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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-731286031 DOS-2019-
0003018

Onderwerp

Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023

 
Advies

1 . Vast te stellen de "Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023". 

2. Vast te stellen de "Zuid-Holland Vooruitblik 2020“.

3. Aan te gaan De Uitvoeringsovereenkomst Randstad met de provincies Noord-Holland,

Utrecht en Flevoland.

4. Aan te gaan Het Samenwerkingskader Randstad met de provincies Noord-Holland,

Utrecht en Flevoland.

5. Kennis te nemen van de "Randstad Vooruitblik Europa 2020".

6. Kennis te nemen van de “EU subsidiemonitor 2020“.

7. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarmee de "internationale strategie Zuid-Holland 2020-

2023" ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden en de "Zuid-Holland

Vooruitblik 2020", de "Randstad Vooruitblik 2020" en de “EU subsidiemonitor 2020” ter

kennisname worden aangeboden.

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de internationale strategie Zuid-Holland 2020-

2023.

 

Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is om, na rechtsgeldige besluitvorming door 

Gedeputeerde Staten de juridische binding aan te gaan, wordt aan hem geadviseerd om een

machtiging af te geven aan gedeputeerde Baljeu van de Provincie Zuid-Holland, om namens de

provincie Zuid-Holland het samenwerkingskader Randstad aan te gaan met de provincies Noord-

Holland, Flevoland en Utrecht.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het Statenvoorstel in de bestuurlijke samenvatting op p.2 bij het onderdeel ‘Waar ligt
inhoudelijk de focus op de komende jaren?’ ook ‘innovatie’ te benoemen;
- In het Statenvoorstel op p.5 te verduidelijken dat dit college ook inzet op circulaire economie. Dit
staat nu bij de thema’s van de vorige collegeperiode genoemd;
- In de Internationale strategie op p.7 het woord ‘expliciet’ te verwijderen;
- In de internationale strategie ‘de fiets’ te benoemen;
- In de stukken de infra-agenda met Noordrijn-Westfalen te benoemen..

Bijlagen

1 . Statenvoorstel - Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023 

2. Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023

3. Zuid-Holland Vooruitblik 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 juni 2020 2 juni 2020
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4. Randstad Vooruitblik Europa 2020

5. Uitvoeringsovereenkomst Randstad

6. Samenwerkingskader Randstad

7. Machtiging CdK

8. EU subsidiemonitor 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel.

 

Met uitzondering van de uitvoeringsovereenkomst en samenwerkingskader Randstad worden

alle stukken ook aan PS aangeboden. De strategie ter vaststelling (kaderstellend) en de andere

stukken ter informatie (uitwerking).

 

De twee stukken inzake Randstadsamenwerking zullen niet naar PS gezonden worden. De

uitvoeringsovereenkomst en het samenwerkingskader van de Randstadprovincies zijn in feite

de kaders en de afspraken rondom de samenwerking en zij vormen de basis waarop wij de

Randstadsamenwerking financieren.

 

Financieel en fiscaal kader

Het vaststellen van deze stukken heeft geen financiële consequenties.

 

De kosten voor het internationaal beleid worden gedekt vanuit ambitie 1 Samen werken aan

Zuid-Holland van de begroting en de kosten voor China deels ook uit ambitie 4 Een

concurrerend Zuid-Holland. Voor Europa: €633.656 en voor China:  €190.000

Voor een uitgebreide toelichting: zie Statenvoorstel.

 

De uitvoeringsovereenkomst Randstad is de basis voor de financiering van de kosten van de

Randstadsamenwerking op het gebied van Europa. De kosten die hiermee gemoeid zijn vallen

binnen de bovengenoemde kosten voor Europa. Met het aangaan van deze overeenkomst

stemmen we in met een nieuwe verdeelsleutel, die financieel gunstig uitvalt voor Zuid-Holland

(van 38,2% daalt deze naar 35,0%). Tevens is besloten dat de bijdrage aan het Huis van de

Nederlandse Provincies (HNP) niet meer via de Randstadbegroting zal lopen maar rechtstreeks

door de provincies aan het HNP zal worden betaald. Ook dit pakt gunstig uit voor Zuid-Holland

omdat alle provincies evenredig bijdragen aan de begroting van het HNP.

