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Contact

M.C. de Bruijne

070 -441 60 37

mc.de.bruijne@pzh.nl

Onderwerp:

Ondertekening Letter of Intent ERIAFF 2017

Publiekssamenvatting:

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 heeft  de provincie Zuid-Holland op 14 april 2015 besloten toe te treden tot het 

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

In de zelfde periode heeft ook de Provincie Noord-Holland besloten toe te treden. 

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 een Letter of Intent worden ondertekend om de samenwerking verder te versterken. 

Advies:

1. In te stemmen met de ondertekening van de Letter of Intent ERIAFF ter versterking van de 

aangegegane samenwerking in de European Regions for Innovation in Agriculture, Food & 

Forestry’;

2. Vast te stellen de GS brief aan PS met betrekking tot Ondertekening Letter of Intent ERIAFF

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS voorstel Ondertekening Letter of Intent 

ERIAFF.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M.C. de Bruijne Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 juni 2017 27 juni 2017
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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 

Letter of Intent met betrekking tot ERIAFF met de overige partijen namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen.

Besluit GS:
Vastgesteld Conform Advies

Bijlagen:

Letter of Intent 07-06-2017
Brief GS aan PS Ondertekening Letter of Intent ERIAFF
Machtiging CdK Letter of Intent ERIAFF 
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1 Toelichting voor het College

ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) is een netwerk van 

Europese regio’s en overheden. Het netwerk is in 2012 ontstaan uit bijeenkomsten van het EIP-

Agri (European Innovation Partnership on Agricultural Sustainability and Productivity) en is 

geïnitieerd vanuit Regio Toscane. Het doel van ERIAFF is om de specifieke belangen van 

innovatieve land-, tuin- en bosbouwregio’s op de kaart te zetten en is voornamelijk gericht op het 

delen van kennis en informatie. Het netwerk is zodoende een platform om Europese regio’s beter 

met elkaar te verbinden en de verbinding tussen onderzoek en de agrarische sector rondom 

concrete innovatievraagstukken te faciliteren. Het ERIAFF netwerk richt zich nu met name op

Horizon 2020.

In dit kader heeft  de provincie Zuid-Holland op 14 april 2015 besloten toe te treden tot het 

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

In de zelfde periode heeft ook de Provincie Noord-Holland besloten toe te treden. 

Het lidmaatschap was vanaf de toetreding een middel om de sector tuinbouw en 

uitgangsmaterialen op de kaart te zetten in Europa en daarmee diens positie te versterken. Door 

lid te worden van ERIAFF is het bereik van de provincie Noord- en Zuid-Holland rondom 

tuinbouwgerelateerde vraagstukken vele malen groter geworden. De provincies komen

makkelijker in contact met andere Europese tuinbouwregio’s voor kennis- en informatiedeling en 

beïnvloeding van Europese wet- en regelgeving. Dit sluit aan op de provinciale Europastrategie 

om door bundeling van krachten de belangen van Zuid-Holland over het voetlicht te brengen en 

sluit aan op andere initiatieven die erop zijn gericht om de relaties tussen Zuid-Holland en andere

Europese tuinbouwregio’s te versterken.  Maar het netwerk rekent de gehele agrarische sector in 

brede zin tot haar werkveld. Daarmee worden de provinciale beleidsdoelstellingen met betrekking 

tot de verduurzaming van de landbouw eveneens ondersteund.  

Het netwerk kent inmiddels meer dan 80 regio’s die lid zijn of een aspirant-status hebben. Deze 

liggen in 15 verschillende EU-lidstaten en kennen een spreiding over West, Midden, Noord, Zuid 

en Oost Europa. In Nederland zijn naast Noord- en Zuid-Holland ook de provincies Limburg en 

Flevoland lid, terwijl Noord-Brabant dit overweegt.  Het netwerk is, in lijn met de ambities van de 

provincie Zuid-Holland in Europa, duidelijk gericht op innovatie en adresseert het belang van 

maatschappelijke uitdagingen.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een van de oudste en sterkst ontwikkelde thema’s op 

de Europese agenda, voortgekomen uit het sterke naoorlogse besef van de noodzaak van het 

voorkómen van honger. Daarbinnen heeft de tuinbouw tot nu toe nooit een erg sterk accent 

gekregen. Het besef dat juist tuinbouw dankzij zijn sterke ruimtelijke concentratie, hoge 

productiviteit en potentieel lage input van grondstoffen, water en energie een grote bijdrage kan 

leveren aan voedselzekerheid en voedselveiligheid van een zich steeds sterker verstedelijkende 

