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De provincie Zuid-Holland zet zich 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. Ook internationale samenwerking is daartoe van groot belang, met name met de 

regio’s in Europa. De Europese Unie is daarbij een bepalende factor, zowel op het gebied van 

regelgeving als op het gebied van beleidsontwikkeling en facilitering.

In dit kader is de provincie Zuid-Holland, tegelijk met Noord-Holland, in 2015 toegetreden tot het 

Europese netwerk ‘European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry’ (ERIAFF). 

Het ERIAFF netwerk is een snelgroeiend, maar nu nog informeel opererend orgaan, dat erop 

gericht is over en weer te kunnen profiteren van elkaars sterke kanten en de krachten te 

bundelen om gezamenlijk een constructieve dialoog te kunnen voeren met de Europese 

Instituties. 
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Samen met andere regio’s is de wens naar voren gekomen wat meer structuur in het netwerk aan 

te brengen, waarmee de formele zeggenschap en daadkracht wordt versterkt, met name op het 

gebied van specifieke thema’s zoals tuinbouw, water, (vers-) logistiek of verduurzaming van de  

landbouw. In een aantal voorbereidende sessies met andere regio’s in Brussel is een letter of 

intent opgesteld, die een eerste stap kan zijn om deze doelen te bereiken. Tijdens de 

jaarconferentie 2017 van ERIAFF, die door Zuid-Holland, Noord-Holland en de gemeente 

Westland wordt georganiseerd en die plaats zal vinden op 29 en 30 juni as. in Den Haag, zal 

deze Letter of Intent door de daar aanwezige bestuurders worden ondertekend. Voor de provincie 

Zuid-Holland ondertekent gedeputeerde Bom-Lemstra.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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