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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 7 februari 2017 lol en met 1 december 2017.
De rapportage buitenlandse dienstreizen wordt evenals het declaratieregister op de website
van de Provincie Zuid-Holland gepubliceerd. Tot 7 januari 2017 berichtten het
dienstreizenoverzicht en het declaratieregister ieder op eigen wijze over uitgaven van
buitenlandse dienstreizen. Sinds genoemde datum worden in het declaratieregister alle
uitgaven benoemd die samenhangen met de rapportage buitenlandse dienstreizen.
Het voornemen is om de rapportage vanaf heden halfjaarlijks op deze wijze aan Provinciale

Staten aan te bieden.
Hoogachtend,

J
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Dienstreizenoverzicht Europa, 7 februari – 1 december 2017

7 februari
2017

Seminar Investing in Europe. Brussel, België. (Commissaris van de Koning, Jaap Smit)
Op 7 februari 2017 was de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, aanwezig bij het seminar Investing
in Europe: building a coalition of smart cities & regions in Brussel. De Commissaris van de Koning gaf
tijdens het seminar aan wat de hoofdingrediënten zijn voor een succesvolle energietransitie. Volgens
hem moet er vooral sprake zijn van een gevoel van urgentie. Vervolgens moet er een goede analyse
worden gemaakt van de huidige situatie. De Commissaris van de Koning onderstreept verder het
belang van een aansprekend verhaal over de noodzaak tot verandering, oprecht leiderschap,
samenwerking met verschillende bestuursniveaus en andere partners en de juiste mix van publieke en
private financiering. De Commissaris van de Koning gaf aan dat het hoog tijd is voor een succesvolle
energietransitie. Voor die transitie heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een aanzet gegeven
voor een agenda voor investeringen, die inmiddels is verbreed tot een Investeringsagenda voor de
gehele Zuidelijke Randstad. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 396,59.

8 – 10
februari
2017

Economische missie. Leipzig, Duitsland. (Gedeputeerde Rik Janssen)
Van 8 tot en met 10 februari 2017 heeft gedeputeerde Rik Janssen deelgenomen aan een economische
missie in Leipzig. Bijna 70 vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit
Duitsland en Nederland kwamen naar de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen voor
de economische missie onder leiding van Liliane Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. De missie viel samen met het bezoek van de Koning en de Koningin aan
deze deelstaten. Het doel van de missie was om de onderlinge relaties tussen Nederland en de
betreffende deelstaten te versterken. Naast thema’s als fotonica en biobased chemie stond een
belangrijk deel van de missie in het teken van waterveiligheid. Gedeputeerde Rik Janssen
vertegenwoordigde de provincie Zuid-Holland tijdens de missie. Het verslag van de bijeenkomst is
gepubliceerd op de Nederlandstalige en de Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland. De
bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 567,93.

8 februari
2017

ALDE Groep meeting (Alliance of Liberals and Democrats for Europe group) en de 121ste
Plenaire Zitting van het Comité van de Regio’s (CvdR).
Brussel, België. (Gedeputeerde Rogier van der Sande)
Op 8 februari 2017 was gedeputeerde Rogier van der Sande aanwezig bij de plenaire zitting van het
Comité van de Regio’s in zijn rol als lid van de Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON).
Onderwerpen zoals migratie, de investeringskloof en de toekomst van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid werden hier besproken. Ook werd er over grensoverschrijdende transportverbindingen
en de klimaatadaptatie strategie gesproken. Gedeputeerde Rogier van der Sande was daarnaast ook
aanwezig bij de Nederlandse delegatievergadering en de ALDE vergadering waarvan hij ook deel van
uit maakt. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 133,00.
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20 – 21
GS-werkbezoek. Brussel, België. (Leden Gedeputeerde Staten)
maart 2017 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft op 20 en 21 maart 2017
samen met regionale partners een werkbezoek aan Brussel afgelegd. Dit bezoek stond in het teken van
het regionale investeringsprogramma, met als overkoepelend thema “Zuid-Holland in Transitie”. ZuidHolland levert een grote bijdrage aan de Europese uitdagingen op het gebied van modernisering van de
industrie, de energie- en de klimaattransitie. Het verslag van het werkbezoek is gepubliceerd op de
Nederlandstalige en de Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van
deze dienstreis voor alle leden van Gedeputeerde Staten bedragen € 4081,00.
29 – 30
International Association of Public Transport (UITP) Waterborne Platform.
maart 2017 Lausanne, Zwitserland. (Gedeputeerde Rik Janssen)
Gedeputeerde Rik Janssen was van 29 tot 31 maart 2017 aanwezig bij het International Association of
Public Transport (UITP) Waterborne Platform in Lausanne en sprak daar met vertegenwoordigers van
Europese waterbussystemen uit onder meer Lausanne, Londen, Hamburg en Venetië. De
verduurzaming van schepen, veiligheidseisen, kennisdeling bij innovaties en het belang van branding
en marketing voor reizigersgroei waren de gespreksonderwerpen. De provincie Zuid-Holland is onlangs
lid geworden van de UITP en deelname aan het Waterborne Platform is de eerste concrete
netwerkactiviteit. In Lausanne heeft gedeputeerde Rik Janssen het belang van personenvervoer over
water in Zuid-Holland gedeeld en heeft hij Waterborne Platformleden opgeroepen om samen vaart te
maken met het vergroten van de Europese vloot van waterbussen met gebruik van Europese fondsen.
Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige en de Engelstalige website van
de provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 440,75.

