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Betreft: Declaration of Solidarity and Friendship

20 APR. 2018
Kenmerk

Geachte leden,

1064849/1064852

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis

Uw kenmerk

dat wij de “Declaration of Friendship and Solidarity between EU and UK
Regions” met de regering van Wales zijn aangegaan en dat de
portefeuiHehouder Europa gemachtigd is om de Declaration te
ondertekenen als Regional Minister of European Affairs op 1 3 april
207 8 bij het bezoek van Minister Drakeford aan Noord-Holland.
Regionale en lokale besturen in heel Europa, en in het bijzonder in de
Noordzeeregio, maken zich zorgen over de gevolgen van de Brexit voor
de toekomstige samenwerking op alle mogelijke terreinen tussen Britse
en EU-regio’s. Een ontmoeting in de marge van een vergadering van de
Conference of Peripheral Maritime Regions tussen gedeputeerde Loggen
en de Cabinet Secretary for Finance van Wales, prof. Mark Drakeford,
heeft geleid tot het initiatief om te komen tot een “Declaration of
Friendship and Solidarity between EU and UK Regions.” Het idee is dat
deze verklaring, die door de initiatiefnemers op 1 3 april 201 8 is
ondertekend, een olievlekwerking zal krijgen en medeondertekend zal
worden door zoveel mogelijk Europese en Britse regio’s, om daarmee
symbolisch aan te geven dat men op regionaal niveau vastbesloten is
om de goede relaties en het wederzijdse begrip niet op te geven
vanwege de Brexit.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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