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Third meeting of the Industry 2030 high level industrial roundtable.

6 november 2018. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 6 november heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan de derde vergadering van een high level

platform over de toekomst van het Europese industriebeleid. Gedeputeerde Jeannette Baljeu is lid (observer) van

dit platform namens het Comité van de Regio’s 1 . Het platform is opgericht door de Europese Commissie en

andere leden zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zuid-Holland is een van de

grootste motoren van de Nederlandse economie en is goed voor bijna een kwart van het nationale inkomen. Met

deelname aan deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”

en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Het Vanguard Initiative (VI) 2 en de regio’s die lid zijn, waaronder Zuid-Holland, kunnen bijdragen aan het creëren

van Europese waardeketens voor industriële producten en diensten. Het Vanguard Initiative is een belangrijk

Europees netwerk om de ambities voor de circulaire economie te realiseren, door middel van

belangenbehartiging, samenwerking en projectontwikkeling. Zuid-Holland is als Randstadregiopartner trekker van

de Bio-economy pilot binnen het Vanguard Initiative. Dat doet de provincie samen met de Italiaanse regio

Lombardije. De vergadering was een goed moment om de werkzaamheden en de toegevoegde waarde van het

Vanguard Initiative voor Zuid-Holland toe te lichten. 

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft aandacht gevraagd voor de rol en betekenis van regio’s in industriële

clusters en het belang van een nieuw / beter regionaal innovatie ecosysteem.

 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Comité van de Regio’s.

Conferentie over Subnationale financiering en investeringen 10 jaar na de crisis: zijn fiscale

decentralisatie en innovatieve publieke financieringsinstrumenten de toekomst?

12 november 2018. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 12 november heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan een conferentie over investeringen en

financiering op subnationaal niveau, georganiseerd door het Comité van de Regio’s in samenwerking met de

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 3. In 2021 start een nieuwe Europese

begrotingsperiode. 

Bundelen van regionale kracht vergroot de kans op succesvolle subsidie- en investeringsaanvragen. Zuid-Holland
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geeft vorm aan haar opgave tot “een concurrerend Zuid-Holland” door gemeenten, onderwijs- en

kennisinstellingen en innovatitie projecten het faciliteren bij het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Het programma bestond uit twee presentaties waarin twee nieuwe publicaties van de OESO over het onderwerp

werden toegelicht, gevolgd door twee paneldiscussies. Gedeputeerde Jeannette Baljeu leidde de tweede

paneldiscussie met als onderwerp: “Van welke instrumenten en ondersteuning kunnen subnationale overheden

profiteren om hun investeringsdoelen te bereiken?” Het panel bestond uit vertegenwoordigers van de Europese

Investeringsbank (EIB), DG Economische en financiële zaken van de Europese Commissie (ECFIN), de Europese

Vereniging van Staatsbanken (EAPB) en de Europese Langetermijninvesteerders Vereniging (ELTI).

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft gevraagd om speciale aandacht voor het feit dat om de overlappende

Europese en regionale transitieopgaven te kunnen realiseren, deze financiële instituties bereid zouden moeten

zijn om naast subnationale overheden zelf risicovoller te participeren in de financiering van relevante projecten en

fondsen.

 

Annual Political Meeting van het Vanguard Initiative. 

21 november 2018. Brussel, België.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 21 november 2018 heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan de jaarlijkse politieke vergadering

van het Vanguard Initiative. Zuid-Holland is een van de grootste motoren van de Nederlandse economie en is

goed voor bijna een kwart van het nationale inkomen. Met deelname aan deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan

de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland” en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking en

bouwen aan economische programma’s die de innovatie transitie naar duurzaam, digitaal en circulair sitmueleert.

Belang van de bijeenkomst:

Tijdens het interne gedeelte is gesproken over het management van het netwerk, waaronder het aanstellen van

een networking manager. Hiermee kan het netwerk professioneler en efficiënter opereren. Verder werden de

deelnemers geïnformeerd over de lobbyactiviteiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden rondom het

zogenoemde component 5 binnen Interreg. Met deze nieuwe post binnen Interreg zouden interregionale

investeringsprojecten gefinancierd kunnen worden.

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft de bestuurders van de andere Vanguard regio’s opgeroepen om vooral

steun te vragen van de nationale lidstaten voor component 5.

  

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

5 december 2018. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave: 

Op 5 december heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu ingestemd met het rapport van de Estse Andres Jaadla over

een nieuw EU ruimtevaartbeleid tijdens de plenaire zitting van het Comité van de Regio’s. Een belangrijk

onderdeel van de ruimtevaartsector is het ruimtevaartcluster, gelegen in de ”aerospace driehoek Noordwijk-

Leiden-Den Haag-Delft”. 

 

80% van de ruimtevaartactiviteiten in Nederland vindt plaats in Zuid-Holland. Het European Space Research
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Technology Centre (ESTEC) 4 van het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA), sinds 1968 gevestigd in

Noordwijk, is de grootste ESA-locatie en het technologische hart van de Europese ruimtevaart. Zuid-Holland

stimuleert niet alleen grensoverschrijdende samenwerking om de opgave “een concurrerend Zuid-Holland” te

realiseren, Zuid-Holland bouwt ook aan economische programma’s waarbij digitalisering, innovatie en

ondersteuning van kennisinstellingen onderdeel is van de opgave. 

Belang van de bijeenkomst:

De provincie Zuid-Holland heeft samen met partijen uit de regio gezorgd voor een beter bestuur van het EU

ruimtevaartbeleid. Zuid-Holland vindt dat de taakverdeling tussen de Europese Commissie, lidstaten, ESA en het

nieuwe Europese Ruimtevaartprogramma sterk verbeterd kan worden. Daarnaast heeft Zuid-Holland gevraagd om

een specifiek post binnen Horizon Europe voor ruimtevaartonderzoek aan te stellen. Er wordt €16 mld.

vrijgemaakt voor het nieuwe EU-ruimtevaartprogramma in de periode 2021 -2027. Dit voorstel is onderdeel van het

pakket aan voorstellen dat de Europese Commissie heeft uitgebracht in het kader van het Meerjarig Financieel

Kader voor 2021 -2027. 

Resultaat/toekomst: 

Zuid Holland draagt bij ruimtevaartbeleid door het stimuleren en ondersteunen van innovatie door het MKB en het

stimuleren van clusters en netwerken voor innovatie. Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de

Engelstalige website 5 van de provincie Zuid-Holland en in het archiefweb 6 van de Nederlandstalige

nieuwsberichten terug te vinden. 

 

Werkbezoek aan  Noordrijn-Westfalen (NRW).   

31 januari 2019. Noordrijn-Westfalen, Duitsland. 

Gedeputeerde Floor Vermeulen

Provinciale Opgave:

Op 31 januari, tijdens het werkbezoek aan Noordrijn-Westfalen, heeft gedeputeerde Floor Vermeulen

kennisgemaakt met de minister van Europese zaken van Noordrijn Westfalen dhr Holtfhoff Pförtner. De Zuid-

Hollandse lobbyist in Dusseldorf (dhr Sijtsma) is officieel geintroduceerd, en er is een bezoek gebracht aan de

haven van Duisburg. De Haagse wethouder en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) - bestuurder Robert

van Asten, heeft zich sterk gemaakt voor een snellere treinverbinding tussen Den Haag, Eindhoven en Düsseldorf.

Het werkbezoek lag in het verlengde van de provinciale opgaven “bereikbaar Zuid-Holland” en “concurrerend

Zuid-Holland”. 

Belang van de bijeenkomst:

In verschillende gesprekken met onder andere Europa-minister Stephan Holthoff-Pförtner van Noordrijn-Westfalen

en topman Erich Staake van de grootste binnenhaven van Europa, Duisburg, werd de samenwerking

onderstreept. Er waren ook vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat aanwezig. De ambitie is onder meer om meerdere vervoermiddelen te stimuleren en

de binnenvaart te verschonen door schepen op alternatieve manieren te laten varen zoals op waterstof.

Resultaat/toekomst: 

Het werkbezoek was de opmaat naar de ondertekening van een Gezamenlijke werkagenda over mobiliteit en

verkeer van de provincies Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant met Noordrijn-

Westfalen (25 februari in Zwolle). Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Engelstalige website 7 van

de provincie Zuid-Holland en in het archiefweb 8 van de Nederlandstalige nieuwsberichten terug te vinden.
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Vergadering Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON). 