31 maart
2017
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Kick-off meeting van de werkgroep Klimaat en Energie van de Conference of Peripheral and
Maritime Regions (CPMR). Brussel, België. (Gedeputeerde Rogier van der Sande)
Op 31 maart 2017 was gedeputeerde Rogier van der Sande aanwezig bij de kick-off van de taskforce
Climate and Energy van de netwerkorganisatie CPMR. In zijn rol als vicevoorzitter van de CPMR
benadrukte hij het belang van samenwerking om klimaatverandering aan te kunnen pakken.
Gedeputeerde Rogier van der Sande gaf aan dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is voor
kustregio’s. Hij sprak de hoop uit dat deze vergadering een inspiratie mag zijn om op termijn te komen
tot het vaststellen van concrete oplossingen en verdere samenwerking.
De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 158,90.

6 – 7 april
2017

European Innovation Partnership (EIP) Water HLSG.
Brussel, België. (Gedeputeerde Rik Janssen)
Op 6 en 7 april 2017 was gedeputeerde Rik Janssen in Brussel aanwezig bij de bijeenkomst van het
European Innovation Partnership (EIP) Water. Het EIP Water is een belangrijk platform voor ZuidHolland om de regionale opgaven van water en innovatie te verbinden met het Brusselse netwerk. Ook
wordt dit platform gebruikt voor kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden
uit heel Europa. De Europese Commissie heeft in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale
en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste Europese Unie innovatiedeal
ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of
regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie
met gebruik van anaerobe membraantechnologie.
De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 236,65.

1 – 3 mei
2017

Economic Board van Zuid-Holland (EBZ) & InnovationQuarter bedrijvenmissie.
Munchen en Stuttgart, Duitsland. (Gedeputeerde Adri Bom - Lemstra)
Van 1 tot en met 3 mei 2017 heeft gedeputeerde Adri Bom-Lemstra deelgenomen aan een
handelsmissie aan Zuid-Duitsland. Circa 60 Zuid-Hollandse ondernemers, bestuurders en
onderzoekers hebben een bezoek gebracht aan Duitse partners in München en Stuttgart. Het leverde
nuttige kennis en contacten op het gebied van Cyber Security en Personalised Medicine op. Cyber
Security en Personalised Medicine zijn thema’s waarop de regio’s elkaar kunnen versterken. De
meereizende bedrijven werden geflankeerd door een stevige delegatie vanuit de EBZ (de Economic
Board van Zuid-Holland). In twee dagen legden zij, onder leiding van Ab van der Touw (CEO Siemens
Nederland) en Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) bezoeken af aan onder meer
Siemens, Technische Universität München, Handwerkskammer für München und Oberbayern, Bayern
Innovativ, het Bayerische Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg en
Fraunhofer. Met vertegenwoordigers van deze partijen verkenden zij de samenwerking op het gebied
van wetenschap, innovatie en beroepsonderwijs. In dit kader zijn nuttige contacten gelegd, die een
aanknopingspunt vormen voor verdere samenwerking tussen Zuid-Holland en Zuid-Duitsland in de
nabije toekomst. Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige en de
Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis
bedragen € 1.460,00.

