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Contact

 J.J. Olsman

jj.olsman@pzh.nl

Onderwerp

Innovatiepact Greenport West-Holland 

Publiekssamenvatting

Greenport West-Holland is de mondiale tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en

welbevinden. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zetten zich in door samen te

werken aan een gezonde toekomst. Greenport West-Holland wil er zorg voor dragen dat de

Greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld blijft door het

internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie te blijven. Dit onder de

noemer van Feeding & Greening Megacities.

Om deze ambitie tot uitvoering te brengen hebben partijen besloten om een

samenwerkingsovereenkomst (verder genoemd Innovatiepact of het pact) af te sluiten.

 

Met het akkoord wordt een programmaregisseur aangesteld die fungeert als aanjager en

verbinder die projecten ondersteunt om belemmeringen weg te nemen, projecten te

verbinden, financierbaarheid van projecten te verbeteren, nieuwe projecten te initiëren,

innovaties te signaleren en de voortgang van het halen van de doelstellingen te monitoren

Het Innovatiepact Greenport West-Holland wordt afgesloten voor 3 jaar. Daarna kijken de

partijen op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. De ondertekening van het

akkoord vindt plaats op 2 februari 2018. 

Advies

1 . Aan te gaan het Innovatiepact Greenport West-Holland inclusief het bijbehorende

programmaplan met in ieder geval de volgende partijen: Gemeente Westland,

Gemeente Lansingerland, Gemeente Delft, Stichting Greenport Westland-Oostland,

Haagse Hogeschool, Delphy Improvement, Hogeschool Inholland, Lentiz, LDE-Hub,

WageningenUR Glastuinbouw, WellantCollege, Royal FloraHolland, Duijvestijn

Tomaten en Hogendoorn 

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  J.J. Olsman 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 23 januari 2018 2 februari 2018
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en mogelijk deze en nog andere partijen: Rabobank Westland, Rabobank Midden Zuid

Holland, Ammerlaan the Green Innovator, Anthura, Bunnik Plants, Dunea, ETP,

Koppert Cress, OCAP, Priva, Telersvereniging Prominent, Bedrijvenvereniging

Noukoop Balijade, DAGO, Energie Bedrijf Overbuurtsche Polder, LTO Glaskracht –

Programma Kas als Energiebron, LTO Glaskracht Midden Zuid-Holland, LTO

Glaskracht Westland, Warmtecoöperatie Noordpolder, Warmtecoöperatie Zuidplas,

Warmtecoöperatie Wilgenlei, Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard,

Gemeente Brielle, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp,

Gemeente Westvoorne en Gemeente Zuidplas,

waarin de gezamenlijke doelstellingen voor de versteviging en versnelling van innovatie

in de Greenport West-Holland met een groot aantal publieke en private partners zijn

vastgelegd voor de duur van drie jaar;

2. Beschikbaar te stellen de in het Innovatiepact opgenomen bijdrage van de provincie

van € 300.000,- (€ 100,000- per jaar voor de jaren 2018, 2019 en 2020) voor de

uitvoering van het Innovatiepact Greenport West-Holland ten laste van het budget

programma 3.5;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Innovatiepact Greenport West-

Holland;

4. Vast te stellen het persbericht bij het Innovatiepact Greenport West-Holland.
 

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 mevr. A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Ruimte, wonen en bodem, Economische

zaken en Luchtvaart, om namens de provincie Zuid-Holland het innovatiepact te

ondertekenen met Gemeente Westland, Gemeente Lansingerland, Gemeente Delft,

Stichting Greenport Westland-Oostland, Haagse Hogeschool, Delphy Improvement,

Hogeschool Inholland, Lentiz, LDE-Hub, WageningenUR Glastuinbouw, WellantCollege,

Royal FloraHolland, Duijvestijn Tomaten en Hogendoorn.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de titel van het
persbericht PZH een plaats te geven
 

Bijlagen

- Innovatiepact Greenport West-Holland

- Eerste uitvoeringsjaar 2018 Innovatiepact Greenport West Holland versie 1

- Machtiging ondertekening Greenport West-Holland

- Persberichtbericht Innovatiepact Greenport West-Holland



3/6

1 Toelichting voor het College

 

De provincie is intensief betrokken bij de ontwikkeling van het tuinbouwcluster in de provincie.

Zowel vanuit de economische als de duurzaamheidagenda wordt samengewerkt om het

glastuinbouwcluster, de Greenport West-Holland genoemd, te ondersteunen om haar leidende

positie te behouden en te versterken.

