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Het afgelopen half jaar heeft de provincie Zuid-Holland samen met partijen uit het bedrijfsleven, 

de overheden en de kenniswereld, waaronder onder andere de Ministeries van IenM en EZ, de 

bijgevoegde impulsagenda Greenport 3.0 opgesteld. De impulsagenda is een van de manieren 

waarop  de provincie Zuid-Holland zich actief inzet voor de tuinbouwsector. Wij willen dat de 

sterke positie van de Greenports op het gebied van veredeling, productie, logistiek en handel in 

de wereld gehandhaafd blijft. Wij dragen hiertoe bij aan modernisering, herstructurering en 

verduurzaming met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit. Deze opgaven pakken wij in 

samenhang met andere opgaven in het gebied (energie, vervoer) op. 

De vernieuwing van de sector vraagt om samenwerking tussen uiteenlopende partijen, wij 

faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennis-

en onderwijsinstellingen. Afgelopen najaar heeft u in de statencommissie Ruimte en 

Leefomgeving de stand van zaken van het tuinbouwcluster en de provinciale inzet daarvoor 

besproken aan de hand van de brief stand van zaken tuinbouwcluster Zuid-Holland.

De impulsagenda Greenport 3.0 wil doorbraken realiseren die projecten in de verschillende 

regio’s een stap verder brengen. Concreet gaat het om doorbraken op het gebied van 

digitalisering van het goederenvervoer, klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van het 

teeltareaal, sluiten van een innovatiepact en internationale positionering. De partijen spreken af 

om samen de schouders onder deze doorbraken te zetten en deze nader uit te werken, waarbij 

de specifieke rol van de betrokken partijen wordt benoemd.
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Gedeputeerde Bom-Lemstra zal op 23 mei 2017 de bijgevoegde verklaring ondertekenen, 

waarmee GS verklaren, zoveel als in hun vermogen ligt, de doelstelling en het realiseren van de 

benoemde opgaven (doorbraken) van de impulsagenda Greenport 3.0 te bevorderen en uit te 

dragen en zich daarvoor actief in te zetten. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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- Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0
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