8 – 9 mei
2017

The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Rhine-Alpine.
Basel, Zwitserland. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)
Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft op 15 en 16 mei 2017 deelgenomen aan de 5e algemene
ledenvergadering van de Rhine-Alpine corridor. Hier heeft hij gesprekken gevoerd met bestuurlijke
vertegenwoordigers van regio’s langs deze TEN-T (Trans-European Transport Network) corridor
waaronder Kanton Basel, Frankfurt, Karlsruhe en ook Nederlandse bestuurders van provincie
Gelderland en regio Venlo. De provincie Zuid-Holland heeft diverse projecten gepresenteerd zoals de
Cool Port in de Rotterdamse haven, LNG voor vrachtvervoer, Fieldlab A15 en het provinciale Fietsplan.
De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 204,33.
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11 – 12 mei ALDE Groep meeting (Alliance of Liberals and Democrats for Europe group) en de 123ste
2017
Plenaire Zitting van het Comité van de Regio’s (CvdR).
Brussel, België. (Gedeputeerde Rogier van der Sande)
Op 11 en 12 mei 2017 heeft gedeputeerde Rogier van der Sande deelgenomen aan de plenaire zitting
van het Comité van de Regio’s en de ALDE groep meeting. Dit is onderdeel van zijn werkzaamheden
als gedeputeerde voor Europese Zaken. Op 1 maart 2017 presenteerde wethouder Jonkman zijn
advies over de verbetering van de governance van het Europees semester: een gedragscode voor de
inbreng van de lokale en regionale overheden. Het advies gaat in op het belang van de lokale en
regionale overheden in het jaarlijkse Europese Semester en de betrokkenheid in het proces. Hoewel
het semester tussen lidstaten en de Europese Commissie nog wordt vormgegeven is betrokkenheid
belangrijk. Hiervoor wordt in het advies een gedragscode voorgesteld. Het gaat om een betere analyse
van de territoriale dimensie en een betere dialoog met decentrale overheden. Met enkele
rapporteursamendementen werd het advies unaniem aangenomen in ECON (de Commissie
Economische en Monetaire Zaken) en doorgestuurd naar de plenaire vergadering. De bestuurlijke
kosten van deze dienstreis bedragen € 400,64.
20 – 23 juni Economische Missie. Milaan, Italië. (Commissaris van de Koning, Jaap Smit, en de
2017
Gedeputeerden Rik Janssen en Adri Bom-Lemstra)
Zuid-Holland ging van 20 tot en met 23 juni 2017 mee op handelsmissie naar Italië, in het kielzog van
het Koninklijk Staatsbezoek aan Italië en de nationale handelsmissie. Commissaris van de Koning,
Jaap Smit, en de gedeputeerden Rik Janssen en Adri Bom-Lemstra waren vertegenwoordigd om de
belangen van het bedrijfsleven te dienen en de bestuurlijke banden met de Noord-Italiaanse regio's aan
te halen en te verkennen. Met de regio Lombardije tekende de provincie een
samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van de Koning en de Koningin. Lombardije, de dichtbevolkte
en geïndustrialiseerde regio rond Milaan, en Zuid-Holland werken al sinds de International Water Day
tijdens World Expo 2015 samen op diverse terreinen. Binnen Europese projecten, met name vanuit de
watersector, is er samenwerking vanuit Zuid-Holland onder leiding van gedeputeerde Rik Janssen.
Sinds 2015 hebben een aantal ontmoetingen tussen officiële vertegenwoordigingen van Zuid-Holland
en Lombardije, bedrijfsleven en kennisinstellingen over en weer plaatsgevonden voor het thema water.
Het verslag van de missie is op geplaatst op de Nederlandstalige en de Engelstalige website van de
provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis voor genoemde leden van
Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning bedragen € 3.945,00.
12 – 13 juli ALDE Groep meeting (Alliance of Liberals and Democrats for Europe group) en de 124ste
2017
Plenaire Zitting van het Comité van de Regio’s (CvdR).
Brussel, België. (Gedeputeerde Rogier van der Sande)
Op 12 en 13 juli 2017 heeft gedeputeerde Rogier van der Sande deelgenomen aan de plenaire zitting
van het Comité van de Regio’s en de ALDE groep meeting. Dit is onderdeel van zijn werkzaamheden
als gedeputeerde voor Europese Zaken. Belangrijke agendapunten waren het stimuleren van regionale
en lokale start-ups en scale ups van de regionale en lokale economie. Verder is er gesproken over
slimmere regelgeving voor SME’s (Small and Medium Entrepreneurs of Europe). De verkiezing van
Karl-Heinz Lambertz tot president van het Committee van de Regio’s heeft plaatsgevonden en Markku
Markkula werd gekozen tot eerste vice-president. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen
€ 418,64.
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26 – 29
European Innovation Partnership (EIP) Water Jaarlijkse Conferentie. Porto, Portugal.
september (Gedeputeerde Rik Janssen)
2017
Gedeputeerde Rik Janssen heeft op 27 en 28 september 2017 deelgenomen aan de conferentie van
het European Innovation Partnership on Water (EIP Water) in Porto. Gedeputeerde Rik Janssen nam
aan de conferentie deel vanuit zijn lidmaatschap van de stuurgroep van het EIP Water. Het EIP Water
is een initiatief van de Europese Commissie en faciliteert de ontwikkeling van nieuwe innovatieve
oplossingen voor Europese en mondiale watervraagstukken. De provincie Zuid-Holland werkt al sinds
de International Water Day tijdens World Expo 2015 samen met diverse Europese regio’s. Tijdens de
conferentie was er voldoende ruimte voor informele gesprekken met vertegenwoordigers van
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Het verslag van de missie is op geplaatst op de
Nederlandstalige en de Engelstalige website van de provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van
deze dienstreis bedragen € 745,23.
19 – 21
oktober
2017