wereld, geeft alle aanleiding om meer aandacht te besteden aan de potenties en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in Europa als geheel. Voedselproductie kan worden 

geproduceerd in hoge concentraties op korte afstand van de stad, terwijl de recycling van 

reststoffen, CO2  en restwarmte vanuit de stedelijke industriegebieden en woonwijken in de 

tuinbouw grote mogelijkheden biedt voor verduurzaming. Daarmee worden vele doelen 
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tegelijkertijd gediend. Maar ook groen in om de stad – en daarmee de sierteelt – is van groot 

belang voor de kwaliteit van de leefomgeving in de urbane omgeving. Dat komt nadrukkelijk naar 

voren op de agenda van de ERIAFF-conferentie die op 29 en 30 juni aanstaande in Den Haag 

wordt gehouden onder de titel ‘Feeding and Greening the City’. Tijdens de plenaire 

slotbijeenkomst van de conferentie vindt de ondertekening van de letter of intent plaats door de 

aanwezige bestuurders. Voor de provincie Zuid-Holland zal gedeputeerde Adri Bom-Lemstra 

tekenen.

De tekst van de letter of intent is ambtelijk besproken en afgestemd  in de technical meeting van 

ERIAFF op 13 april jl. in Brussel.

Er wordt in deze tekst bevestigd  dat:

 innovatie in de sector van groot belang is,  

 nadere structurering van het netwerk gewenst is met behoud van de laagdrempelige informele 

werkwijze en dat daarvoor instelling van een stuurgroep gewenst is,  die een een secretariaat 

in het leven zal roepen en in stand zal houden,

 de regio’s zich zullen inspannen om het netwerk te versterken, en dat wordt bevorderd dat 

binnen ERIAFF subnetwerken rond specifieke onderwerpen (zoals Tuinbouw)  en thematische 

werkgroepen op vrijwillige basis gevormd worden, 

 de regio zich als actieve partner zal opstellen in de stuurgroep, bij zal dragen aan het instand 

houden van een website, bij zal dragen aan de ontwikkelen van een goede governance voor 

het ERIAFF netwerk en wanneer gevraagd door de  ledenregio’s  ERIAFF naar buiten toe zal 

willen vertegenwoordigen.

(NB: het is de bedoeling de website die nu in onze opdracht  is gemaakt ten behoeve van de 

conferentie, in stand te blijven houden als de ERIAFF-website)

Zoals de formulering nu is gekozen wordt de pro-actieve rol van de Provincie Zuid-Holland in deze 

Letter of Intent bevestigd zoals die nu al is. Voor de Invulling in de stuurgroep wordt gedacht aan  

gedeputeerde Bom

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële consequenties aan ondertekening van de letter of intent verbonden, gelet 

op het juridisch kader. Vervolgstappen, nadere uitwerking en eventuele financiële consequenties 

daarvan zullen apart ter besluitvorming worden voorgelegd.

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties aan ondertekening van de letter of intent verbonden. Er zijn 

geen concrete (resultaats-)verplichtingen die worden aangegaan en die door de andere partijen 

kunnen  worden afgedwongen. De letter of intent is letterlijk een intentieverklaring, die  vooral  de 

betekenis heeft 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 doorde CdK afgegeven 

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

de letter of intent ERIAFF met de overige partijen namens de provincie Zuid-Holland te 
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ondertekenen.

2 Proces

Voor het voortraject zie Toelichting.

De Letter of Intent ERIAFF bevestigt de samenwerking van de provincie Zuid-Holland met  andere 

betrokken Europese regio’s om te komen tot een versterkt en gestructureerd Europees netwerk 

rond economische  innovatie in de de agrarische sector. De provincie draagt hiermee geen 

bevoegdheden over, maar bevestigt haar pro-actieve opstelling als lid  in het Europese netwerk  

en onderschrijft de opgenomen doelstellingen.

Na ondertekening van de letter of intent door de leden/regio’s  wordt de verdere invulling van de 

doelstellingen ter hand genomenHet streven is om deze acties en afspraken na de conferentie in 

het najaar van 2017 nadere invulling te geven, vooralsnog onder coördinatie van de Toscaanse 

vertegenwoordiging in Brussel. De Zuid-Hollandse inbreng zal worden afgestemd in het kader van 

de bestaande samenwerking met Noord-Holland en de gemeente Westland. 

3 Communicatiestrategie

Na de ondertekening van de verklaring op 30 juni 2017 zal een gezamenlijk persbericht worden 

opgesteld vanuit de organisatie van de Conferentie. 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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