 

Greenport West-Holland is de mondiale tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en

welbevinden. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zetten zich in door samen te

werken aan een gezonde toekomst. Greenport West-Holland wil er zorg voor dragen dat de

Greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld blijft door het

internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie te blijven. Dit onder de

noemer van Feeding & Greening Mega Cities.

 

De Greenboard Westland- Oostland heeft op 5 oktober 2016 akkoord gegeven op de aanpak voor

de ontwikkeling van een Innovatiepact om de ambities te realiseren. Hiervoor is een aantal

kantelingen benoemd en akkoord bevonden. Om de kantelingen te effectueren is in overleg met

het DB, programmamanager, themacoördinator Kennis & Innovatie kennis en trekkers van de

Greenport Horticampus op 31 -10-2016 een aantal actielijnen voorgelegd en besproken. Deze

acties zijn op 24-11 -2016 met de kerngroep verdiept. Tijdens diverse sessies met een kerngroep

is een aanpak uitgewerkt en geeffectueerd. Middels kleine pilots worden deze uitgevoerd. De

aanpak is geadopteerd en als een van de vijf doorbraken opgenomen in het landelijke initiatief

Impulsagenda Greenports 3.0 en op 23 mei 2017 ondertekend. Op 21 november 2017 heeft een

inspiratiesessie plaatsgevonden en heeft een kerngroep van founding partners “Ja ik wil”

uitgesproken. Op 2 februari 2018 zal het Innovatiepact Greenport West-Holland ondertekend

worden. Onderdeel van dit pact is een uitvoeringsprogramma met uitgewerkte doelstellingen,

kritische prestatie indicatoren, uitvoeringsorganisatie, tijdpad een begroting. Voor 2018, met een

doorkijk naar de jaren erna, is dit uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarbij is bewust ruimte

gehouden om ook met de partners in 2018 verder te bouwen aan de vormgeving van het

innovatie-ecosysteem Greenport West-Holland.

 

Om deze ambitie tot uitvoering te brengen hebben partijen besloten om een 

samenwerkingsovereenkomst (verder genoemd Innovatiepact of het pact) af te sluiten.

 

De met het Innovatiepact beoogde versnelling en coördinatie wordt vooral bereikt door een

programmaregisseur aan te stellen en deze de opdracht te geven om als een ‘oliemannetje’ te

fungeren en daarmee:

- Belemmeringen bij individuele projecten te helpen wegnemen;

- De effectiviteit van projecten te verhogen door verbinding aan te brengen tussen

projecten.

- Te helpen om financiering rond te krijgen, o.a. door als subsidiemakelaar op te treden;

- Te ondersteunen om innovaties te signaleren en ze te verbinden aan de projecten

- Helpen nieuwe projecten in gang te zetten;

- Een goed monitoringssysteem op te zetten en een nulmeting te laten uitvoeren voor de

opgenomen doelstellingen.
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De Greenboard van de stichting Greenport Westland Oostland (West-Holland) zorgt voor de

strategische aansturing van de programmaregisseur. Vanuit de Greenboard wordt een

ambassadeur aangesteld die een regiegroep samenstelt voor de tactische en operationele

aansturing van het Innovatiepact en haar programma. In de regiegroep zijn ten minste

vertegenwoordigd: de Provincie Zuid-Holland (ambtelijk), de Algemeen Directeur (i.c. de

programmamanager) van Greenport West-Holland en de Ambassadeur Kennis & Innovatie van

de Greenboard Greenport West-Holland (tevens de voorzitter van de regiegroep),

onderwijsinstellingen (MBO en HBO), LDE-Hub, Wageningen UR en bedrijfsleven. De regiegroep

bestaat uit minimaal vijf leden waarbij rekening wordt gehouden met de mate van betrokkenheid

van partijen bij actuele projecten en ontwikkelingen. 

 

Er lopen al een vele initiatieven en projecten op het gebied van innovatie in de greenport.

Zowel overheid als bedrijfsleven en kennisinstellingen plegen hierop vele inspanningen. Het

is juist in de verbinding en coördinatie tussen deze initiatieven dat de meerwaarde van het

pact wordt gezocht.

Een belangrijke notie is dan ook dat met dit pact geen projecten worden overgenomen. De

projecten kennen hun eigen trekkers en eigenaren en dat blijft zo. De regisseur kan wel

ondersteunen en de ondertekenaars van het pact kunnen aangesproken worden op hun rol

als ‘ambassadeurs’ voor innovatie in de Greenport West-Holland.

 

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW:                  € 300.000 (€ 100.000,- in 2018, 2019 en 2020).

Risico’s:                                             Geen.

Dekking:                                            Programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend; doel 3.5: 

                                                          Vraag en  aanbod wonen, werken en voorzieningen in 

                                                          balans.   