Algemene Ledenvergadering van het Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR).
Helsinki, Finland. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

26 - 27
oktober
2017

Congres Antwerpen Steering Commite. Antwerpen, België. (Rik Janssen)
Op 27-28 oktober 2017 was gedeputeerde Rik Janssen als voorzitter van de Steering Committee in
Antwerpen, België aanwezig bij de consortium meeting van het CLean Inland SHipping project. CLean
Inland SHipping kortweg: CLINSH is een project dat wordt gesubsidieerd met EU LIFE subsidie. Het
project wordt uitgevoerd door 18 partners uit 4 lidstaten en heeft tot doel om het effect op de
luchtkwaliteit van de verduurzamingsmaatregel real time te meten. Twee keer per jaar wordt in een van
de lidstaten van de partners een Consortium Meeting georganiseerd voor het project CLINSH en
vergaderde de Steering Committee om over voorstellen te beslissen. Aan het einde van deze
conferentie is bekend gemaakt welke 24 schippers aan dit project hun bijdrage mogen leveren aan het
meten aan de pijp. Het verslag van de missie is op geplaatst op de Nederlandstalige en de Engelstalige
website van de provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 122.
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Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft de algemene ledenvergadering van het CPMR op 19 en 20 oktober
2017 bijgewoond in Helsinki, Finland. Ongeveer 150 regio's, waaronder alle Nederlandse kustprovincies, zijn
lid van CPMR. Tijdens deze algemene ledenvergadering waren de toekomst van het cohesiebeleid,
transport, klimaatverandering en de toekomst van Europa de belangrijke onderwerpen op de agenda.
Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft tijdens deze vergadering gesproken met politici uit andere Europese
kustregio’s en is er een bijeenkomst geweest met de Nederlandse leden van het netwerk waarbij bestuurders
uit Noord-Holland, Flevoland en Noord-Nederland aanwezig waren. De bestuurlijke kosten van deze
dienstreis bedragen € 620,39

