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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-590381501 (DOS-2013-

0004766)

Contact

R. Poolen

070 - 441 73 21

r.poolen@pzh.nl

Onderwerp:

Verklaring impulsagenda Greenport 3.0

Publiekssamenvatting:

De provincie Zuid-Holland zet zich al actief in 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 bij aan modernisering, herstructurering, verduurzaming en 

innovatie en pakken deze opgaven in samenhang met andere opgaven in de gebieden (energie, 

vervoer) op. Wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen de 

stakeholders.

In dit kader heeft de provincie Zuid-Holland het afgelopen half jaar samen met partijen uit het 

bedrijfsleven, de overheden en de kenniswereld de impulsagenda Greenport 3.0 opgesteld. De 

impulsagenda Greenport 3.0 wil doorbraken realiseren die projecten in de verschillende 

Greenportregio’s een stap verder brengen. Gedeputeerde Bom-Lemstra zal op 23 mei 2017 de 

verklaring impulsagenda Greenport 3.0 ondertekenen, waarmee de provincie verklaart, 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.

Advies:

1. Te verklaren, zoveel als in ons vermogen ligt, de doelstelling en het realiseren van de daarin 

benoemde doorbraken van de impulsagenda Greenports 3.0 te zullen bevorderen en uit te 

dragen en ons daarvoor actief in te zetten;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS voorstel verklaring Impulsagenda 

Greenports 3.0;

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking tot de verklaring Impulsagenda Greenports 

3.0.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: R. Poolen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Smid - Marsman, GM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 mei 2017 23 mei 2017
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Advies aan de Commissaris van de Koning:

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan 

mevrouw Mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie van de Provincie Zuid-Holland, om de 

verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS:

Bijlagen:
1. 170428 bestuurlijk concept Verklaring Impulsagenda Greenports 3 0.
2. Machtiging CdK verklaring impulsagenda Greenports 3.0.
3. GS brief - verklaring Impuls Agenda Greenport 3.0
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1 Toelichting voor het College

De afgelopen jaren is in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van IenM onderzoek gedaan naar wat 

er nodig is op het vlak van innovatie, ruimtelijke inrichting en logistiek om de internationale 

concurrentiepositie van de tuinbouw te versterken. 

In het verlengde van het MIRT-onderzoek hebben het Ministerie van IenM en de Provincie Zuid-

Holland – in overleg met Greenport Holland Overheden – het initiatief genomen voor een 

Impulsagenda om de beweging naar een samenhangend netwerk van Greenports en Mainports 

(Greenport 3.0) op gang te brengen. Deze Impulsagenda Greenports 3.0 is tot stand gekomen op 

basis van koersgesprekken in de greenports en in samenspraak met een klankbord van 

bestuurders, ondernemers en adviseurs met een brede kijk op internationale ontwikkelingen en 

de vertaling naar Nederland.

Tegen de achtergrond van het wenkend perspectief van een veerkrachtige tuinbouwsector die 

substantieel bijdraagt aan het voeden en vergroenen van de stedelijke gebieden van West-

Europa en die samen met de logistieke sector en de kenniswereld onze tuinbouwexpertise en 

agrologistieke concepten wereldwijd exporteert, is de ambitie voor de Impulsagenda Greenports 

3.0 de volgende:

“Het versterken van de internationale concurrentiepositie van ons tuinbouwcluster, door te 

investeren in een samenhangend netwerk van greenports en gerelateerde productiegebieden - in 

samenhang met Schiphol en de Rotterdamse haven - en door verduurzaming en modernisering 

van de productie. We doen dat om een leidende positie als tuinbouwland nr. 1 te heroveren. We 

produceren in de verre toekomst vooral voor de West-Europese markt maar exporteren onze 

kennis wereldwijd. Op die manier dragen we als land bij aan milleniumdoelen van de Verenigde 

Naties over voedselveiligheid en duurzaamheid”

De focus van de impulsagenda ligt niet op het overnemen van concrete projecten die in de regio’s 

worden uitgevoerd, maar op het doen van interventies en het organiseren van doorbraken op de 

punten waar deze regionale projecten vastlopen. 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. We sluiten de impulsen 

zoveel mogelijk aan bij andere trajecten en kaarten deze ook aan op de relevante tafels zoals het 

Greenport Holland Overheden overleg, het Greenport Holland Bedrijfsleven overleg, de MIRT-

tafels en het ondernemersoverleg van landelijk ondernemersplatform Green-meets-ports. Ook 

proberen we aan te vullen op wat al loopt – bijvoorbeeld in het kader van de agenda van de 

gezamenlijke greenports – zonder te dubbelen of over te nemen. We sluiten aan bij 

ondernemersvisies die vergelijkbare ambities voor de greenports & mainports etaleren.

Op 23 mei 2017 ligt aan de leden van de klankbordgroep, aangevuld met enkele relevante 

partijen, de verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 voor ter ondertekening. De verklaring wordt 

ter ondertekening voorgelegd aan de Ministeries van IenM en EZ, de provincies Zuid-Holland, 

Noord-Holland en Limburg, de 6 Greenports, de vertegenwoordigers van de betrokken netwerken 

vanuit het bedrijfsleven en de vertegenwoordigers van de betrokken kennisinstellingen en overige 

leden van de klankbordgroep. 

