlaamse Ruit. Binnen de Eurodelta kunnen ruim 35 miljoen inwoners binnen drie uur worden bereikt 

waardoor het gebied geldt als de toegangspoort van Europa. Hiermee is de Eurodelta doorgegroeid tot 

een dichtbevolkt en economisch krachtig gebied, een wereldwijde draaischijf voor goederen, diensten 

en kennis. Om internationale slagkracht van de Eurodelta te behouden en te versterken is afstemming 

over grensoverschrijdende opgaves onontbeerlijk om de agglomeratiekracht verder te versterken. Deze 

samenwerking staat centraal tijdens de Corridorweek op 6, 7 en 8 november in Rotterdam.  Het verslag 

van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige website, nieuwsbericht  19.06.2018,  en de 

Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland.  

 

3 – 4 juli 

2018 

Kring van Commissarrisen van de Koning. Brussel, België. 

(Commissaris van de Koning, Jaap Smit). 

Op 3 en 4 juli 2018 was commissaris van de Koning Jaap Smit in Brussel voor een gezamenlijk bezoek 

van de Kring van Commissarissen van de Koning. Tijdens dat bezoek is met de Belgische gouverneurs 

gesproken over de Europese samenwerking op regionaal niveau en over de positie van de 

burgemeesters in België en Nederland. Ook is met de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij 

de Europese Unie gesproken over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU voor de periode 

2021 - 2027. Verder maakte een officiële ontmoeting met Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen 

onderdeel uit van het bezoek. 

 

 

 

 

 

 

 

https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
http://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/groningen-zuid/
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4 – 5 juli 

2018 

Plenaire vergadering Comité van de Regio's (CvdR).  

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu was op 4 en 5 juli aanwezig in Brussel voor de plenaire vergadering 

van het Comité van de Regio’s (CvdR). Op 4 juli stond er een debat met de Oostenrijkse 

staatssecretaris Karoline Edtstadler over de prioriteiten voor het Oosterrijks voorzitterschap van de 

Europese Raad, op de agenda. Gedeputeerde Baljeu heeft in dit debat het belang van waterstof voor 

de energietransitie in Europese regio’s benoemd. ’s Avonds vond een diner rondom het Vanguard 

Initiative plaats. Hierbij waren naast de Nederlandse Vanguard regio’s ook de Spaans regio Navarra 

aanwezig. Tijdens het diner is de koers voor de komende periode van Vanguard besproken.  

Op 5 juli heeft gedeputeerde Baljeu eerst de werkgroep over Brexit van het Comité van de Regio’s 

bijgewoond. Het thema, de impact van de Brexit op lokale luchthavens, was voor de Provincie Zuid-

Holland erg nuttig. In de middag zijn een aantal klimaat-gerelateerde rapporten door de plenaire 

vergadering goedgekeurd. Ten slotte vond de bestuursvergadering van het Huis van de Nederlandse 

Provincies in aanwezigheid van de Permanente Vertegenwoordiger, Ronald van Roeden, plaats. Hier is 

gesproken over de Nederlandse inzet op het Europese Unie Meerjarig Financieel Kader (MFK) na 

2020.  

 

19 

september 

2018 

Seminar Luchtkwaliteit. Douai, Frankrijk. (Gedeputeerde Rik Janssen)  

Op 19 september heeft gedeputeerde Rik Janssen deelgenomen aan het seminar 

Grensoverschrijdende samenwerking luchtkwaliteit dat plaatsvond in Douai, bij Lille (Frankrijk). Zuid-

Holland is op de goede weg als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door ervaringen te 

delen en te leren van buitenlandse partners kunnen we nog betere resultaten boeken. “Sinds de start 

van ons programma Lucht in 2009 is de concentratie stikstofoxide in Zuid-Holland afgenomen met 20%. 

Ook is de concentratie fijnstof afgenomen met 27% tot onder de grenswaarde. De 

Wereldgezondheidsorganisatie hanteert overigens strengere richtlijnen dus onze inzet blijft 

noodzakelijk.”Dat stelde gedeputeerde Rik Janssen tijdens deze internationale conferentie. 

