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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-679442047 (DOS-2015-
0007775)

Onderwerp

Voorbereidingen provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst
 

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de voorbereidingen van de provincie

Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst.

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

voorbereidingen van de provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder

terugtredingsovereenkomst.

Besluit GS
vastgesteld conform advies.

Bijlagen
GS-brief aan Provinciale Staten over de voorbereidingen van de provincie Zuid-Holland op een
Brexit zonder terugtredingsovereenkomst. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 februari 2019 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Met het wegstemmen van het concept Brexit akkoord op 15 januari jl. door het Britse Lagerhuis is

de kans op een no-deal scenario toegenomen en bestaat nog steeds onduidelijkheid over de

wijze waarop het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de Europese Unie vertrekt. Met de

voorliggende GS-brief worden Provinciale Staten geïnformeerd  over de voorbereidingen die in

Zuid-Holland worden getroffen om in te spelen op problemen die kunnen ontstaan bij een Brexit

zonder terugtredingsovereenkomst, de zogenaamde “no-deal Brexit”. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.

Programma: 4 Bestuur en Samenleving

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

 

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Proces

 

Per brief van 18 juni 2018 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de verwachte (economische)

impact van de Brexit in Zuid-Holland. In de statenwerkgroep Europa van 9 januari 2019 hebben

de Staten verzocht om nader geïnformeerd te worden over de voorbereidingen die de provincie

Zuid-Holland treft om voorbereid te zijn op een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst.

 

De inhoud van de GS-brief aan Provinciale Staten is in de GS-vergadering van 29 januari 2019

besproken. In die vergadering hebben GS tevens verzocht om het onderwerp Brexit de komende

periode wekelijks aan de orde te stellen in de GS-vergadering. 

 

Daar waar nodig wordt op specifieke onderwerpen een ambtelijk actieteam ingezet om de

gewenste bijdrage vanuit de provincie te kunnen leveren. Op korte termijn verwachten we dat dit

met name zal spelen op de problematiek van de verwachte verkeershinder in en rondom het

havengebied. Om die reden komt het onderwerp wekelijks op de agenda van het portefeuille

overleg van gedeputeerde Vermeulen.

 

3 Communicatiestrategie

 Er zijn geen strategische communicatieafspraken aan de orde. 

 