5 – 6 februari 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 5 - 6 februari heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst over het

rapport “Een Plaatsgebonden Aanpak voor Industrie 2030 9". Met deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de

provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland” en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Op 5 - 6 februari was gedeputeerde Jeannette Baljeu aanwezig bij de EU-Industry Days 2019, te Brussel. Er

waren ongeveer 1 .800 deelnemers, waaronder stakeholders die de industrie, vakbonden, nationale en regionale

autoriteiten en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen uit heel Europa en daarbuiten aanwezig. Het

Europees Comité van de Regio's (CvdR) is een politiek orgaan van de Europese Unie waarin vertegenwoordigers

van het lokale en regionale bestuur zetelen. Het CvdR biedt decentrale overheden de mogelijkheid om de

instellingen van de EU rechtstreeks van advies te dienen. De ECON commissie van het CvdR heeft voorgesteld

om een rapport te schrijven over het EU industrie beleid. Gedeputeerde Jeannette Baljeu is gevraagd om het

rapport te schrijven en is benoemd als rapporteur. Het rapport zal beleidsadviezen en aanbevelingen bevatten op

het gebied van industrie en de rol van de regio’s. Het advies is bedoeld voor beleidsmakers in Brussel en wordt

geschreven als voorbereiding op het initiatiefvoorstel van de Europese Commissie op het gebied van industrie wat

in de loop van 2019 wordt gepresenteerd. 

Resultaat/toekomst: 

Op 5 februari was Gedeputeerde Jeannette Baljeu één van de sprekers tijdens de paneldiscussie over circulaire

economie en hoe het MKB  zich kan inrichten en geschikt maken voor een circulaire economie. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu ging in op vragen van de zaal en riep op om gezamenlijk te werken aan

maatschappelijke uitdagingen om tot een optimale circulaire economie te komen. Het evenement liet zien hoe het

industriebeleid van de EU de Europese burgers ten goede komt en heeft input geleverd voor toekomstige

beleidsvorming. Tijdens een netwerkdiner in het kader van het rapporteurschap van gedeputeerde Jeannette

Baljeu in de ECON (Commissie Economische en Monetaire Zaken) met strategische partners waaronder John

Bennett administrateur van de ECON commissie, Andrej Lavtar, ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for

Europe group) adviseurs en partners van TNO gesproken over het plan van aanpak en hoe het rapport tot stand

zal komen. Op 6 februari heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan de ALDE en de Nederlandse

delegatievergadering in haar rol als lid van het Comité van de Regio’s. 

Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Engelstalige website 10 van de provincie Zuid-Holland en in

het archiefweb11 van de Nederlandstalige nieuwsberichten terug te vinden. 

 

Stakeholdersbijeenkomst ECON (Commissie Economische en Monetaire Zaken) rapport “Plaatsgebonden

Aanpak voor de Europese Industriële Strategie” en Industry Days Comité van de Regio’s (CvdR). 

14 – 15 februari  2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

De Europese industrie is sterk en is leidend in vele sectoren in de wereld. De Europese industrie moet zich echter

ook aanpassen aan een globaliserende en competitieve wereldmarkt. Het Europees Comité van de Regio’s

(CvdR) is zich daar ook van bewust en heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu (Zuid-Holland) gevraagd om een

rapport te schrijven over een “Plaatsgebonden Aanpak voor de Europese Industriële Strategie”. Met deze
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bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”  en het faciliteren

grensoverschrijdende samenwerking.

Belang van de bijeenkomst:

Op 14 februari heeft Regio Randstad een informele stakeholdersbijeenkomst georganiseerd om de eerste ideeën

over het rapport en de aanbevelingen daarin, helder te krijgen. Vele organisaties waren aanwezig: TNO, Europese

Commissie, Vanguard, BussinessEurope en belanghebbende steden en regio’s. Naar aanleiding van de

hoofdvraag over hoe regio’s op een maximaal duurzame manier, cross-sectoraal, cross-regionaal en fonds

overstijgend kunnen bijdragen aan dit nieuwe industriebeleid volgde een discussie waarbij onder andere naar

voren kwam dat het investeren in de nieuwe ‘skills’ die nodig zijn om werkenden klaar te maken voor de nieuwe

industrie, speciale aandacht nodig heeft. De officiële stakeholdersbijeenkomst vanuit het CvdR zelf vond de dag

erna plaats. 

Resultaat/toekomst: 

Consultancybureau ‘t33 Sound Policy’ trapte af door de uitkomsten te presenteren van experimenten door heel

Europa van het implementeren van een ‘Place-based Approach’. Om zoveel mogelijk onderwerpen aan te stippen,

ging men daarna in vier werkgroepen uiteen om elk een thema te bespreken: de ‘Place-based Approach’ zelf, de

pan-Europese samenwerking tussen regio’s, de technologische veranderingen voor een nieuwe industrie, plus de

daarbij behorende ‘skills’ en de transitie naar een circulaire- en koolstofarme economie. Uit deze verzameling van

onderwerpen kwam duidelijk naar voren dat de regio’s kunnen en moeten optreden als verbinder tussen industrie

(met daarbij MKB), kennisveld, samenleving en overheid. Zo kan de hele keten worden meegenomen. Dit alles

zowel binnen, als buiten de regio’s zelf, om gelijkwaardige regio’s in Europa te verbinden. Regio’s kunnen

leiderschap tonen door te verbinden tussen sectoren en regio’s. Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd

op de Engelstalige website 12 van de provincie Zuid-Holland en in het archiefweb13 van de Nederlandstalige

nieuwsberichten terug te vinden.

 

Handelmissie Bremen. 

5 – 6 maart 2019. Bremen, Duitsland. 

Comissaris van de Koning, Jaap Smit

Provinciale Opgave:

Op 5 en 6 maart heeft de Commissaris van de Koning (CdK), Jaap Smit, deelgenomen aan de handelsmissie

Ruimtevaart naar Bremen, Duitsland. Namens de provincie Zuid-Holland ondertekende de CdK in bijzijn van de

Koning en de Koningin een Joint Declararation of Intent (JDoI) die erop gericht is om een regio-regio

samenwerking tussen Bremen en Zuid-Holland op het gebied van Space aan te gaan.  Zuid-Holland stimuleert

niet alleen grensoverschrijdende samenwerking om de opgave “een concurrerend Zuid-Holland” te realiseren,

Zuid-Holland bouwt aan economische programma’s waarbij digitalisering, innovatie en ondersteuning van

kennisinstellingen onderdeel is van de opgave. 

Belang van de bijeenkomst:

Zuid-Holland en Bremen zijn beide sterke ruimtevaartregio’s in Europa en we hebben een aantal gedeelde

uitdagingen. De Nederlandse ruimtevaart delegatie bestond uit circa 50 deelnemers afkomstig van zo’n 25

organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en overheid). Voor Airbus was onder andere Nicolas Chamussy, Chief

of Staff CEO Airbus Group, uit Frankrijk overgekomen. Er was veel interesse vanuit Duitse zijde in de

Nederlandse delegatie; niet alleen omdat het European Space Research and Technology Centre (ESA-ESTEC) in

Noordwijk gevestigd is, maar ook omdat Nederland zeer innovatief is, flexibelere (kleinere) bedrijven in de

luchtvaart branche heeft en over sterke kennisinstellingen beschikt. Naast interessante bedrijfsbezoeken aan

grote bedrijven zoals Airbus Bremen en Ariane Group waren er voldoende mogelijkheden tot netwerken en

https://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/stakeholders-meeting/


Datum

5 februari 2020

6 / 22

                                                       
14 https://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/space-regions-zuid/
15 https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
16 https://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/regional-minister-0/

zakendoen tijdens het netwerkdiner en het seminar “To space, from space and in space”. Op 6 maart tijdens het

seminar is onder andere gesproken over welke concrete ideeën er zijn voor het versterken van de samenwerking

tussen beide regio’s op het onderwerp Regional Space Ecosystems. Minister Sigrid Kaag informeerde naar de

conclusies en de Koning bezocht de ronde tafel waaraan de CdK en Gaele Winters (projectleider Space Campus

Noordwijk) deelnamen en vroeg hoe aan de (steviger) samenwerking concreet vorm gegeven zou kunnen worden. 