 

Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan het vaststellen van de strategie en de

vooruitblik.

 

Er zijn juridische consequenties bij het aangaan van de Randstad uitvoeringsovereenkomst en

het samenwerkingskader. Deze worden hieronder beschreven.

 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK

afgegeven machtiging wordt gedeputeerde Baljeu gemachtigd om namens de provincie Zuid-

Holland het samenwerkingskader Randstad aan te gaan met de provincies Noord-Holland,

Flevoland en Utrecht.
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De Commissaris van de Koning tekent zelf voor de uitvoeringsovereenkomst. 

 

Met de uitvoeringsovereenkomst en het samenwerkingskader worden de bestaande afspraken

op grond van de kostenovereenkomst P4 geactualiseerd. De uitvoeringsovereenkomst bevat de

afspraken van partijen over de positie en plaatsing van de uitvoeringsorganisatie (bij de

provincie Utrecht), de wijze waarop de hiervoor benodigde begroting wordt opgesteld en de

verdeling van de kosten. De uitvoeringsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van

onbepaalde tijd onder gelijktijdige ontbinding van de kostenovereenkomst P4.

De twee belangrijkste verschillen in de uitvoeringsovereenkomst ten opzichte van de

kostenovereenkomst P4 betreffen de actualisering van de verdeelsleutel (zie ook onder

financieel en fiscaal kader) en de afspraak dat bij ontbinding van de overeenkomst

desintegratiekosten in rekening gebracht kunnen worden (artikel 8.2).

 

Het samenwerkingskader betreft concrete afspraken onder andere over de wijze van

samenwerking, de functionele rollen in de uitvoeringsorganisatie en de aansturing hiervan, en

de dossierverdeling tussen de provincies. De provincie Zuid-Holland wordt verantwoordelijk

voor de dossiers Industrie en MKB, en Energie.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 4 februari 2020 vond een thema bespreking plaats in het college over de internationale inzet

van de provincie. Een concept van de nu voorliggende strategie is toen besproken.

 

Op 19 februari is dit concept besproken met de werkgroep Internationaal van Provinciale

Staten. Op basis van de opmerkingen van de werkgroep zijn de volgende aanpassingen

gemaakt:

In de strategie is aandacht voor klein MKB toegevoegd, evenals een korte toevoeging over de

rolverdeling tussen de provincie, het HNP en het IPO. De Engelse termen zijn zoveel als

mogelijk vertaald naar het Nederlands of toegelicht. Bij de tekst over China zijn de

mensenrechten explicieter benoemd. Ook is de terminologie Europese Unie / Europa

aangepast.

 
In de Vooruitblik 2020 zijn de speerpunten benoemd en de inzet binnen de Greendeal
opgenomen.
 

In het Statenvoorstel is het verschil tussen de vorige en huidige strategie beschreven. Ook is er

een uitgebreidere toelichting over de Greendeal opgenomen. Op vraag van verschillende

Statenleden is er een duiding van de financiën toegevoegd. Ook is de EU subsidiemonitor 2020

als bijlage toegevoegd. 

 

3 Proces

 

Naar aanleiding van de themabespreking op 4 februari 2020 in GS is afgesproken dat “Europa”

regelmatig terugkomt op de GS-agenda en dat er regelmatige afstemming plaats vindt tussen

de coördinerend gedeputeerde en de vak-gedeputeerden.
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Vervolg is het aanbieden van de internationale strategie ter vaststelling aan Provinciale Staten.

Jaarlijks wordt een vooruitblik en terugblik over de provinciale inzet ter kennisname

aangeboden aan Provinciale Staten.

 

4 Participatie

 

Bij het uitvoeren van onze internationale inzet komen alle vier de vormen van participatie uit de

participatieladder aan bod: informeren, raadplegen, co-creëren en meewerken.

 

5 Communicatiestrategie

 

Een communicatieplan inzake internationale activiteiten wordt opgesteld in samenwerking met

de afdeling communicatie. Hierin zal aandacht zijn voor de boodschap, doelgroepen en

middelen.

Veelal zal communicatie over internationale aangelegenheden via de inhoudelijke opgaves

verlopen waar zij aan bijdragen.