Gedeputeerde Rik Janssen was een van de sprekers tijdens de ‘Séquence transfrontalière du 

séminaire Qualité de l’Air’ (seminar Grensoverschrijdende samenwerking luchtkwaliteit) die werd 

georganiseerd door de Franse regio Hauts-de-France. Naast gedeputeerde Rik Janssen spraken onder 

anderen vertegenwoordigers van de regio Hauts-de-France, het secretariaat-generaal van de Benelux, 

de stad Genève en Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik.  

 

9 oktober 

2018 

Week of Regions and Cities, Vanguard Initiative, Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR).  

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu was op 9 oktober aanwezig in Brussel voor de plenaire vergadering 

van het Comité van de Regio’s (CvdR). Vooraf aan de plenaire vergadering is de agenda besproken in 

de ALDE groep en de Nederlandse Delegatie. Het belangrijkste advies, met betrekking tot het Meerjarig 

Financieel Kader 2021-2017 van de EU is aangenomen. Uiteindelijk zijn 6 van de 7 amendementen van 

de Nederlandse delegatie op dit advies overgenomen in het eindadvies. Daarnaast is ook een advies 

over Horizon Europe: the Framework Programme 9 for Research and Innovation, aangenomen.  ‘s 

Avonds vond er een cocktailbijeenkomst van het Vanguard Initative plaats. De netwerkbijeenkomst was 

georganiseerd door de voorzitter van het netwerk, de regio Navarra. Gedeputeerde Jeannette Baljeu 

heeft een aantal regionale ministers uit diverse Vanguard regio’s ontmoet en met hen ervaringen 

uitgewisseld. 
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11 – 12 

oktober 

2018 

Interprovinciaal Overleg jaarcongress, IPO-jaarcongres.   

Brussel, België. (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) 

Op 11 en 12 oktober hebben gedeputeerden Jeannette Baljeu, Han Weber, Rik Janssen en Floor 

Vermeulen en de provinciesecretaris, Hennie Koek, deelgenomen aan het programma van het 

jaarcongres van het Interprovinciaal Overleg. Gedeputeerden Jeannette Baljeu en Han Weber waren 

alleen op 11 oktober aanwezig. Zij hebben deelgenomen aan het programma voor de Statenleden van 

de Randstadprovincies op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland hebben van gedachten kunnen wisselen met bestuurders van andere 

provincies.  

 

18 – 19 

oktober 

2018 

Algemene vergadering van de Conferentie van Perifere Maritieme regio's van Europa (CPMR).  

Madeira, Portugal. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 18 en 19 oktober heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan de  Algemene 

vergadering van de Conferentie van Perifere Maritieme regio's van Europa (CPMR). CPMR is een 

Europees netwerk van zo’n 160 kustregio’s dat vanuit Brussel belangen vertegenwoordigt, kennis deelt 

en samenwerking versterkt. Op de vergadering waren naast bestuurders van vele Europese kustregio’s 

ook Gedeputeerden Cees Loggen, Michiel Rijsberman en Tjisse Stelpstra aanwezig.  Tijdens de 

delegatievergadering heeft Zuid-Holland aangedrongen op heldere en eenduidige processen binnen 

CPMR waar het gaat om consultaties en position papers.  Er tijdens de algemene vergadering gestemd 

over een Final Declaration met daarin de inzet van dit netwerk voor 2019. Verschillende belangrijke 

Europese onderwerpen kwamen voorbij zoals cohesiebeleid, transport, de toekomst van de EU en de 

begroting. In de sessie over Climate Change kwam aan de orde dat de Lidstaten in 2019 Long Term 

Climate Strategies moeten maken, iets waar Nederland en de provincie hard aan werken. 

