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Bijeenkomst 

 

Fruit Logistica

Datum 6 – 7 februari 2020

Locatie Berlijn, Duitsland

Deelnemer(s) vanuit GS Gedeputeerde Adri Bom – Lemstra

 

Provinciale opgave Zuid-Holland faciliteert grensoverschrijdende samenwerking, ontwikkeling en

toepassing van nieuwe innovaties en bouwt aan economische programma’s die de

innovatieve transitie naar duurzaam, digitaal, gezond en circulair stimuleert. Dit sluit

aan op de Feeding & Greening the Mega Cities ambitie van de Greenport West-

Holland en Economic Board Zuid-Holland, namelijk het verkopen van kennis en

kunde aan internationale megasteden. Vertegenwoordiging van Zuid-Holland bij de

Fruit Logistica sluit aan bij de provinciale opgave “een concurrerend Zuid-Holland”

en “Gezond en Veilig Zuid-Holland”.  

Belang van de bijeenkomst Op 6 februari was gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, mede als voorzitter van

Greenport West-Holland/Nederland,  aanwezig bij het internationale Fruit Logistica

event, waar de internationaal bekende Nederlandse voedingstuinbouw- en agro

logistieke sector, zich presenteerde aan ondernemers en bestuurders van andere

landen (Europa en internationaal). Internationaal was ook de Duitse landbouwraad

en vertegenwoordigers van het Franse PlantInterCluster (PIC), European Regions

for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) en Vegepolys aanwezig.

Branding van de Nederlandse (Zuid-Hollands) tuinbouwcluster is belangrijk om het

voor ondernemers mogelijk te maken om internationaal te ondernemen en

samenwerkingen binnen Europa te starten. Binnen Europa willen we de

samenwerking met andere tuinbouwregio’s opzetten om ook samen projecten te

kunnen opstarten die EU-financiering ontvangen.

Resultaten/toekomst Onderwerpen zoals de belasting op duurzame energie (ODE), de stikstof-

problematiek en de noodzakelijke uitkoppeling van CO2 vanuit Shell voor de

tuinbouw, zijn onder de aandacht gebracht van belangrijke sleutelfiguren. Met het

Nederlandse netwerk werd gesproken over de digitaliseringsopgave, de

duurzaamheidsopgaven en  de wijze van financiering van de sector over de. Samen

met een deel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Westland was gedeputeerde Adri Bom-Lemstra aanwezig bij een side-event van

Gemeente Rotterdam en Port of Rotterdam over Mainport-Greenport. Tijdens de

beursgang is inzicht verkregen in de vermaking van het regionale versproduct door

andere landen, waar Zuid-Holland van zou kunnen leren en er is met Europese

organisatie als Vegepolys en PlantHealth verkennende afspraken gevoerd over

samenwerking. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking op

nationaal niveau (Greenports Nederland) en een eerste verkenning geweest hoe het

Zuid-Hollandse bedrijfsleven tijdens de Fruit Logistica in februari 2021 in Berlijn,

zich nog sterker en meer gemeenschappelijk kan profileren.

 

https://greenportwestholland.nl/europese-experts-tevreden-over-internationale-pic-meeting-in-greenport-west-holland/
https://greenportwestholland.nl/europese-experts-tevreden-over-internationale-pic-meeting-in-greenport-west-holland/
https://www.economicboardzuidholland.nl/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/pic-plant-intercluster
http://www.eriaff.com/
http://www.eriaff.com/
https://www.vegepolys-valley.eu/en/
https://phab2020.com/
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Bijeenkomst 

 

Five-yearly renewal Comité van de Regio's (CvdR)

Datum 11 februari 2020

Locatie Brussel, België

Deelnemer(s) vanuit GS Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

Provinciale opgave Op 11 februari was gedeputeerde Jeannette Baljeu in haar rol als lid van het

Europese Comité van de Regio’s namens Zuid-Holland, aanwezig in Brussel. Zij

nam deel aan de politieke vergadering van de Renew-fractie en 

het diner van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio’s.

Belang van de bijeenkomst Het Comité van de Regio’s is een Brussels platform dat kan worden ingezet om

Zuid-Hollandse boodschappen naar voren te brengen en op de hoogte te blijven van

wat er speelt in Brussel. Gedeputeerde Jeannette Baljeu is rapporteur voor het

Industriebeleid en vervult daarmee een rol om inhoudelijk namens het Comité van

de Regio’s boodschappen uit te dragen. 

Op 11 februari was de eerste Renew-vergadering van de nieuwe mandaat periode

van het Comité van de Regio’s. Dit bood de gelegenheid om kennis te nemen van

de plannen voor de komende periode, de werkwijze uitgelegd te krijgen en kennis te

maken met nieuwe leden uit de fractie.

Tijdens het diner van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio’s

heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu kennisgemaakt met nieuwe bestuurders.  

Resultaten/toekomst Deze vergaderingen en de kennismakingsgesprekking hebben de basis gelegd voor

de werkzaamheden en samenwerking in de komende periode.

 

Bijeenkomst 

 

Vergadering Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)

Datum 13 februari 2020

Locatie Brussel, België

Deelnemer(s) vanuit GS Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

Provinciale opgave Op 13 februari was gedeputeerde Jeannette Baljeu in haar rol als lid van het

Europese Comité van de Regio’s namens Zuid-Holland aanwezig in Brussel. Zij

nam daar deel aan de ECON-vergadering van het Comité van de Regio’s. Dit was

de eerste vergadering van de nieuwe mandaat periode. 

