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Geachte voorzitter,

Uw brief
-

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, het bidbook
toekomen voor de Nederlandse kandidatuur voor de vestiging van het Europees
geneesmiddelenagentschap (EMA) in ons land conform de toezegging van de
minister van Buitenlandse Zaken aan uw Kamer tijdens het AO Raad Algemene
Zaken 20 juni 2017 van 14 juni jl..
Het bidbook is deze middag gepresenteerd tijdens een persbijeenkomst in Brussel.
De afgelopen maanden is hiervoor interdepartementaal nauw samengewerkt
tussen verschillende ministeries en met de gemeenten Amsterdam, Leiden en Den
Haag. Het bidbook sluit aan bij de criteria en voorwaarden die de Europese Raad
op 23 juni 2017 heeft vastgesteld met betrekking tot de kandidaturen voor de in
Londen gevestigde EU agentschappen.
Het is belangrijk de continuïteit van de inspanningen rondom de Nederlandse
kandidatuur gedurende de komende kabinetswisseling tot aan de Europese
besluitvorming in november van dit jaar te waarborgen. Het kabinet heeft daarom
voormalig vice premier en oud-minister van Financiën en huidig bestuursvoorzitter
van VUMC Wouter Bos gevraagd om zich gedurende die periode in te zetten als
'ambassadeur' van de Nederlandse kandidatuur. Wij zijn verheugd dat de heer Bos
zich hiertoe bereid heeft verklaard. Hij zal de komende tijd op strategisch niveau
een bijdrage leveren aan de Nederlandse campagne en als onderdeel daarvan
verschillende EU lidstaten bezoeken om het Nederlandse bod over het voetlicht te
brengen.
De officiële indiening van het Nederlandse bidbook bij het Secretariaat-generaal
van de Europese Unie en de Europese Commissie zal vóór 31 juli plaatsvinden.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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