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Hierbij informeren wij u op basis van de gedragscode van leden GS art.10 Reizen buitenland over 

de economische missie naar Italië met deelname van de Commissaris van de Koning de heer 

Smit en de GS-leden mevrouw Bom-Lemstra en de heer Janssen. 

Het doel van deze economische missie is bevordering van de handel, wederzijdse investeringen 

en technologische samenwerking. Deze economische missie onder leiding van mevrouw 

Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal van 20 juni tot

en met 23 juni 2017 plaatsvinden en marge van het koninklijk staatsbezoek aan Italië. De Koning 

en de Koningin nemen deel aan diverse programmaonderdelen van de missie.

De missie richt zich op kansen voor slimme en duurzame oplossingen voor vier thema’s:

1. Water;

2. Agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen;

3. Mode en textiel; en

4. Cultureel erfgoed.

Aanwezigheid van Zuid-Hollandse bedrijven is inmiddels verzekerd door deelname van 

vertegenwoordigers van organisaties actief in de scheepsbouw, water & deltatechnologie 

alsmede tuinbouw en uitgangsmaterialen.  Voorts neemt gerenommeerd kennisinstituut Deltares 

deel en zal ook de regio Drechtsteden actief participeren aan deze missie.

DOELSTELLINGEN

Met deelname aan de economische missie wil de provincie Zuid-Holland het volgende bereiken:
- Profilering van Zuid-Holland als actieve regio op het gebied van innovatieve land- en 

tuinbouw, waterinnovatie en governance;

- Promotie Zuid-Holland als gidsregio in transitievraagstukken rondom circulaire economie;

- Verdieping van triple helix samenwerking tussen regio Lombardije en Zuid-Holland.
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De voorgenomen doelstellingen sluiten aan bij  de concernopgaves positionering en profilering 

provincie Zuid-Holland. Inhoudelijk past deelname aan deze missie en de samenwerking met 

Lombardije binnen de doelstellingen zoals opgenomen in de Europastrategie 2015-2019 van de 

provincie Zuid-Holland. 

OVERZICHT RELATIES LOMBARDIJE – ZUID-HOLLAND

Op tal van terreinen is er reeds sprake van samenwerking tussen regio Lombardije en provincie 

Zuid-Holland, hierbij een kort overzicht van direct aanwijsbare projecten en netwerken:

Water / Innovatie EIP Water

Economie / Innovatie Vanguard Initiative - leadpartner in pilot project Bio Economy

Agro / Tuinbouw ERIAFF - European Regions Innovation in Agriculture and Forestry

Cultuur / Toerisme Sustainable heritage management of WAterway Regions – SWARE,  

Interreg Europe

Klimaat / Energie Under2MOU

Transport / Logistiek EGTC Rhine-Alpine

Ruimtelijke Ordening ESPON 2020

Het programma waaraan de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning deelnemen is als 

volgt voorzien:

Water:

Rome: Gedeputeerde Rik Janssen neemt actief deel aan het Water Seminar in Rome “Shared 

Challenges and Innovative Approaches, Italian and Dutch Multilevel Strategies & 

Programs’ waarbij hij mede uit functie als stuurgroeplid van het Europese Innovatie 

Platform spreekt over de rol van Europese regionale triple helix samenwerking en over 

meerlaagse ‘governance’ bij waterprogramma’s. 

Milaan: Gedeputeerde Rik Janssen zal als tafelvoorzitter de Euregionale samenwerking tussen 

regio Lombardije en provincie Zuid-Holland adresseren op het Water Forum met 

deelnemers van de Zuid-Hollandse delegatie en Lombardijnse deelnemers. 

Agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen

Turijn: Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zal samen met de Zuid-Hollandse tuinbouwdelegatie  

actief deelnemen aan workshops van de ‘Università delle Scienze Gastronomiche’ een 

internationaal kennis- en onderzoekscentrum dat zich volledig richt op duurzame 

landbouw en bio-culturele diversiteit en het creëren van een interdisciplinaire benadering 

ten aanzien van voedsel. Voorts zal zij de dialoog aangaan met de regionaal minister 

voor landbouw van Piemonte.

Milaan: Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zal mede uit functie als voorzitter van de Greenport 

Westland-Oostland en als lid van de Economische Programmaraad Zuidvleugel het 

gesprek aangaan met regionale stakeholders uit de agrofood sector over het thema 

Feeding & Greening the Megacities. Voorts zal met regionale stakeholders worden 

gesproken over het netwerk van de European Regions for Innovation in Agriculture, Food 
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and Forestry (ERIAFF) waarvan de jaarlijkse conferentie dit jaar op 29 en 30 juni 2017 

plaatsvindt in Den Haag.

Memorandum of Understanding

Milaan: Op vrijdag 23 juni 2017 zal de opgestarte samenwerking met regio Lombardije op het 

gebied van agrofood, water en duurzaamheid worden bekrachtigd door middel van het 

ondertekenen van een Memorandum of Understanding door Commissaris van de Koning 

Smit en regionaal president van Lombardije de heer Maroni.

Na afloop van de missie zullen wij u via een verslag over de reis informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. R.A.M. van der Sande

Bijlagen:

- Memorandum of Understanding between Region Lombardy and Province of Zuid-Holland

- Voorlopig programma Tuinbouw en Agri & Food

- Voorlopig programma Water PZH-2017-585502338 dd. 06-06-2017