Na afloop van de vergadering, had gedeputeerde Jeannette Baljeu een afspraak

met de voorzitter van de ECON-commissie, de experts van deze commissie en de

deputy-secretary van de Renew-fractie over het op handen zijnde bezoek van de

Europarlementariërs van de ITRE-commissie op 17 maart. 

Belang van de bijeenkomst Het Comité van de Regio’s is een Brussels platform dat kan worden ingezet om

Zuid-Hollandse boodschappen naar voren te brengen en op de hoogte te blijven van

wat er speelt in Brussel. Gedeputeerde Jeannette Baljeu is rapporteur voor het

Industriebeleid en vervult daarmee een rol om inhoudelijk namens het Comité van

de Regio’s boodschappen uit te dragen. Het deelnemen aan de ECON-vergadering

gaf de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe leden van de ECON-

commissie en kennis te nemen van de plannen voor de komende periode. 

 

Tijdens deze vergadering werden ook de voorzitterschappen van de commissie



Datum

30 juni 2020

behandeld. Het deelnemen aan de vergadering met de voorzitter van de ECON-

commissie zorgde ervoor dat de wensen van gedeputeerde Jeannette Baljeu en

Zuid-Holland goed naar voren konden worden gebracht. 

Resultaten/uitkomst Deze vergaderingen en de kennismakingsgesprekking hebben de basis gelegd voor

de werkzaamheden en samenwerking in de komende periode.

 

Bijeenkomst 

 

Vergadering Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)

Datum 2 maart 2020

Locatie Brussel, België

Deelnemer(s) vanuit GS Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

 Wegens overmacht heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu niet aan deze vergadering

kunnen deelnemen. Aangezien deze afspraak op het laatste moment afgezegd

moest worden zijn er kosten gemaakt (reserveringskosten voor Thalys traject

Rotterdam-Brussel). Derhalve is deze vergadering opgenomen in deze rapportage.

 

Bijeenkomst 

 

Europees Parlement – Lobbygesprekken

Datum 3 maart 2020 

Locatie Brussel, België

Deelnemer(s) vanuit GS Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

Provinciale opgave Op 3 maart was gedeputeerde Jeannette Baljeu in haar rol als lid van het Europese

Comité van de Regio’s namens Zuid-Holland, aanwezig in Brussel waar zij met

leden van het Europees Parlement sprak over de opvolging van het rapport dat zij

heeft geschreven over ‘A Place Based Approach on EU Industrial Policy”. 

Gedeputeerde Baljeu heeft gesproken met Europarlementariërs Tom Berendsen

(CDA, schaduw-rapporteur voor Industrial Policy in EPP) en Christophe Grudler

(schaduw-rapporteur Industrial Policy Renew fractie).

Gedeputeerde Jeannette Baljeu is rapporteur voor het Industriebeleid en vervult

daarmee een rol om inhoudelijk namens het Comité van de Regio’s boodschappen

uit te dragen. 

Het nieuwe Industriebeleid van de Europese Commissie zou worden gepresenteerd

op 10 maart jl. Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft door middel van haar eerste

rapport voor het Comité van de Regio's input op gegeven op dit beleid. 

Na de publicatie van de communicatie van de Europese Commissie van de Industry

Strategy op 10 maart jl., kon het voorgestelde beleid worden geamendeerd en

goedgekeurd door leden van het Europees Parlement. De schaduwrapporteurs van

het Europees Parlement (heren Berendsen en Grudler) spelen hier een belangrijke

rol in. Doordat gedeputeerde Baljeu met hen in gesprek is gegaan, heeft zij hierover

kunnen uitwisselen en de boodschappen uit haar Comité-rapport met hen gedeeld. 

Resultaten/uitkomst Deze vergaderingen en de kennismakingsgesprekking hebben de basis gelegd voor

de werkzaamheden en samenwerking in de komende periode.

 

https://reneweurope-cor.eu/euindustrialpolicy/
https://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/regional-minister-baljeu-gets-important-reporter/
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Bijeenkomst 

 

Vergadering Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)

Datum 25 – 26 maart 2020

Locatie Cardiff, Verenigd Koninkrijk

Deelnemer(s) vanuit GS Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

 Vergadering afgelast in verband met Coronapandemie.

 



Datum

30 juni 2020

Vooruitblik 2020

Vanwege de huidige Coronapandemie zijn overleggen afgelast of worden deze in een digitale omgeving

georganiseerd. Daarnaast wordt ter gekeken naar alternatieve vormen van het houden van de geplande

bijeenkomsten.

 

September 2020 Mobility Week

Locatie nog niet bekend 

Bestuurlijke aanwezigheid nader te bepalen

 

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)

Brussel, België 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

Oktober 2020 

Onder voorbehoud 

Algemene vergadering van de Conferentie van Perifere Maritieme Regio’s

van Europa (CPMR)

Onder voorbehoud

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

Oktober 2020 Week of Cities and Regions

Locatie nog niet bekend

Bestuurlijke aanwezigheid nader te bepalen

 

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)

Brussel, België

Gedeputeerde Jeannette Baljeu

 

November 2020 Algemene vergadering European Grouping of Territorial Cooperation

(EGTC)

Locatie nog niet bekend

Gedeputeerde Floor Vermeulen



Datum

30 juni 2020

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.

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

transport ontwikkelingen (POLIS)

Locatie nog niet bekend

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


