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Bijgaand treft u onze intentieverklaring 'Europa en de Staten' aan. Deze intentieverklaring is 
op 30 januari 2008 besproken en aangenomen in de vergadering van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland.  
Wij roepen u van harte er toe op deze verklaring in uw Statenvergadering aan de orde te 
stellen en nodigen u uit zich hierbij aan te sluiten. 
 
De intentieverklaring is een onderdeel van het initiatiefvoorstel 'Europa en de Staten'. Dit 
initiatiefvoorstel bevat drie onderdelen. Naast de intentieverklaring gaat het om de instelling 
van een werkgroep Europa en het uitvoeren van een extern onderzoek als start van een pro-
actief Europabeleid vanuit Provinciale Staten van Zuid-Holland.  
Na bespreking in de Statenvergadering van 30 januari jl. is het voorstel in zijn geheel 
overgenomen door Provinciale Staten van Zuid-Holland. In de plenaire behandeling werd 
door diverse Statenleden nogmaals het grote belang onderstreept van samenwerking tussen 
de Randstadprovincies. Samenwerking is daarbij uiteraard geen doel op zich maar een 
effectief middel om gezamenlijke belangen optimaal voor onze inwoners te behartigen.  
 
Doel van onze intentieverklaring is te komen tot het zoeken van gezamenlijkheid alsmede 
een vorm van samenwerking waar het om Europa gaat op het niveau van de Provinciale 
Staten.  
Een eerste stap die wij daarbij voorstellen is het instellen van een Randstedelijk Europees 
Forum van Statenleden uit de Randstadprovincies die enkele malen per jaar samenkomt. Dit 
forum kent geen formele structuur, doet dus geen afbreuk aan bestaande structuren van 
adviescommissies en heeft niet het karakter van een gezamenlijke commissie. Een goede 
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en onafhankelijke gespreksleider vinden wij daarbij belangrijk. De bijeenkomsten van het 
forum kunnen leiden tot een gezamenlijke uitspraak maar hiervoor zijn de 
gespreksdeelnemers zelf verantwoordelijk. Na een jaar kan het forum worden geëvalueerd 
om te bezien welke vervolgstappen wenselijk en haalbaar zijn.  
 
De bijgevoegde verklaring geeft de kern weer van onze intenties.  
Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie hierop en hopen dat wij elkaar als Provinciale Staten 
mogen vinden in een goede werkwijze ten aanzien van Europa. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens Provinciale Staten van Zuid-Holland; 
 

Drs. H. Engels-van Nijen 
Statengriffier 
 