PZH-2017-590381501 dd. 16-05-2017



4/5

De verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 luidt:

De betrokkenen uit het bedrijfsleven, de overheden en de kenniswereld hebben het afgelopen half 

jaar gezamenlijk bijgedragen aan het opstellen van de bijgevoegde impulsagenda Greenports 3.0. 

Zij verklaren dat zij, zoveel als in hun vermogen ligt, de doelstelling en het realiseren van de 

daarin benoemde doorbraken van de impulsagenda Greenports 3.0 zullen bevorderen en 

uidragen en zich daarvoor actief inzetten.

De ondertekening van de verklaring is de eerste stap richting het maken van concrete afspraken 

op de in de impulsagenda Greenports 3.0 genoemde doorbraken. Hieraan zijn bestuurlijke 

trekkers verbonden die de komende jaren de schouders onder deze doorbraken zetten en de 

verbinding leggen met relevante (rijks)tafels waar beslissingen worden genomen. Met name de 

samenwerking met en betrokkenheid van de ministeries van IenM en EZ in dit traject is hiervoor 

belangrijk.

Bij de doorbraak Klimaat- en CO2neutrale tuinbouw staat onder andere gedeputeerde Weber 

genoemd als bestuurlijk trekker,bij de doorbraken Modernisering teeltareaal en Innovatiepact 

onder andere gedeputeerde Bom-Lemstra. Deze onderwerpen sluiten goed aan bij de 

doelstellingen in het hoofdlijnenakkoord en de provincie is hierop reeds actief. De verklaring en de  

impulsagenda Greenports 3.0 bieden de kans om onze doelstellingen, opgaven en concrete 

acties en investeringen te verbinden met de andere relevante partijen uit het netwerk, met name 

zoals gezegd de rijksoverheid.

Financieel en fiscaal kader:

De verklaring Impulsagenda Greenport 3.0 is de eerste stap in het proces om de rol en inzet van 

de verschillende partijen op het gebied van de doorbraken te verkennen. Er zijn geen financiële 

consequenties aan ondertekening van de verklaring verbonden, gelet op het juridisch kader.

Vervolgstappen, nadere uitwerking en eventuele financiële consequenties daarvan zullen apart 

ter besluitvorming worden voorgelegd.

Juridisch kader:

In de verklaring impulsagenda Greenports 3.0 is opgenomen dat partijen overeenkomen dat de 

verklaring niet in rechte afdwingbaar is. Er zijn geen juridische consequenties aan ondertekening 

van de verklaring verbonden. Er zijn geen concrete (resultaats-)verplichtingen die worden 

aangegaan en die door de andere partijen kunnen  worden afgedwongen. De verklaring heeft 

vooral  de betekenis van het uitspreken van gezamenlijk commitment, waarmee iedere betrokken 

partij daarmee de toezegging doet  om binnen zijn taakveld  en bevoegdheden inzet hierop te 

leveren.  

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven 

machtiging wordt mevrouw Mr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde van Economie, gemachtigd om 

om de verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 namens de Provincie Zuid-Holland te 

ondertekenen.

2 Proces
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Voor het voortraject zie Toelichting.

De verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 bevestigt de samenwerking van de provincie Zuid-

Holland met de andere betrokken partijen op het gebied van de doorbraken die in de 

impulsagenda genoemd zijn. Dit zijn de Ministeries van IenM en EZ, de provincies Noord-Holland 

en Limburg, de 6 Greenports en de betrokken bedrijvennetwerken en kennisinstellingen. De 

provincie draagt hiermee geen bevoegdheden over, maar bevestigt haar belangrijke en leidende 

positie in het netwerk van het tuinbouwcluster. 

Na ondertekening van de verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 worden door de betrokken 

partijen, onder leiding van de bestuurlijke trekkers, de doorbraken vertaald naar concrete acties 

en afspraken. Het streven is om deze acties en afspraken in het najaar van 2017 te agenderen 

voor besluitvorming op de relevante (rijks)tafels, zoals het MIRT en de Warmtetafel. De 

klankbordgroep die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de impulsagenda Greenports 

3.0 zal, uitgebreid met de bestuurlijke trekkers die hierin nog geen zitting hadden, de voortgang 

volgen en de (tussentijdse) resultaten bespreken. 

Het is de bedoeling dat de klankbordgroep, die een tijdelijke aard heeft, vervangen wordt door 

een permanente governance op nationaal niveau die de uitvoering van de afspraken ter hand 

neemt. Dit traject is geen onderdeel van de Impulsagenda Greenport 3.0 maar hangt er wel mee 

samen. De provincie Zuid-Holland geeft op een later moment samen met provincies Noord-

Holland en Limburg opdracht aan een kwartiermaker om de mogelijkheden, vorm en opdracht van 

een nationale governance te verkennen.

In het kader van de actieve informatieplicht wordt geadviseerd om de in de bijlage opgenomen 

GS-brief te verzenden aan PS, om zodoende PS te informeren over het besluit om de verklaring 

Impulsagenda Greenports 3.0 te ondertekenen en een afschrift van de verklaring te verstrekken.

3 Communicatiestrategie

Na de ondertekening van de verklaring op 23 mei zal een gezamenlijk persbericht worden 

opgesteld namens de partijen die ondertekenen. Daarnaast zal de provincie zelf actief 

communiceren over de ondertekening van de verklaring en de inzet van de provincie in dit traject.
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