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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-792653049 DOS-2021-

0007893

Onderwerp

Aankondiging bestuurlijke deelname tuinbouwcongres Expo Dubai 2022

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de

deelname van Gedeputeerde Meindert Stolk aan het Nederlandse tuinbouwcongres tijdens de

Expo Dubai 2022 van 19 tot en met 23 februari 2022.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake deelname van Gedeputeerde Meindert Stolk

aan het Nederlandse tuinbouwcongres tijdens de Expo Dubai 2022 van 19 tot en met 23

februari 2022.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

n.v.t.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 december 2021 31 december 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Voor een nadere toelichting op de inhoud van de bestuurlijke deelname van Dhr. Stolk wordt

verwezen naar bijgaande brief van GS aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 10.000,00

Programma  : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

De kosten hebben betrekking op de reis-en verblijfskosten van 4 personen. Dekking kan worden

gevonden binnen huidige budgetten in de begroting van 2022, Ambitie 4, onderdeel Greenports.

De kosten bedragen maximaal € 10.000. Er zijn geen verdere kosten en derhalve geen risico’s.

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op beide voorgaande edities heeft PZH zelf ook deelgenomen en zich geprofileerd als regio. De

ervaring leert dat dit goed is voor het bedrijfsleven, voor kennisinstellingen en regionale

netwerken. Er kan maximaal worden ingezet op relatiemanagement, branding etc. 

Om het Zuid-Hollandse bedrijfsleven optimaal gebruik te laten maken van de Nederlandse 

deelname aan de Expo is het van belang goed te informeren over de mogelijkheden die de

deelname met zich meebrengt. Specifiek voor de tuinbouw is er vanuit Buitenlandse Zaken (i.s.m.

PZH, IQ, DGD, Greenports NL, Rotterdam Partners, Gemeente Westland, de WUR en het

bedrijfsleven) een kernteam tuinbouw opgezet om de sector te ondersteunen in deelname aan de

Expo. 

 

3 Proces

 

Het tuinbouwcongres tijdens de Expo in Dubai is specifiek gericht op de belangen van het

Nederlandse (en dus Zuid-Hollandse) bedrijfsleven. Er wordt onder meer samengewerkt met het

Rijk (BuZa, LNV), Innovation Quarter, kennisinstellingen, brancheorganisaties en met Zuid-

Hollandse gemeenten die een sterke tuinbouwsector hebben. Na afloop van de missie wordt PS

over de resultaten geïnformeerd.

 

4 Participatie en rolneming

 

In Zuid-Holland is veel kennis op het gebied van de tuinbouw, innovatie en clustersamenwerking.

In de rest van de wereld is veel vraag naar deze kennis. De rol van de Greenport West-Holland

en de provincie hierbij is om relaties te leggen en te onderhouden met buitenlandse overheden,

bedrijven en kennisinstellingen van waaruit vervolgens contacten kunnen worden gelegd voor

Nederlandse en Zuid-Hollandse partners. Aan de missie zullen diverse bedrijven, Innovation

Quarter, kennisinstellingen en gemeenten deelnemen.

 

5 Communicatiestrategie

 Via social media, de website en een verslag na afloop.
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