5–6
Alphine Rhine Conferentie. Straatsburg, Frankrijk. (Gedeputeerde Rik Janssen)
november Gedeputeerde Rik Janssen was op 6 november 2017 in Straatsburg, Frankrijk aanwezig bij de
2017
algemene ledenvergadering van de ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTC’ (The
European Grouping of Territorial Cooperation). Deze alliantie is opgericht in 2015 om de samenwerking
tussen de regionale partners langs deze belangrijke Europese transportas te verbeteren en de
complexe uitdagingen op deze corridor aan te pakken. In het najaar van 2018 zal de algemene
ledenvergadering van de EGTC Rhine-Alpine in Zuid-Holland georganiseerd worden. Het doel is om dit
event te combineren met het jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Delta 2018 op 7 november met
als centraal thema de corridor Rotterdam-Antwerpen. Hiervoor wordt gekozen omdat beide regionale
samenwerkingsverbanden versterking van zeehavens met achterland verbindingen nastreven. Het
verslag van de missie is op geplaatst op de Nederlandstalige en de Engelstalige website van de
provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 487,90.
9 – 10
16e Vergadering Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) en de Conferentie
november Arctische intelligentie. Rovaniemi, Finland. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)
2017
Op 9-10 november vond de Buitengewone Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)
vergadering en een conferentie over Arctische intelligentie plaats in Rovaniemi Finland. Aanwezig
vanuit de Nederlandse delegatie waren gedeputeerde Jeannette Baljeu en wethouder Rob Jonkman.
Leden van de commissie ECON hebben het advies rapport Robert Sorin Negoiţă (Roemenië /Party
European Socialist), burgemeester van Boekarest aangenomen. Hij creëert een regionaal perspectief
met het oog op het lopende debat over de toekomst van COSME (Europe’s Programme for Small and
Medium-sized Enterprises) het huidige EU-programma voor het concurrentievermogen van Midden- en
Klein Bedrijven (MKB) met een budget van 2,3 miljard euro voor 2014-2020. Hij roept de Europese
Commissie op om te zorgen voor een voorspelbaar en stabiel mkb-ondersteuningskader na 2020 door
een vernieuwd en versterkt vervolgprogramma voor COSME te ontwikkelen dat rekening houdt met de
behoeften van diverse soorten MKB in verschillende EU-gebieden. De ECON-leden bespraken ook een
reeks voorstellen voor de verdieping van de economie en de monetaire unie. Het advies van Christophe
Rouillon (Frankrijk /Parti Socialiste Europeenne), burgemeester van Coulaines, is vastgesteld voor
definitieve goedkeuring tijdens de CvdR-zitting (Comité van de Regio’s) op 30 november in
aanwezigheid van Pierre Moscovici, EU-commissaris voor economische en financiële zaken,
belastingen en douane. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 2445,74.
28 – 29
Economic Board Zuid-Holland (EBZ) deelname aan Innovation Summit 2017. Brussel, België.
november (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)
2017
Op 28 en 29 november heeft de provincie Zuid-Holland onder de vlag van de Economic Board ZuidHolland (EBZ) deelgenomen aan de European Innovation Summit 2017. Leidende thema’s van het
bezoek waren: Feeding & Greening Megacities, Life Sciences & Health en Smart Industry. Namens de
Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden, verenigd in de Economic Board ZuidHolland, zet het Europa-team van de provincie Zuid-Holland zich in voor het positioneren van de regio
als ‘real life testing ground’ voor Europese uitdagingen. Zij doen dit vanuit het Huis van Nederlandse
Provincies, een werk- en ontmoetingsplek voor Europa-specialisten uit de regio.
Het verslag van de missie is geplaatst op de Nederlandstalige en de Engelstalige website van de
provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 259,24.
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29
ALDE Groep meeting (Alliance of Liberals and Democrats for Europe group) and 126ste Plenaire
november – Zitting van het Comité van de Regio’s (CvdR).
1 december Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)
Op 29 november en 1 december vond de vergadering van de ALDE-fractie (Alliance of Liberals and
2017
Democrats for Europe group) en de plenaire zitting van het Comité van de Regio’s plaats in Brussel.
Zowel tijdens de ALDE-vergadering als de plenaire zitting stond de Brexit centraal. François Decoster
(Vice-president van Nord-Pas-de-Calais-Picardie) is aangewezen om namens de ALDE-fractie deel te
nemen in de Brexit taskforce. Deze taskforce zal met name kijken naar de impact van de Brexit voor de
regio’s. Tijdens de plenaire zitting zijn een aantal rapporten aangenomen. Na een speech van
Eurocommissaris voor Economische and Financiële betrekkingen, Pierre Moscovici, werd het rapport
over de intensivering van de Europese Monetaire Unie (EMU) besproken. Hierin werden een aantal
prioriteiten voor de Europese lokale en regionale vertegenwoordigers zoals: stabilisering, weerbaarheid
tegen shocks en flexibiliteit in fiscale regels gesteld. Op de tweede dag van de plenaire zitting heeft
Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, een debat ingeleid over de impact en belang
van het EU-mededingingsbeleid voor het dagelijks leven van de Europese Burgers. Hierna is een
advies door Michael Murphy, lid van de graafschapsraad van Tipperary (Ierland), aangenomen. In het
advies roept hij op tot meer flexibiliteit bij de handhaving van de staatssteunregels voor perifere regio's
in economisch en sociaal moeilijke tijden.
De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 496,83.
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Dienstreizenoverzicht buiten Europa 2017
27 - 29
september 2017