Resultaat/toekomst: 

De provincie Zuid-Holland, SpaceNed, Bremen en Aviaspace Bremen hebben in de JDoI afgesproken dat ze voor

het einde van het jaar een gezamenlijke actieagenda op stellen. Innovation Quarter en Netherlands Space Office

(NSO) worden hierbij betrokken. Ook is afgesproken dat onze Duitse partner nog een werkbezoek zal brengen

aan Zuid-Holland om nader kennis te maken met spelers uit ons space cluster en om met elkaar te werken aan de

actieagenda. De bedoeling is om de actie agenda tijdens de Space Tech Expo, een groot internationaal space

event, dat in november in Bremen plaatsvindt, te lanceren. Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de

Engelstalige website 14 van de provincie Zuid-Holland en in het archiefweb15 van de Nederlandstalige

nieuwsberichten terug te vinden.

 

Brussel territorial impact. 

6 maart 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 6 maart was gedeputeerde Jeannette Baljeu bij het Comité van de Regio’s (CvdR) ten behoeve van een

bijeenkomst/workshop in het kader van het rapport over een “Plaatsgebonden Aanpak voor de Europese

Industriële Strategie”. Met deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend

Zuid-Holland”  en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Ook Bert Kurby, hoofd van de eenheid Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) Commissie van het

Comité van de Regio’s, was hierbij aanwezig. Er werd input opgehaald op de pijlers van het rapport en er werd

benadrukt dat regio’s belangrijke belanghebbenden zijn in het debat over de strategische visie voor een Europese

Industrie. 

Het CvdR vindt het belangrijk dat deze visie sterke territoriale en plaatsgebonden dimensies bevat. Pietro Celotti,

directeur van Consultancybureau ‘t33 Sound Policy’, verzorgde een inleiding over het onderwerp en gaf een

presentatie in het kader van "een plaatsgerichte benadering van de EU-strategie voor het industriebeleid", waarna

Alexander Lembcke van het Centrum voor Ondernemerschap, MKB, Regio's en Steden inging in op de impact die

regio’s kunnen hebben om een plaatsgebonden Aanpak voor Industrie tot een succes te maken. 

Erich Dallhammer van het Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning (OÏR GmbH) gaf uitleg van

de ESPON Quick Scan TIA-tool: een instrument waarmee de beoordeling van mogelijke territoriale effecten van

EU-initiatieven kan plaatsvinden. 

Resultaat/toekomst: 

Na de presentatie werd met alle stakeholders van diverse regio’s in een brainstormsessie meer input opgehaald.

Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd op de Engelstalige website 16 van de provincie Zuid-Holland en in
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het archiefweb17 van de Nederlandstalige nieuwsberichten terug te vinden.

 

Midterm Conference CLean INland Shipping (Clinch).

12 – 13 maart 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Rik Janssen

Provinciale Opgave:

Op 13 maart in de ochtend zat Gedeputeerde Rik Janssen een gezamenlijke vergadering voor van de Steering

Committee, Board of Directors and Advisory Board CLINSH voor. Gedeputeerde Rik Janssen is voorzitter van de

Steering Committee van CLean INland Shipping (CLINSH)18. CLINSH is een mede door het programma EU LIFE

gefinancierd project ter vergroening van de binnenvaart. Het consortium bestaat uit 18 partners uit vier landen.

Zuid-Holland werkt met vertegenwoordiging bij deze meeting aan “bereikbaar Zuid-Holland”, omdat Zuid-Holland

inzet op de kwaliteit van internationale verbindingen, onder andere via het Trans-Europese Netwerkenprogramma

van de EU. 

Belang van de bijeenkomst:

De midterm conference vindt één á twee keer per jaar plaats. In het eerste deel werden de eerste resultaten van

het programma ter vergroening van de binnenvaart gepresenteerd. Na de pauze gingen vertegenwoordigers van

havens, de financiële sector en het bedrijfsleven met elkaar en met de zaal in debat over de wijze waarop elke

partij een rol kan en moet spelen in de vergroening van de binnenvaart. In de middag vond de mid-term

conferentie van CLINSH plaats. 

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Rik Janssen sprak over de noodzaak tot vergroening van de binnenvaart en de rol die CLINSH

daarin speelt. Vervolgens overhandigde hij een boekje met de persoonlijke verhalen van tien schippers over hun

motivatie om mee te doen aan CLINSH en hun visie op vergroening van de binnenvaart aan de heer François

Wakenhut, Head of Unit Clean Air, Directorate-General Environment (DG-Milieu).

 

SMITZH - Congress on Industry. 

2 april 2019. Hannover Messe, Duitsland. 

Gedeputeerde Adri Bom - Lemstra

Provinciale Opgave:

Op 2 april was gedeputeerde Adri Bom – Lemstra naar het SMITZH19 Congress on Industry. Het Zuid-Hollandse

programma SMITZH en het Vlaamse Flanders Make gaan de komende 3 jaar samenwerken om de maakindustrie

in beide regio’s slimmer te maken. Ze zullen vooral inzetten op kennisuitwisseling op het gebied van

automatiseren en robotiseren van productieprocessen. Zuid-Holland faciliteert grensoverschrijdende

samenwerking. Met deelname aan dit congres wordt tevens gewerkt aan de provinciale opgave om bij te dragen

aan de innovateve transitie naar duurzaam, digitaal en circulaire industrie. 

Belang van de bijeenkomst:

Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, en Dirk Torfs, CEO van Flanders Make, tekenden hiervoor een

samenwerkingsovereenkomst. Zij maakten de afspraken tijdens de Hannover Messe, de grootste vakbeurs ter

wereld voor industriële technologie, in aanwezigheid van Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra

(Economie) en vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid. Voor beide regio’s is de maakindustrie een

belangrijke motor van de economie.

https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
https://www.clinsh.eu/
https://www.smitzh.nl/
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Om de sector, maak industrie, concurrerend en duurzaam door te laten groeien, is het van belang dat meer

bedrijven slimmer gaan produceren. De samenwerking tussen de regio’s moet daarbij gaan helpen. 

In de overeenkomst staan mogelijke samenwerkingsvormen benoemd zoals het gezamenlijk aanvragen van (EU-)

gefinancierde onderzoeksprojecten zoals INTERREG20 en het organiseren van gezamenlijke evenementen. Doel

is om zoveel mogelijk kennis en ervaringen te delen, best practices uit te wisselen en beide netwerken te

verbinden. Flanders Make en InnovationQuarter werken al samen in het Vanguard-initiatief voor groei door middel

van slimme specialisatie. De provincie, die onlangs €5,2 miljoen beschikbaar stelde voor SMITZH, onderschrijft de

doelen van de samenwerking. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Mooi dat we met deze ondertekening over

landsgrenzen heen gaan samenwerken. Dat biedt voor beiden nieuwe kansen."

Resultaat/toekomst: 

In zowel in Zuid-Holland als in Vlaanderen werken bedrijven aan innovatie van hun productieprocessen. Dat is

uiteraard van belang voor die bedrijven, maar ook voor onze regionale economieën. In onze provincie zoeken

bedrijven daarbij volop de samenwerking met regionale partijen. Het verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd

op de Engelstalige website 21 van de provincie Zuid-Holland en in het archiefweb22 van de Nederlandstalige

nieuwsberichten terug te vinden. 

 

Expertmeeting rapporteurschap. 

11 april 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

De Europese industrie is sterk en is leidend in vele sectoren in de wereld. De Europese industrie moet zich echter

ook aanpassen aan een globaliserende en competitieve wereldmarkt. Het Europees Comité van de Regio’s

(CvdR) is zich daar ook van bewust en heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu (Zuid-Holland) gevraagd om een

rapport te schrijven over een “Plaatsgebonden Aanpak voor de Europese Industriële Strategie”. Met deze

bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”  en het faciliteren

grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst: 

Op 11 april was gedeputeerde Jeannette Baljeu in Brussel om met lid van het Europees Parlement Caroline

Nagtegaal en afdelingshoofden van de Europese Commissie Peter Berkowitz van Directoraat Generaal Regio en

Mark Nicklas van Directoraat Generaal Grow te spreken over haar rapport een “Plaatsgebonden Aanpak voor de

Europese Industriële Strategie”. 

