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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-645439876 (DOS-2015-
0007775)

Onderwerp

Informatiebrief Brexit en de impact op Zuid-Holland

 

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de impact van de Brexit op Zuid-

Holland en de inzet van het college in het Brexit-proces. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel GS-brief aan Provinciale Staten over

de impact van de Brexit op Zuid-Holland en de inzet van het college in het Brexit-proces. 

 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een machtiging voor de heer Smit om redactionele  en tekstuele
wijzigingen aan te brengen in de brief aan PS, meer in het bijzonder: 
- pagina 1 onderaan: de zin beginnend met : “Op 8 februari jl. …” eindigt achter: “…
georganiseerd.”
- pagina 6 bovenaan inzake ‘Tuinbouw’: de problematiek wordt aangestipt, maar ook een
oplossing aangeven.

- pagina 7 onderaan: achter “A15” toevoegen: “alsmede N211 en N220 (richting Hoek van

Holland) o.i.d.”.

Bijlagen

GS-brief aan Provinciale Staten over de Brexit en de impact op Zuid-Holland.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 juni 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In de informatiebrief Brexit en de impact op Zuid-Holland worden de Staten geïnformeerd over de

stand van zaken van de Brexit, de mogelijke gevolgen voor Zuid-Holland en de wijze waarop wij

hier als provincie actief op inspelen. De rol van de provincie is om op te treden als facilitator voor

het Zuid-Hollandse bedrijfsleven. Ook zijn we actief in contact met relevante stakeholders en

bieden wij hulp aan daar waar de provincie van waarde kan zijn. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.

Programma: 4

Financiële risico’s: met dit besluit zijn geen uitgaven gemoeid.

 

Juridisch kader

Niet van toepassing. 

 

2 Proces

 

Op 8 februari 2018 hebben wij een High Level Meeting over de Brexit georganiseerd met partijen

uit de regio. Gedeputeerde Baljeu heeft op 14 maart 2018 de Statenwerkgroep Europa hierover

geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep verzocht om een informatieve brief

over de stand van zaken rondom de Brexit.

 

Sommige andere provincies hebben specifieke bijeenkomsten voor de Staten georganiseerd over

de Brexit. Onze Staten hebben aangegeven op dit moment voldoende te hebben aan een

informatieve brief en dat een eventuele bijeenkomst georganiseerd zou kunnen worden in

aanloop naar de jaarconferentie van het IPO in Brussel dit najaar.

 

Met de deelnemers van de High Level Meeting hebben wij contact gehad over de gewenste

vervolgstappen. De behoefte ligt vooral in het meedenken over concrete oplossingen voor het

herinrichtingsvraagstuk in het havengebied. Wij hebben voorgesteld de volgende

oplossingsrichtingen verder te onderzoeken:

- Het uitvoeren van een simulatie in het havengebied, waarin de situatie wordt geoefend

dat de Brexit een feit is en het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort;

- De wijze waarop de provincie mogelijk financiële risico’s voor het bedrijfsleven kan

beperken voor de noodzakelijke investeringen in het herinrichtingsvraagstuk in het

havengebied. 

 

3 Communicatiestrategie

 Er zijn geen strategische communicatieafspraken aan de orde. 

 