 

23 oktober 

2018 

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het Europese Comité van de Regio’s 

(CvdR). Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

Op 23 oktober heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan de vergadering van de 

Economische commissie van het Comité van de Regio’s. Op de agenda stond een advies over het 

Invest EU programma, een financieringsinstrument dat ook relevant kan zijn voor provincies. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu is gevraagd om namens de CoR te spreken op de conferentie van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESDO): Subnational Finance and 

Investment Ten Years after the Crisis: Fiscal decentralisation and innovative public finance instruments 

as the way ahead? Deze vindt plaats op 12 november. 
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Dienstreizenoverzicht buiten Europa 2018 

9 – 11 april 

2018 

Bestuurlijke Handelsmissie China. Hebei, China. (Commissaris van de Koning) 

De provincie Zuid-Holland onderhoudt sinds 1993 een “government-to-government”-relatie met de 

provincie Hebei in China. Via uitgaande en inkomende missies, waarbij bedrijfsleven en 

kennisinstellingen een prominente rol spelen, worden de relaties met Chinese partners versterkt. Voor 

Zuid-Holland is het bevorderen van investeringen en handel in de tuinbouw-, stedelijke ontwikkeling- en 

de watersector het overkoepelende doel tijdens deze missies. Van 9 tot en met 11 april 2018 heeft de 

Commissaris van de Koning deelgenomen aan het Boao Forum for Asia (BFA) waar over strategische 

ontwikkelingen, met name over de realisatie van XiongAn New Area – een nieuwe megastad in Hebei 

in China, werd gesproken. Met de gouverneur van de Chinese provincie Hebei, Xu Qin, heeft de 

Commissaris van de Koning een gesprek gevoerd over de wijze waarop Nederlandse bedrijven en 

kennisinstellingen een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van Xiong’an. Bijvoorbeeld op het gebied 

van duurzame stedelijke ontwikkeling en ‘Feeding megacities’. Eén van de gesprekken heeft de  

Commissaris van de Koning samen met premier Rutte, die ook op het Bo’ao forum aanwezig was, 

gevoerd. Het verslag heeft Provinciale Staten ontvangen. Een samenvatting van de bijeenkomst is 

gepubliceerd op de Nederlandstalige  website, nieuwsbericht  10.04.2018, en de Chinees - Engelstalige 

website van de provincie Zuid-Holland.  

12 – 19 mei  

2018 

Bestuurlijke Handelsmissie China. Beijing- Hebei, China.  

(Gedeputeerden Jeannette Baljeu en Adri Bom- Lemstra) 

De provincie Zuid-Holland onderhoudt sinds 1993 een “government-to-government”-relatie met de 

provincie Hebei in China. Via uitgaande en inkomende missies, waarbij bedrijfsleven en 

kennisinstellingen een prominente rol spelen, worden de relaties met Chinese partners versterkt. Voor 

Zuid-Holland is het bevorderen van investeringen en handel in de tuinbouw-, stedelijke ontwikkeling- en 

de watersector het overkoepelende doel tijdens deze missies. Tijdens de handelsmissie in China 

hebben gedeputeerden Bom-Lemstra en Baljeu met hun collega-bestuurders van de provincie Hebei 

ontmoetingen gehad over de samenwerking tussen Zuid-Holland en China. Op de Langfang Trade Fair 

bij Beijing waren zij aanwezig bij de opening van het paviljoen waar het beste dat Zuid-Holland te 

bieden heeft werd gepresenteerd aan Chinese investeerders en bedrijven. Op de handelsmissie deden 

Bom-Lemstra en Baljeu en circa 50 Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen een groot aantal 

locaties in Hebei aan. Ook de wethouders Abee van Lansingerland en Van Velzen namen deel aan de 

missie. Centraal stond het bezoek aan de bouwlocatie voor de nieuwe superstad Xiongan, 100 

kilometer ten zuidoosten van het overbevolkte Beijing. De Zuid-Holland missieleden hebben 

aangeboden kennis en kunde te kunnen inbrengen op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling, 

waterbeheer en de organisatie van voedselvoorziening.  Ook een bezoek aan het toekomstige 

expositieterrein van de World Expo 2019 Beijing stond op het programma. Gedeputeerde Adri Bom-