Resultaat/toekomst: 

Tijdens deze gesprekken presenteerde gedeputeerde Jeannette Baljeu haar conceptadvies en gaf zij ruimte om

daar feedback op te geven. Gezien de uitdagingen waar onze industrie voor staat, is dit advies ook voor de Zuid-

Hollandse economie belangrijk. Energietransitie, stimuleren van innovatie en grensoverschrijdende samenwerking

zijn een aantal belangrijke onderwerpen die terugkomen in dit advies. 

Koningsdagreceptie Nederlands Consulaat.

29 april 2019. Noordrijn-Westfalen, Duitsland. 

Commissaris van de Koning, Jaap Smit

https://interreg.eu/
https://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/more-collaboration/
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
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Provinciale Opgave:

Zuid-Holland faciliteert grensoverschrijdende samenwerking vooral gericht op Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

De aanwezigheid van de Commissaris van de Koning bij deze receptie was om deze opgave te onderstrepen. 

Belang van de bijeenkomst:

Traditioneel organiseert het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf – net als andere Nederlandse

diplomatieke posten wereldwijd - rond Koningsdag een receptie ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning.

Vanaf 2016 wordt deze bijeenkomst samen met de op het consulaat-generaal vertegenwoordigde Nederlandse

provincies georganiseerd. Zuid-Holland gaf dit jaar voor het eerst acte de presence op het Koningsdagtreffen in

Düsseldorf/Noordrijn-Westfalen als mede-gastheer. Vorig jaar heeft Commissaris van de Koning Clemens

Cornielje van Gelderland deze rol ingevuld en dit jaar was Commissaris van de Koning Andries Heidema

(Overijssel) aan de beurt om een korte bijdrage te leveren. Afhankelijk van de positie die Noord-Brabant in

Düsseldorf wil gaan innemen kan Zuid-Holland deze rol in 2020 op zich nemen. Zuid Holland was tijdens de

receptie vertegenwoordigd door Commissaris van de Koning, Jaap Smit, en Noordrijn-Westfalen was

vertegenwoordigd door de heer Holthoff-Pförtner (Europaminister), Ludger Siemes (hoofd Europa en

Internationaal) en twee leden van de Duitse Bondsdag, met wie de Commissaris gesprekken heeft gehad.

Daarnaast waren onder meer de directeuren van de Duitse metropol-region Rheinland en het Duits-Nederlandse

Euregio Rijn-Waal samenwerking aanwezig.

Resultaat/toekomst: 

Met de aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland gaf Zuid Holland zichtbaar invulling

aan het belang dat wordt gehecht aan het bestuurlijk netwerk en de samenwerking met Noordrijn-Westfalen en

partners, in navolging van de ondertekende Werkagenda voor mobiliteit en verkeer (25-2-2019). De focus lag

hierbij op hoe de duurzaamheid op corridors kan worden vergroot, specifiek met behulp van waterstof. Andere

samenwerkingsprojecten gaan onder meer over truckparking, binnenvaart, logistiek en grensoverschrijdende data. 

 

Informele competiveness council. 

2 – 3 mei 2019. Boekarest, Roemenië. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Gedeputeerde Jeannette Baljeu was op 2 en 3 mei aanwezig in Boekarest, Roemenië, waar zij deelnam aan een

informele Raadsvergadering van Europese ministers. Deze informele raad behandelde onder ander het thema van

de Europese industrie. Met deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend

Zuid-Holland”  en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Vanuit haar rapporteurschap van het Comité van de Regio’s was Gedeputeerde Jeannette Baljeu uitgenodigd een

bijdrage te leveren. Haar belangrijkste boodschap was dat een bottom-up benadering nodig is voor de Europese

strategie voor het industriebeleid. Deze nieuwe strategie moet plaatsgebonden zijn en op maat zijn gemaakt voor

verschillende contexten en lokale gebieden. Gecentraliseerde oplossingen zullen niet werken. 

Resultaat/toekomst: 

In de context van de programmeringsperiode na 2020 wordt gepleit voor meer EU-steun voor regionale

ecosystemen en clusters. Voor Zuid-Holland is dit van belang gezien onze uitgebreide fieldlab infrastructuur en

vele economische clusters. 

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering.  

6 – 7 mei 2019. Druskininkai, Litouwen. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu
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Provinciale Opgave:

Op 6 en 7 mei was gedeputeerde Jeannette Baljeu in Druskininkai, Litouwen bij de Commissie Economische en

Monetaire Zaken (ECON) vergadering van het Comité van de Regio’s. Met deze bijeenkomst wordt bijgedragen

aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland” en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking

en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Tijdens deze vergadering werd haar rapport over een “Plaatsgebonden Aanpak voor de Europese Industriële

Strategie” aangenomen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu is rapporteur namens het Comité van de regio’s en heeft

in haar rapport ook een aantal cruciale punten voor de Zuid-Hollandse Industrie kunnen meenemen.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu benadrukt in haar rapport dat als de Europese industrie een antwoord wil hebben

op de versnelde economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen waarmee de Europese Unie

momenteel wordt geconfronteerd, de Europese industrie ingrijpende modernisering zal moeten ondergaan om

ervoor te zorgen dat Europa competitief blijft en economische groei en welvaart voor haar burgers oplevert.

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu pleit onder meer voor het versterken van de sleutelrol van regionale en lokale

autoriteiten bij het opzetten van grootschalige industriële samenwerking. Deze samenwerking moet verder gaat

dan ad hoc-initiatieven. In het algemeen moet een meer holistische, multisectorale aanpak worden gekozen die

erop gericht is lokale sterke punten en capaciteiten te identificeren en te benutten. 

 

Themaseminar Vlaams Nederlandse Delta. 

15 mei 2019. Brussel, België. 

Commissaris van de Koning, Jaap Smit

Provinciale Opgave:

Vanuit de Vlaams-Nederlandse Delta werkt Zuid-Holland samen met de provincies Noord-Brabant, Zeeland,

Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De samenwerking is met name gericht op het stimuleren van

de regionale economie en op mobiliteit, waarmee aanwezigheid bij het seminar bijdraagt aan de provinciale

opgaven “een concurrerend Zuid-Holland” en “een bereikbaar Zuid-Holland”. 

Belang van de bijeenkomst:

Tijdens deze bijeenkomst werd het voorzitterschap van de Vlaams-Nederlandse Delta overgedragen van Noord-

Brabant naar Zuid-Holland, in de persoon van Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Binnen de Vlaams

Nederlandse Delta wordt gewerkt met een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Noord-Brabant heeft meer dan een

jaar uitvoering gegeven aan het voorzitterschap.

Resultaat/toekomst: 

Tijdens de bijeenkomst op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Brussel op 15 mei, werd stilgestaan

bij de 2-jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Top, de relatie met en tussen 5 zeehavens, de Corridors in ons gebied en

de samenwerking met andere regio’s zoals Noordrijn Westfalen.

Thematic Seminar – Industry 4.0 in Cities and Regions – in the context of the Knowlegde Exchange

Platform (KEP). 

28 juni 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu
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Provinciale Opgave:

Het Comité van de Regio’s, Directorate-General Research and Innovation (DG – RTD), heeft met ondersteuning

van de European Association of Development Agencies (EURADA23) en Eurocities, een thema seminar over

Industry 4.0 in Cities and Regions georganiseerd op 28 juni.  Met vertegenwoordiging bij deze bijeenkomst wordt

bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”  en het faciliteren grensoverschrijdende

samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft hier een presentatie gegeven over haar rapport een “Plaatsgebonden

Aanpak voor de Europese Industriële Strategie”, in relatie tot Industry 4.0. Dit rapport is geschreven voor het

Comité van de Regio’s met als hoofdvraag “Hoe zou het Europese industriebeleid eruit moeten zien volgens de

Europese regio’s?” Dit rapport is op 26 juni goedgekeurd door het Comité van de Regio’s. Tijdens de presentatie

bracht zij de hoofdconclusies van het rapport naar voren, in relatie tot de ontwikkelingen in Zuid-Holland. Zij

benoemde het belang van inter-regionale samenwerking, industrie-educatie en de rol van publiek-private

partnerschappen. Zij koppelde dit aan een verhaal over wat de grote industrieën in Zuid-Holland zijn en de rol van

field labs. Zij benoemde ook de angst van de inwoners van Zuid-Holland ten aanzien van de impact en de

transities op hun banen en (leef)omgeving. 

