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Geachte voorzitter,
De Vlaams-Nederlandse top is een tweejaarlijks overleg tussen de minister-president van Vlaanderen en
de minister president van Nederland. Deze ontmoeting illustreert de hechte band tussen Nederland en
Vlaanderen en heeft als doel de samenwerking op diverse terreinen te versterken.
We zijn verheugd u te kunnen melden dat de top dit jaar in Middelburg plaatsvindt. Op 5 november
aanstaande zullen de premiers van Vlaanderen en Nederland, Bourgeois en Rutte, elkaar ontmoeten in
de Abdij. Daarbij zullen ministers en staatssecretarissen van Vlaanderen en Nederland aanwezig zijn.
Het is inmiddels de vierde keer dat beide regeringen in deze vorm met elkaar spreken. In 2011 vond de
top plaats in het Vlaamse Bornem. In 2013 was dat in Maastricht. De laatste top in 2016 werd
georganiseerd in Gent. Omdat de top dit jaar in Nederland plaatsvindt, is de minister-president van
Nederland uitnodigende partij.
De agenda van het overleg wordt bepaald door de minister-president. Betrokken partijen uit de
grensregio geven input voor een zinvol programma. Het programma bestaat in elk geval uit ontmoetingen
tussen de Vlaamse en Nederlandse premier, bilaterale overleggen tussen andere bewindspersonen en
een plenaire ontmoeting. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van bedrijven en (onderwijs)instellingen
aanwezig.
Als college zijn we verheugd gastheer te mogen zijn voor deze topontmoeting. Naast het gebruik van de
Abdij hebben we besloten ook een diner aan te bieden aan het gezelschap. Daarnaast spelen we een
actieve rol in de organisatie van enkele side-events die exposure geven aan Zeeland.
De kosten van de ontvangst en de side-events ramen we vooralsnog op € 40.000,-. Dit bedrag hebben
we in de najaarsnota gereserveerd.
We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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