 

Voor de activiteiten voor het innovatiepact  en voor de programmaregisseur draagt de

provincie maximaal € 100.000,- per jaar bij. De looptijd van het pact is bij ondertekening 3

jaar, 2018, 2019, 2020. De bijdragen van de Provincie  worden toegekend en betaald in de

vorm van subsidie of vergoeding in het kader van een opdrachtverlening aan de partij onder

wiens verantwoordelijkheid een project wordt uitgevoerd (art. 7.1.d).

 

Financiële risico’s: 

Er zijn geen financiële risico’s verbonden aan dit besluit, omdat de bijdragen in het akkoord

gelimiteerd zijn tot de opgenomen hoogte en er dus geen overschrijding kan plaatsvinden. 

De deelnemende partijen aan het Innovatiepact spreken de intentie uit om in 2020 nieuwe

financieringsvormen voor structurele financiering van de coordinatie van de innovatie te

hebben ontwikkeld. Deze intentie leidt niet tot nieuwe financiële verplichtingen. Met de

ondertekening van het pact is de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland nu gelimiteerd tot 

€ 100.000 euro per jaar voor 2018, 2019 en 2020.

 

Juridisch kader:

Met het aangaan van deze overeenkomst gaat de provincie een juridische verbintenis aan.
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Deze verbintenis gaat over het leveren van capaciteit om invulling te geven aan de

samenwerking die wordt vastgelegd met dit Innovatiepact. Daarnaast handelt de verbintenis

over het leveren van de toegezegde financiële middelen. De inzet en financiering van

capaciteit en het ter beschikking stellen van middelen voor de uitvoering van concrete

projecten is in de begroting voorzien. Projecten worden gefinancierd door subsidie- of

opdrachtverlening. Dit is ook zo in het pact vastgelegd.  

 

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 Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Ruimte, wonen en bodem,

Economische zaken en Luchtvaart, gemachtigd om het Innovatiepact Greenport West-Holland

namens de provincie te ondertekenen.

 

2 Proces

 

Relevante provinciale besluitvorming / bestuurlijk kader wordt geboden door :

Impulsagenda Greenport 3.0  (GS mei 2017). Het innovatiepact volgt uit de lijn die afgesproken is

in de Impulsagenda Greenport 3.0 en zoekt ook de verbinding met de programmalijn Innovatie

van de Impulsagenda Greenport 3.0 op landelijk niveau.

 

Het innovatiepact Greenport West-Holland bevestigt de samenwerking van de provincie Zuid-

Holland met de andere betrokken partijen in de Greenport West-Holland op het gebied van

innovatie. De provincie draagt hiermee geen bevoegdheden over, maar bevestigt haar belangrijke

en leidende positie in het netwerk van het tuinbouwcluster.

Na ondertekening van het innovatiepact zal er een programmaregisseur worden aangesteld die

verantwoordelijk is de verdere uitwerking van het programma voor 2018 en de jaren daarna. Het

huidige uitvoeringsprogramma is bijgevoegd. 

In de Impulsagenda Greenport 3.0 wordt expliciet verwezen naar dit innovatiepact. Er is daardoor

geen noodzaak om Provinciale Staten apart over het Innovatiepact Greenport West-Holland te

informeren.

 

Ook past het innovatiepact bij de activiteiten in het kader van de Roadmap Next Economy en de

activiteiten met de stichting Biobased Delta waarin samengewerkt wordt om de Zuid-Hollandse

economie innovatiever te maken en te versterken door cross-sectorale samenwerking.

 

Het innovatiepact wordt getekend op 2 februari 2018 en zal voor minimaal 3 jaar worden

aangegaan tot 31 -12-2020. Elk jaar zal door de Greenboard de noodzaak van de continuering

van de overeenkomst worden overwogen. De Greenboard zal haar besluit via de gebruikelijke

communicatiekanalen bekend maken aan de partijen. 

In geval van beëindiging van de samenwerking maken partijen onderling afspraken over

de wijze van beëindiging van de samenwerking, waaronder mede begrepen een mogelijke

onderlinge verdeling en/of voortzetting van projecten en activiteiten die binnen het

programmaplan Greenport West-Holland (art 14.1 en 14.2)..
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3 Communicatiestrategie

 

Het innovatiepact wordt aangegaan onder vlag van de Greenport West-Holland.  Voor de

ondertekening van het innovatiepact wordt een communicatieplan opgesteld door de

Greenportorganisatie wat wordt afgestemd met de provincie. Er wordt een gezamenlijk 

persbericht opgesteld (zie bijlage). In het persbericht is de provinciale rol en bijdrage vermeld. Bij

de ondertekening is een fotomoment voorzien met het zetten van handtekeningen op een

foambord. 

 