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu riep op tot samenwerking tussen de regio’s bij het aangaan van de industriële

maatschappelijke opgaven. Het Vanguard Initiative, waar zij ook over vertelde, is hier al een goed voorbeeld van.

Zij gaf aan dat Zuid-Holland open staat voor andere regio’s om tests uit te voeren in Zuid-Holland en gebruik te

maken van elkaars testfaciliteiten. Daarnaast gaf zij aan te willen bijdragen aan de doelen van de Commissie. Ze

wil dit samen doen met de Commissie en het Europees Parlement en vroeg om instrumenten hiervoor. In de

komende periode zal er verder worden gewerkt aan de follow-up van het industrie-rapport. Het verslag van de

bijeenkomst is gepubliceerd op de Engelstalige website 24 van de provincie Zuid-Holland en in het archiefweb25

van de Nederlandstalige nieuwsberichten terug te vinden.

 

Bijeenkomst Directorate – General for Communications Networks, Content and Technology 

(DG CONNECT) over Digital Innovation Hubs. 

1 juli 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 1 juli was gedeputeerde Jeannette Baljeu in Brussel aanwezig bij een bijeenkomst georganiseerd door de

Europese Commissie, DG Connect. Met deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een

concurrerend Zuid-Holland” en met name tot innovatie en digitalisering in de economische transitie. 

Belang van de bijeenkomst:

DG Connect organiseerde deze informatieve bijeenkomst om de nieuwste ontwikkelingen rondom ‘Digital

Innovation Hubs’ (DIHs) met de stakeholders te delen. DIHs zijn fieldlabs waarin digitalisering centraal staat. Zuid-

Holland heeft met het SMITZH programma 8 fieldlabs rondom dit thema. 

 

Resultaat/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu had als rapporteur voor het Comité van de Regio’s in haar rapport over een

“Plaatsgebonden Aanpak voor de Europese Industriële Strategie” dit thema benadrukt en mocht tijdens deze

bijeenkomst haar boodschap delen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu gaf aan dat regio’s in het verleden vooral

http://www.eurada.org/
https://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/knowledge-exchange/
https://zuidholland.archiefweb.eu/#archive
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naar zichzelf keken bij het versterken van hun innovatieve clusters maar met deze opinie laten we zien dat het

versterken van onze eigen clusters beter gaat als we dat in gezamenlijkheid oppakken. Regio’s zijn een goede

partner voor de Europese beleidsmakers voor het operationaliseren van interregionale samenwerking. 

 

Netwerkbijeenkomst rapport “Plaatsgebonden Aanpak voor de Europese Industriële Strategie 2030”. 

24 september 2019. Brussel, België.  

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 24 september heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst over het

rapport “Een Plaatsgebonden Aanpak voor Industrie 2030". Met deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de

provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”  en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking. 

Belang van de bijeenkomst:

Het doel van de bijeenkomst was om de resultaten van het rapport nog eens onder de aandacht te brengen bij

strategische partners van diverse netwerken en het belang van interregionale samenwerking te versterken. 

Van het Europees Parlement waren Katalin Cseh (Europees Parlementslid Hongarije) en Christophe Grudler

(Europees Parlementslid Frankrijk), de Nederlandse Europarlementariërs Rob Roos en Toine Manders aanwezig,

als ook de ambassadeur Ronald van Roeden. Andere belangrijke stakeholders waren leden van de Europese

Commissie Regio en de commissie Grow. Vijf boodschappen uit het CvdR-advies van Jeannette Baljeu die extra

onder de aandacht werden gebracht zijn:

1 . Een concurrerende Europese industrie vereist een gecombineerde aanpak waarbij een plaatsgebonden

regionaal beleid gepaard gaat met interregionale samenwerking;

2. Aangezien grote maatschappelijke uitdagingen vaak samenwerking tussen Europese regio's vereisen,

spelen regionale overheden een cruciale rol bij missiegerichte initiatieven en bij de uitvoering van

sectoraal beleid;

3. Regionale en lokale autoriteiten moeten zorgen voor de beschikbaarheid van vaardigheden om de

overgang van de industrie te ondersteunen en de samenwerking tussen industrie en onderwijsinstellingen

te vergemakkelijken, ondersteund door een Europese strategie;

4. De Europese industrie en overheden moeten leiderschap tonen bij het verduurzamen van actie door actie

te ondernemen;

5. Regionale, op innovatie gerichte strategische publiek / private partnerschappen zijn cruciaal om de

invoering van nieuwe technologieën door de industrie te verbeteren.  

Resultaten/toekomst: 

De ambassadeur van Nederland bij de Europese Unie wees op het belang van het debat, aangezien

klimaatadaptatie, digitalisering en veiligheid belangrijke onderwerpen zijn voor de komende periode.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG GROW) deelden deze mening en benadrukten het belang

van het creëren van een kritische massa en het creëren van synergieën tussen verschillende programma's op

verschillende niveaus: overheid, bedrijven en kennisinstellingen. 

De rol van clusters, die sterk zijn in Zuid-Holland, werd door de Europese Commissie als belangrijk beschouwd bij

het verbinden van ecosystemen en het bevorderen van interregionale samenwerking.

· De nieuwe Europese Commissie zal een nieuwe industriële strategie voorstellen. We zien een rol voor

een plaatsgebonden aanpak voor Industrie 2030 in deze nieuwe strategie. Via het Europees Parlement

zal aan de Eurocommissaris Vestager en  Europarlementariërs Goulard worden verzocht de resultaten
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van het rapport mee te nemen in hun toekomstig beleid.

· De provincie Zuid-Holland zal voor EP-leden, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de

Permanente Vertegenwoordiging een studiebezoek organiseren zodat deelnemers meer kunnen leren de

plaatsgebonden benadering.

 

Ledenbijeenkomst Under2 Coalition. 

7 – 8  oktober 2019. Brussel, België.  

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 7 oktober nam Gedeputeerde Baljeu deel aan de Under2 Coalition 26 Europe Members’ Meeting in Brussel. De

Under2 Coalition is een netwerk van lokale overheden die streven naar een maximale wereldwijde

temperatuurstijging van 2°C zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee tesamen met het

voorgestelde nationale Klimaatsplan wordt gewerkt aan de provinciale opgave voor “Schone energie voor

iedereen”.  

Belang van de bijeenkomst:

Doel van de bijeenkomst was discussie en goedkeuring van de Under2 Coalition’s strategie en activiteiten in

Europa, met het oog op de komst van de nieuwe Europese Commissie. Tijdens de bijeenkomst vroeg

Gedeputeerde Baljeu aandacht voor de provinciale ambities en plannen rondom de opgave ‘transitie van de

haven en industrie’, en noemde zij haar rapport voor het Comite van de Regio’s (“A Place Based Approach for EU

Industrial Policy”). Hierbij sprak over zij ook over de potentieel belangrijke rol van waterstof en de Rotterdamse

haven als Sustainable Energy Hub. Ook benadrukte zij het belang van een realistisch verhaal rondom de

energietransitie en het betrekken van het bedrijfsleven bij de transitie.

Resultaten/toekomst: 

De bijdrage van Jeannette Baljeu wordt meegenomen in de Under2 Coalition strategie en lobby richting de

Europese Commissie.

 

Annual Political Board Meeting Vanguard Initiative. 

21 november 2019. Brussel, België.  

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 21 november was gedeputeerde Baljeu aanwezig bij de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst van het Vanguard

Initiative. Dit netwerk heeft als doel om de grensoverschrijdende ketensamenwerking te versterken. Hiermee wordt

het innovatieve klimaat in Europa versterkt en blijft de EU competitief op wereld niveau. Zuid-Holland is een van

de grootste motoren van de Nederlandse economie en is goed voor bijna een kwart van het nationale inkomen.

Met deelname aan deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-

Holland”.  

Belang van de bijeenkomst:

Gedeputeerde Baljeu was vanuit haar portefeuille Europa en Industrie aanwezig. Zij is rapporteur voor het Comité

van de Regio’s voor het rapport: de lokale/regionale dimensie van het EU industriebeleid 2030. 