Bestuurlijke missie regeneratieve geneeskunde.
Toronto, Canada. (Gedeputeerde Adri Bom)
Van 27 tot en met 29 september 2017 is gedeputeerde Adri Bom-Lemstra op dienstreis in
Toronto geweest. Deze reis was gericht op versterking van de samenwerking tussen Toronto en
Zuid-Holland op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Het (Leids Universitair Medisch
Centrum) LUMC had het verzoek gedaan om bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de provincie
in Toronto. Professor Ton Rabelink en Mike Shaw van het LUMC waren ook aanwezig tijdens het
bezoek. Het LUMC ambieert het Europese centrum te worden van het Center for
Commercialisation of Living Therapies (CCRM) in Toronto. De provincie ondersteunt deze
ambitie. Er is onder andere gesproken met de CEO van het CCRM en met minister Reza Moridi
van Research, Innovation en Science van Ontario. De samenwerkingsmogelijkheden zullen
binnenkort samen met het LUMC en Innovation Quarter (IQ) verder worden verkend. Het verslag
van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige en de Engelstalige website van de
provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 4968,00.

4 – 10 juni 2017

China handelsmissie 2017.
Hebei en Shanghai-Pudong, China. (Commissaris van de Koning Jaap Smit)
De provincie Zuid-Holland onderhoudt sinds 1993 relaties met de provincies Hebei en ShanghaiPudong in China. Met beide regio’s zijn in het eerste halfjaar van 2016 nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten (Memoranda of Understanding – MoU – ) getekend, waarin
afspraken zijn gemaakt om samen te werken op thema’s die aansluiten bij de hoofdopgaven van
het provinciaal beleid. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de zusterrelatie tussen de
provincie Zuid-Holland en de Chinese provincie Hebei, heeft de provincie Zuid-Holland een
speciale handelsmissie naar China van 4 tot en met 9 juni onder leiding van Commissaris van de
Koning Jaap Smit, samen met burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland
georganiseerd. Plaatsen die tijdens de missie werden bezocht zijn Shanghai, de provincie Hebei,
de provincie Shandong en Beijing. Het algemene thema voor de missie was "duurzame
geïntegreerde ontwikkeling", met onderwerpen als waterbeheer, milieu, ruimtelijke ordening &
design en moderne land- en tuinbouw. Tijdens de missie zijn de nodige concrete resultaten

geboekt. Provinciale Staten hebben het verslag van de missie ontvangen. Het verslag van
de bijeenkomst is gepubliceerd op de Nederlandstalige en de Chinees-Engelstalige
website van de provincie Zuid-Holland.
De bestuurlijke kosten van deze dienstreis bedragen € 5831,50.
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23 januari 2018

Vooruitblik 2018
Event Port of Rotterdam Energy in Transition en Commissie Economische en
Monetaire Zaken (ECON) vergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

25 januari 2018

International Association of Public Transport (UITP) New Years Event.
Brussel, België. (Gedeputeerde Rik Janssen)

30 januari – 1 februari
2018

Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR) en
Nederlandse Delegatie Overleg.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

21 – 23 maart 2018

Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR) en
Nederlandse Delegatie Overleg en
Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

24 april 2018

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

25 april 2018

Trans-European Transport Network (TEN-T)
Ljubljana, Slovenië. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

15 – 17 mei 2018

Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR) en
Nederlandse Delegatie Overleg.
Brussel, België (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

6 juni 2018

Nederlandse Delegatie Overleg.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

6 – 7 juni 2018

General Assembly (Europese Groepering voor Territoriale Corridor
Samenwerking) EGTC Rhine-Alpine
Brussel, België. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

18 – 19 juni 2018

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

21 – 22 juni 2018

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

3 – 5 juli 2018

Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR) en
Nederlandse Delegatie Overleg en
Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)
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14 september 2018

Nederlandse Delegatie Overleg.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

8 – 10 oktober 2018

Week of Regions and Cities
Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)
Nederlandse Delegatie Overleg
Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

11 – 12 oktober 2018

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

23 oktober 2018

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

4 – 6 december 2018

Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR)
Nederlandse Delegatie Overleg
Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

5 – 6 december 2018

Network for European Cities and Regions for networking for Innovative
Transport Solutions (POLIS) Jaarconferentie
Brussel, België. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

13 december 2018

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering.
Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

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 tot en met september 2017, 3e kwartaal 2017, zijn in overeenstemming met de
kosten die benoemd zijn in het declaratieregister. De kosten die vanaf oktober 2017
opgenomen zijn, zijn nog niet geverifieerd met de afdeling financiën en daarmee ook nog
niet in het declaratieregister opgenomen. De kosten worden zoveel mogelijk beperkt en
blijven binnen de normbedragen van de provincie; deze normbedragen zijn overeenkomstig
die van het Rijk.
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