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tuinbouwcongres Expo Dubai 2022

 

Geachte Statenleden, 

Hierbij informeren wij u op grond van artikel 14 van de “Gedragscode integriteit Gedeputeerden

en de Commissaris van de Koning” over de bestuurlijke deelname van Gedeputeerde Meindert

Stolk aan het Nederlandse tuinbouwcongres tijdens de Expo in Dubai, dat van 20 tot en met 22

februari 2022 plaatsvindt. Dhr. Stolk is als voorzitter van de Greenport West-Holland uitgenodigd

om deel te nemen aan het congres. Daarnaast is de provincie als partner betrokken bij de

voorbereiding en uitvoering van het congres, waardoor er ook een ambtelijke betrokkenheid is ter

plekke). De Programmadirecteur van de Greenport West-Holland zal ook deelnemen.

In totaal zullen er tijdens de Expo meer dan 200 landen en organisaties deelnemen waarbij niet

alleen de landen zelf maar ook bedrijven uit die landen zich in de kijker kunnen zetten. Het thema

van de Expo in Dubai is “Connecting minds, creating the future” waarbij veel landen de aandacht

volledig op duurzaamheid, schone energie en circulariteit zullen richten. Ook Nederland is

vertegenwoordigd op de Expo in. Het Nederlands paviljoen bestaat uit een circulaire

klimaatinstallatie welke naadloos aansluit op het door Nederland gekozen thema ‘Uniting water,

energy & food’. De Nederlandse deelname is gericht op lange termijn investeringen in de

economische (en politieke) relaties met landen en regio’s.

Op 21 en 22 februari zal in het Nederlandse paviljoen een tuinbouwcongres plaatsvinden waar

de Nederlandse tuinbouwsector centraal staat. Het thema van dit 2-daagse congres luidt

“Farming the future - Solving global challenges together”. De eerste dag zal zich richten op het

agenderen van het belang van het wereldwijde voedselzekerheidsvraagstuk en de bijdrage die

Nederland hieraan met andere landen kan leveren. De focus zal hier met name zijn gericht op

overheden en kennisinstellingen. Er zal worden ingegaan op het aanbod dat Nederland voor hen

heeft op het gebied van de ontwikkeling van (glas)tuinbouwclusters. Op de 2e dag kunnen

vervolgens clusters en bedrijven zich presenteren.

De eerste dag van het congres wordt gecoördineerd door de gemeente Westland en de 2e dag

door Dutch Greenhouse Delta. Op verzoek van de gemeente Westland en Greenports Nederland
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vervult dhr. Stolk met name een belangrijke rol in het programma op dag 1. Overige organisaties

die zullen deelnemen en waarmee wordt samengewerkt zijn de WUR, de Topsector TU, het

ministerie van LNV, Gemeente Westland, Greenports Nederland, Priva en Dutch Greenhouse

Delta. 

De tuinbouw vormt een belangrijke motor voor de Zuid-Hollandse en de Nederlandse economie.

De combinatie van excellente teelt, de nabijheid van twee Mainports, een efficiënt logistiek

systeem en de inzet op kennis en innovatie maakt dat Nederland internationaal een toppositie

heeft als productie- en handelsland voor vers- en sierteeltproducten. Daarnaast werken we vanuit

de Greenports al geruime tijd samen met de tuinbouwsector en kennisinstellingen aan

clustervorming en triple helix samenwerking. Specifiek deze clusteraanpak wordt belicht op het

congres tijdens de Expo in Dubai waardoor Greenport West-Holland als internationaal voorbeeld

kan dienen voor clustervorming. Zuid-Hollandse bedrijven kunnen vervolgens in het kielzog

profiteren van nieuwe mogelijkheden om (triple-helix) consortia te vermarkten in het buitenland,

wat leidt tot economische groei voor Nederlandse Greenport bedrijven.

Na afloop zal een verslag van de missie naar Provinciale Staten worden gestuurd. We hopen u

met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