Resultaten/toekomst: 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft aangegeven dat een lokale aanpak ook voor de Zuid-Hollandse industrie en

MKB van groot belang is om zo een bijdrage de leveren aan de maatschappelijke opgaves voor klimaat, energie

en industrie waar ook alle Europese regio’s mee te maken hebben. Het verslag van de bijeenkomst is

https://www.under2coalition.org/
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gepubliceerd op de website van Vanguard27. 

 

Gardner IT-Symposium

4 – 5 November 2019. Barcelona, Spanje.

Gedeputeerde Willy de Zoete

Provinciale Opgave:
De provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor regie op de digitale transformatie van de organisatie, in een

sterk digitaliserende samenleving waarbij de maatschappelijk opgaven centraal staan. Dit is vastgelegd in de
visie ‘Waardenvol Digitaliseren’ die in februari 2019 met PS is besproken. De transitieopgave Digitaal Zuid-
Holland geeft hier de komende jaren vorm en inhoud aan.

Belang van de bijeenkomst:
In november 2019 is door Gartner een symposium georganiseerd met als thema Leading the Digital Society.
Voor de gedeputeerde een uitgelezen kans om zich voor haar portefeuille een beeld te vormen bij actuele

trends en ontwikkelingen op het terrein van technologische ontwikkelingen en digitale transformatie en wat
deze kunnen betekenen voor: 

· een (toekomstbestendige) organisatie die aangesloten is en onderdeel uitmaakt van de digitale
maatschappij

· een open, transparante en data gedreven organisatie
· een goede positionering van de organisatie PZH in de digitale maatschappij

Resultaten/toekomst: 
De opgedane kennis ondersteunt de wijze waarop de provincie zich als organisatie ontwikkelt en
positioneert in een steeds digitaler wordende samenleving. Ook heeft gedeputeerde Willy de Zoete met haar

aanwezigheid het belang onderstreept van de transitieopgave digitaliseren voor publieke organisaties en
specifiek de provincie Zuid-Holland. 
 

Extern Seminar  Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON).

26 – 27 november 2019. Helsinki, Finland.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 26 en 27 november was Jeannette Baljeu in Helsinki. Ze was aanwezig bij de SME Assembly, georganiseerd

door de Europese Commissie.  Haar deelname aan de panel draagt bij aan de Zuid-Hollandse opgave “een

concurrerend Zuid-Holland”en met name t.a.v. het Haven- en Industrieel Complex en het versterken van het

Midden- en Kleinbedrijf in Zuid-Holland.

Belang van de bijeenkomst:

Op de ochtend van 27 november nam zij deel aan een panel dat werd georganiseerd als extern seminar door de

ECON-commissie van het Comité van de Regio’s. Het onderwerp van de bijeenkomst waar zij aan het panel

deelnam, was “A new role for regions and cities in promoting entrepreneurship and SMEs”. Zij sprak hier over de

opvolging van haar rapport over “A Place Based Approach for EU Industrial Policy” en één van de aanbevelingen

die hierin staan t.a.v. het nemen van leiderschap van de regio’s in de transitie van de industrie. Dit linkte zij,

gezien het thema van het algemene evenement, aan het Zuid-Hollandse MKB-beleid. 

 

Resultaten/toekomst: 

Op 1 december is de nieuwe Europese Commissie van start gegaan. De vernieuwing van de industrie is ook een

thema, onder andere in de Green Deal die wordt gemaakt. Dit event draagt ook bij aan beinvloeding van het

nieuwe beleid en het leggen van relaties bij de Europese Commissie. 

https://www.s3vanguardinitiative.eu/news/vanguard-initiative-annual-political-meeting-regional-ministers-and-representatives-shape
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Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR). 

4 – 5 december 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave: 

Op 4 en 5 december was gedeputeerde Jeannette Baljeu in Brussel om deel te nemen aan de plenaire

vergadering van het Comité van de Regio’s en evenementen die daaromtrent werden georganiseerd. Haar

deelname draagt bij aan de Zuid-Hollandse opgave “een concurrerend Zuid-Holland” en het faciliteren

grensoverschrijdende samenwerking.

Belang van de bijeenkomst:

Dit was de laatste tweedaagse van de vijf-jarige periode van het Comité. Op 4 december was gedeputeerde

Jeannette Baljeu aanwezig bij de vergadering van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio’s, waar

een afscheidslunch plaatsvond van de Nederlandse delegatieleden die afzwaaiden. Vervolgens was zij aanwezig

bij de plenaire vergadering in de plenaire zaal van het parlement. In de avond vond de viering van het 25-jarig

bestaan plaats in het Comité van de Regio’s. Op 5 december was gedeputeerde Jeannette Baljeu opnieuw

aanwezig tijdens de plenaire vergadering. Hier luisterde zij o.a. naar Eurocommissaris Frans Timmermans die

meer vertelde over de nieuw Green Deal, die ook relevant is voor de provincies. In een aparte ontmoeting van de

Nederlandse delegatie met dhr. Timmermans bood zij de brochure van haar rapport over “A Place Based

Approach to EU Industrial Policy” aan. In de plenaire vergadering deed zij bovendien een bijdrage over het belang

van Human Capital in de transitie van de economie. Ze richtte haar boodschap tot de nieuwe Eurocommissaris

voor werkgelegenheid. 
Resultaten/toekomst: 

Op 1 december is de nieuwe Europese Commissie van start gegaan. De vernieuwing van de industrie is ook een

thema, onder andere in de Green Deal die wordt gemaakt. Dit event draagt ook bij aan beinvloeding van het

nieuwe beleid en het leggen van relaties bij de Europese Commissie. Aanwezigheid van gedeputeerde Jeannette

Baljeu in Brussel zorgt voor zichtbaarheid en positionering van Zuid-Holland richting andere Europese regio’s. Ze

heeft aandacht gevraagd voor de manier waarop de provincie omgaat met Human Capital in de transitie van de

industrie. 

 

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering.

13 – 14 december 2019. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave: 

Op 13 – 14 december was gedeputeerde Jeannette Baljeu aanwezig bij de bijeenkomst van de politieke groep

RENEW. Haar deelname draagt bij aan de Zuid-Hollandse opgave “een concurrerend Zuid-Holland en het

faciliteren grensoverschrijdende samenwerking”  en het faciliteren grensoverschrijdende samenwerking.

Belang van de bijeenkomst:

Gedeputeerde Jeannette Baljeu is lid van de ECON-commissie. Haar aanwezigheid in Brussel zorgt voor

zichtbaarheid en positionering van Zuid-Holland richting andere Europese regio’s. Zij fungeerde als vervangend

voorzitter. Vervolgens was zij aanwezig bij de ECON-vergadering, waar zij onder andere aandacht vroeg voor het

verhogen van het aantal werkbezoeken om een plaatsgebonden aanpak te tonen. Vervolgens sloot zij nog aan bij

de bijeenkomst van ECRN, een netwerk waar Zuid-Holland lid van is ter bevordering van samenwerking tussen

chemische regio’s in de Europese Unie.

Resultaten/toekomst: 

Vanaf februari 2020 zal gedeputeerde Jeannette Baljeu opnieuw lid worden van de ECON-commissie van het

Comité van de Regio’s. In dit verband kan zij blijvend aandacht vragen voor haar rapport over “Een
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plaatsgebonden aanpak voor Europees Industriebeleid”. 

Aanbieden nominatiedossier UNESCO-werelderfgoed Neder Germaanse Limes. 

9 januari 2020.  Parijs, Frankrijk.  

Gedeputeerde Willy de Zoete

Provinciale Opgave:

Op 9 januari heeft gedeputeerde Willy de Zoete als lid van de Nederlandse delegatie het nominatiedossier voor
de voordracht tot UNESCO werelderfgoed overhandigt aan UNESCO.

De provincie Zuid-Holland heeft samen met de provincies Utrecht en Gelderland en het Rijk de Limes

voorgedragen voor nominatie tot werelderfgoed. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW, in

deze de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft samen met de 3 provincies en de Duitse deelstaten

Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz het dossier op 9 januari 2020 aangeboden aan Unesco in Parijs. Met

deze bijeenkomst wordt bijgedragen aan de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”, waarbij Zuid-

Holland wil profiteren van het landelijke spreidingsbeleid voor toerisme door de Zuid-Hollandse identiteit te

versterken en (inter)nationaal onder de aandacht te brengen. 