Lemstra en Greenport-bedrijven hebben afgesproken dat ook de Zuid-Hollandse Greenport daar 

volgend jaar zal staan. Met het bestuur van Yanqing, een district van Beijing dat zich zelf aanprijst als 

“the most liveable part of Beijing”, zijn afspraken gemaakt om een bijdrage te leveren aan de oprichting 

van een demonstratiecentrum 2.0 in Yanqing om de ontwikkeling van de tuinbouw een duurzame 

impuls te geven. Deltares tekende met steun van provincie Zuid-Holland en in aanwezigheid van 

Jeannette Baljeu een overeenkomst in China met de Taolinkou Reservoir Authority en het Water 

Resources Research Institute van de provincie Hebei. Het verslag heeft Provinciale Staten ontvangen.  

Een samenvatting van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige  website, nieuwsbericht  

18.05.2018 en de Chinees - Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland. 

 

https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2018/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_12_september_2018
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
http://www.zuid-holland.eu/china/news-0/news/report-visit-zuid/
https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_BenM/2018/Statencommissie_Bestuur_en_Middelen_12_september_2018
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
http://www.zuid-holland.eu/china/news-0/news/zuid-holland/
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Vooruitblik vanaf 23 oktober 2018 

21 november 2018 Jaarlijkse Politieke Meeting van het Vanguard Initiative 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

 

5 – 6 december 2018 Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)  

Nederlandse Delegatie Overleg  

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering 

Aeronautics Conference 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

 

5 – 6 december 2018 Netwerk van Europese steden en regio’s voor innovatieve transport 

ontwikkelingen. (POLIS) Jaarconferentie 

Brussel, België. (Gedeputeerde Floor Vermeulen) 

 

13 december 2018 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 
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Vooruitblik 2019 

januari 2019 Werkbezoek aan Noordrein Westfalen 

Duitsland (Gedeputeerde Floor Vermeulen)  

 

6 – 7 februari 2019 Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)  

Nederlandse Delegatie Overleg  

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

 

14 februari 2019 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

 

07  maart 2019 Politiek Bureau Conferentie van Perifere Maritieme regio's van Europa 

(CPMR). Brest, France. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

 

10 - 11  april 2019 Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)  

Nederlandse Delegatie Overleg  

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu) 

 

11 – 12 april 2019 The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Rhine-Alpine 

Algemene vergadering.  Genoa, Region Liguria, Italië. (Gedeputeerde Floor 

Vermeulen) 

 

27 april 2019 Koningsdagreceptie – Nederlands Consulaat in  Noordrein Westfalen –  

Duitsland (Commissaris van de Koning, Jaap Smit) 

 

30 april 2019 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

9 – 12 juni 2019 International Association of Public Transport  (UITP) Global Conference  

Stockholm - Zweden. (Gedeputeerde Verkeer en Vervoer) 

 

13 juni 2019  Politiek Bureau Conferentie van Perifere Maritieme regio's van Europa 

(CPMR) Donegal, Ireland. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

26 – 27 juni 2019 Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)  

Nederlandse Delegatie Overleg  

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 
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Financiële consequenties 

De gemaakte kosten, reis- en verblijfskosten, worden betaald uit het reguliere budget en zijn 

opgenomen in het openbaar declaratieregister van leden van Gedeputeerde Staten. De 

dienstreizen ten behoeve van het Comité van de Regio’s worden vergoed door het Comité. 

De kosten worden zoveel mogelijk beperkt en blijven binnen de normbedragen van de 

provincie; deze normbedrag en zijn overeenkomstig met die van het Rijk. 

8 – 9 juli 2019 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

 

8 – 9 oktober 2019  Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)  

Nederlandse Delegatie Overleg  

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

 

Oktober 2019  General Assembly  Conferentie van Perifere Maritieme regio's van Europa 

(CPMR) Palermo, Italie. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

22 oktober 2019 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering 

Brussel, België.  Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

4 – 5 december 2019 Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)  

Nederlandse Delegatie Overleg  

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 

 

 

13 december 2019 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering 

Brussel, België. (Gedeputeerde Europese en Internationale 

Aangelegenheden) 
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