Belang van de bijeenkomst:

Op uitnodiging van de NL-limes organisatie ging een Zuid-Hollandse delegatie naar UNESCO en werd ontvangen

door de Duitse ambassadeur. Gedeputeerde Willy de Zoete was daar aanwezig in haar hoedanigheid van

voorzitter van het NL-Limesberaad en als gedeputeerde voor Zuid-Hollands (Romeins) erfgoed. De Nederlandse

en BRD ambassadeurs en de gedeputeerde hebben in een eigen bijdrage het belang van de nominatie en de

Europese verbondenheid met dit thema onderstreept. Namens het ministerie van OCW was er een delegatie van

het RCE. Namens het ministerie van OCW was er een delegatie van het RCE. Gedeputeerde Willy de Zoete heeft

namens het samenwerkingsverband tussen Nederlandse provincies en Duitse deelstaten gesproken.

Resultaten/toekomst: 

Met hun aanwezigheid (ambassadeur, gedeputeerde, ministerie-RCE) onderstreept de delegatie het belang
dat NL hecht aan haar Romeins-cultureel erfgoed. Daarmee versterkt men de kans op de nominatie. De

nominatie heeft een duidelijk effect op de toeristische waarde en aantrekkelijkheid van de Limes in Nederland.
 

Grüne Woche Holland Paviljoen Int. 

16 januari 2020. Berlijn, Duitsland 

Gedeputeerde Adri  Bom – Lemstra

Provinciale Opgave:

Op 16 januari was gedeputeerde Adri Bom – Lemstra aanwzig bij het tuinbouwsector event Grune Woche in het

belang van de Nederlandse tuinbouwsector dat internationaal bekend is om wat de Zuid-Hollandse

tuinbouwsector kan bieden aan andere landen. Dit sluit aan op de Feeding & Greening the Mega cities ambitie,

namelijk het verkopen van kennis en kunde aan buitenlandse megasteden. Branding van de Nederlandse

tuinbouwsector is belangrijk om buitenlandse opdrachten binnen te halen, dit geldt met name voor landen buiten

Europa. Binnen Europa willen we de samenwerking met andere tuinbouwregio’s opzetten om ook samen

projecten te kunnen opstarten die EU financiering ontvangen. De Grüne Woche is een evenement waar alle

belangrijke internationale spelers samenkomen. Zuid-Holland faciliteert grensoverschrijdende samenwerking,

ontwikkeling en toepassing van nieuwe innovaties en Zuid-Holland bouwt aan economische programma’s die de

innovatieve transitie naar duurzaam, digitaal en circulair stimuleert. Vertegenwoordiging van Zuid-Holland bij de

Grone Woche sluit aan bij de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”. 

 
Belang van de bijeenkomst:

De Grüne Woche is een mooie gelegenheid om veel belangrijke spelers te spreken, zoals Minister Schouten,
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verschillende Tweede Kamerleden en andere gedeputeerden. Internationaal zijn ook bijvoorbeeld de Duitse

minister van Landbouw en de landbouwraad aanwezig. Daarnaast biedt het evenement de mogelijkheid om te

spreken met brancheorganisaties en individuele bedrijven. Hier zijn afspraken gemaakt over onder andere de

internationaliseringsagenda voor de tuinbouw, en van gedachten gewisseld over een positieve en duurzame

innovatieagenda voor de land- en tuinbouw.

Resultaten/toekomst: 

Door aanwezig te zijn bij het evenement laat de Nederlandse tuinbouw zich zien. Onderwerpen zoals de belasting

op duurzame energie (ODE), de stikstofproblematiek en de noodzakelijke uitkoppeling van CO2 vanuit Shell voor

de tuinbouw, zijn onder de aandacht gebracht van belangrijke sleutelfiguren. Er is gesproken met het volledige

Nederlandse land- en tuinbouwnetwerk over genoemde urgente thema’s, en is er tijdens de beursgang inzicht

verkregen in de vermarkting van het regionale versproduct door andere landen, waar Zuid-Holland van kunnen

leren. Daarnaast is er vanuit landbouw kennis opgedaan ten aanzien van korte ketens, en zijn er afspraken

gemaakt over de Zuid-Hollandse participatie aan de Fruit Logistica in februari in Berlijn, waar de focus meer ligt op

het bedrijfsleven (Agrologistiek, Business to business). Afgesproken is dat er vanuit Greenport Nederland getracht

wordt te komen in 2020 tot 1 internationale greenportskalender: welke regio/gemeente/provincie/greenport/cluster

zit op welk moment waar in het buitenland en met welk doel? Hiermee wordt een grote stap gezet in een

gezamenlijke internationaliseringsstrategie.   

 

Croatian EU Presidency - Industry4Europe "the long-term strategy for Europe's industrial future". 

21 januari 2020. Brussel, België. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 21 januari was gedeputeerde Jeannette Baljeu aanwezig bij de bijeenkomst van het Kroatische EU

voorzitterschap en het netwerk Industry4Europe over "the long-term strategy for Europe's industrial future".  Haar

deelname draagt bij aan de Zuid-Hollandse opgave “een concurrerend Zuid-Holland en het faciliteren

grensoverschrijdende samenwerking”  en het faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking.

Belang van de bijeenkomst:

Gedeputeerde Jeannette Baljeu nam deel aan een paneldiscussie waarin zij namens het Comité van de Regio’s

haar aanbevelingen deelde voor een nieuwe Europese Industriële Strategie. Diverse belangrijke aandeelhouders

waren aanwezig, waaronder de Europese Commissie die deze Industrie Strategie op 4 maart zal presenteren. In

haar aanbevelingen voor deze nieuwe strategie heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu ook de belangen voor Zuid-

Holland opgenomen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu concludeert dat grote chemische clusters van belang zijn

voor de regio op gebied van werkgelegenheid. Deze clusters kunnen ook een enorme bijdrage leveren aan de

klimaatdoelstellingen. Om deze reden moeten ze worden geholpen bij de transitie. 

Resultaten/toekomst: 

Dankzij de bijdrage aan het panel van Jeannette Baljeu heeft zij concrete aanbevelingen aan de Europese
Commissie kunnen geven over de nieuwe Industriële strategie en heeft zij haar netwerk kunnen vergroten

waardoor de belangen ook voor Zuid-Holland in de toekomst vertegenwoordigd kunnen blijven.  

Bestuurlijk overleg Nederland – Noordrijn-Westfalen

27 januari 2020. Aken, Duitsland

Gedeputeerde Floor Vermeulen

Provinciale Opgave:

Op 27 januari heeft gedeputeerde Floor Vermeulen deelgenomen aan het Bestuurlijk overleg Nederland –
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Noordrijn-Westfalen. De samenwerking is met name gericht op het stimuleren van de regionale economie en op

mobiliteit, waarmee aanwezigheid en actieve participatie bij het bestuurlijk overleg bijdraagt aan de provinciale

opgaven “een concurrerend Zuid-Holland” en “een bereikbaar Zuid-Holland”. 

Belang van de bijeenkomst:

Het Bestuurlijk Overleg met Noordrijn Westfalen vindt regulier / jaarlijks plaats en is een uitkomst van de in

februari 2019 vastgestelde Werkagenda voor Mobiliteit en Verkeer. Partners in dit overleg zijn de Nederlandse

provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Brabant en Zuid-Holland met de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen. 

Er wordt uitvoering geven aan de Werkagenda Mobiliteit en verkeer.

Resultaten/toekomst: 

De agenda van 2020 bevat op het gebied van internationale mobiliteit een aantal bijeenkomsten waar het

samenwerkingsverband op diverse terreinen wordt besproken en voortgezet. 

 

Combined meeting Steering Commmittee and Board of directors CLINSH

28 januari 2020. Essen, Duitsland 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

Provinciale Opgave:

Op 28 januari was gedeputeerde Jeannette Baljeu in haar rol als voorzitter van Steering Committee and Board of

directors CLINSH aanwezig bij de Combined meeting Steering Committee and Board of directors CLINSH. 

Het hoofddoel van CLINSH is om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Met deelname

aan, en samenspraak in hebben in het overleg, draagt Zuid-Holland bij aan de provinciale opgave om een

“gezond en veilig Zuid-Holland” te realiseren, door regionale krachten te bundelen om onder andere de uitstoot

van schadelijke stoffen met gezamenlijk inzet te beperken.  

Belang van de bijeenkomst:

CLINSH – Clean Inland Shipping – is een project waarin emissie-reducerende technologieën en alternatieve

brandstoffen in de praktijk worden getest. De praktijktest geeft waardevolle informatie over de effectiviteit en

operationele kosten. Het CLINSH project is een samenwerking tussen 17 partners uit vier Europese landen,

waaronder universiteiten, havenautoriteiten, lokale overheden en private bedrijven. CLINSH maakt gebruik van co-

financiering van het Europese LIFE programma. Provincie Zuid-Holland is lead partner en gedeputeerde

Jeannette Baljeu is voorzitter van dit overleg. Tijdens het overleg zijn de eerste meetresultaten en de relatie van

CLINSH met de Nederlandse en Europese Green Deal besproken.

Resultaten/toekomst: 

Tijdens het overleg op 22 september 2020 worden de algehele voortgang van het project en de meetresultaten

besproken. De ontwikkelingen op het gebied van de Green Deal worden gemonitord. Aan het eind van het project

worden de bevindingen gebundeld en wordt een aantal adviezen gegeven met betrekking tot de verschoning van

de binnenvaart. Dit rapport wordt aangeboden aan een vertegenwoordiger van het EU-LIFE fonds.
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Dienstreizenoverzicht buiten Europa 2020

                                                       
28 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/china/handelsmissie-2019/

16 – 23 november 

2019 

China handelsmissie 2019. Hebei en Shanghai-Pudong, China.

(Commissaris van de Koning Jaap Smit en Gedeputeerde Adri Bom - Lemstra) 

Provinciale Opgave:

Van 16 tot 23 november zijn Commissaris van de Koning Jaap Smit en Gedeputeerde Adri Bom-

Lemstra met deelnemers van ruim 30 bedrijven, kennisinstellingen, Innovation Quarter, RVO en

de gemeenten Westland en Lansingerland op handelsmissie geweest in China. De missie richtte

zich op de provinciale opgave tot een “een concurrerend Zuid-Holland” met een focus op het

creëren van projecten en het binnenhalen van orders voor Zuid-Hollandse bedrijven op het

terrein van Greenport-technologie, duurzame stedelijke ontwikkeling en watermanagement. Dit

zijn sectoren waar Zuid-Hollandse bedrijven traditioneel sterk in zijn. In wisselende samenstelling

zijn de steden Beijing, Xiongan, Shijiazhuang, Hengshui en Shanghai bezocht. 

Belang van de handelsmissie:

De provincie Zuid-Holland onderhoudt relaties met de Chinese provincies Hebei en Shanghai-

Pudong. De provincie Zuid-Holland is met de Chinese provincies Hebei en Shanghai-Pudong een

Memorandum of Understanding aangegaan, waarin de government-to-government (bestuurlijke)

samenwerking is beschreven. Met deze handelsmissie is invulling gegeven aan het huidige

Memorandum of Understanding. De kernboodschap tijdens de handelmissie was dat Zuid-

Holland bij diverse uitdagingen (groeiende steden, dalend oppervlak landbouwgrond,

waterschaarste, lage productiviteit landbouw door kleinschaligheid en laag opleidingsniveau)

goede oplossingen te bieden heeft op het gebied van technologie, het vermogen om cross-

sectoraal te werken en de vaardigheid om ons aan lokale omstandigheden aan te passen.

Uitdaging is het vinden van goede Chinese partners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen

en in de praktijk te brengen. 

Resultaten/toekomst: 

Er zijn diverse ontmoetingen en gesprekken tussen Chinese regionale - en lokale bestuurders en

de Commissaris van de Koning en gedeputeerde Adri Bom – Lemstra geweest, waarmee de

government-to-government (bestuurlijke) samenwerking werd onderstreept. 

Gebleken is dat Nederlandse bedrijven in toenemende mate optrekken in China. Tijdens de

missie is een overeenkomst getekend tussen bedrijven inzake een uitbreiding van de opdracht

voor de ontwikkeling van het park in Gaobeidian.

Tuinbouw is een van de Nederlandse speerpuntsectoren in China waarbij rijk en regio

gezamenlijk inzetten. Zuid-Hollandse bedrijven die meereisden hadden na een vergadering met

de lokale autoriteiten een succesvolle matchmaking met Chinese partijen, gericht op

samenwerking in potentiële projecten. In het officiële overleg met de autoriteiten van Xiongan

heeft Zuid-Holland aangegeven bij te kunnen dragen bij de ontwikkeling van deze modelstad,

vanuit een praktische en resultaatgerichte aanpak. In de provincie Hebei vond een grote

conferentie plaats in samenwerking met het Waterdepartement en de Wateracademie. Hiermee

heeft Zuid-Holland al een langlopende samenwerking. China geeft aan interesse te hebben in

trainingen, monitoring, materialen en systemen voor monitoring, visie op leefbaarheid in stedelijk

gebied, natuur en recreatie (rondom riveren en steden). Het verslag28 van de missie is

gepubliceerd op de website van de provincie Zuid-Holland. 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/china/handelsmissie-2019/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/internationaal/china/handelsmissie-2019/
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Vooruitblik 2020

6 februari 2020 Greenport West-Holland op de Fruit Logistica 2020

Berlijn, Duitsland. (Gedeputeerde Adri Bom)

 

13 februari 2020 Five-yearly renewal Comité van de Regio’s (CvdR)

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

2 maart 2020 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

25 – 26 maart 2020 Vanguard Regionale Conferentie (RIS 3 Wales)

Cardiff, Vereningd Koninkrijk. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

April 2020 Algemene vergadering European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)

Locatie: nader bekend te maken. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

 

23 april 2020 Werkbezoek Provincie Zuid-Holland Europa en Economic Board Zuid-Holland 

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

24 april 2020 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

27 april 2020 Koningsdag bijeenkomst

Dusseldorf, Duitsland. (Commissaris van de Koning, Jaap Smit)

 

13 – 14 mei 2020  Plenaire sessie Comité van de Regio’s (CvdR) 

Nederlandse Delegatie Overleg 

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering

Brussel, België.  (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

13 – 15 mei 2020 Ten-T Days

Sibenik, Kroatie. (Gedeputeerde Floor Vermeulen/ Jeannette Baljeu)

 

Juni 2020 European Sustainability Week

Locatie: nader bekend te maken. (Mogelijk bestuurlijke aanwezigheid)

 

18 – 19 juni 2020  Algemene vergadering European Grouping of Territorial Cooperation
(EGTC Rhine-Alpine)
Locatie: Straatsburg, Frankrijk. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

 

24 juni 2020 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

2 juli 2020 Huis van Nederlandse Provincies

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)
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September 2020 Mobility Week

Locatie: nader bekend te maken. (Mogelijk bestuurlijke aanwezigheid)

 

22 september 2020 Combined meeting Steering Committee and Board of Directors (CLINSH)

Tyne, Verenigd Koninkrijk. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

28 september 2020 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

Oktober 2020 Algemene vergadering van de Conferentie van Perifere Maritieme Regio’s van Europa

(CPMR). Kreta, Griekenland. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

Oktober 2020 Week of Cities and Regions

Locatie: nader bekend te maken. (Mogelijk bestuurlijke aanwezigheid)

 

13 – 14 oktober 2020 Plenaire sessie Comité van de Regio’s (CvdR) 

Nederlandse Delegatie Overleg 

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

13 november  Jaarcongres Vlaams Nederlandse Delta

Brugge, België. 

(Gedeputeerde Floor Vermeulen en Commissaris van de Koning, Jaap Smit)

 

19 november 2020 Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) vergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)

 

November 2020 Algemene vergadering European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)

Locatie: nader bekend te maken. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

 

November 2020 Jaarconferentie Netwerk van Europese steden en regio’s voor innovatieve transport

ontwikkelingen. (POLIS)

Locatie: nader bekend te maken. (Gedeputeerde Floor Vermeulen)

 

9 – 10 december 2020 Plenaire sessie Comité van de Regio's (CvdR) 

Nederlandse Delegatie Overleg 

Huis van Nederlandse Provincies (HNP) Bestuursvergadering

Brussel, België. (Gedeputeerde Jeannette Baljeu)



Datum

5 februari 2020
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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 normbedragen zijn overeenkomstig met die van het Rijk.


