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Provincie investeert 100.000 euro in innovatiepact Greenport West-
Holland
 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra ondertekent op 2 februari namens de provincie
Zuid-Holland bij OK Plant in Naaldwijk het innovatiepact Greenport West-Holland.
Doel van het pact is het versnellen van innovatie binnen het regionale
tuinbouwcluster. Met de inzet van 100.000 euro voor onder andere een
programmaregisseur, zet de provincie zich in om de ontwikkeling van nieuwe
innovaties te versnellen en mogelijke belemmeringen weg te nemen. Het
Innovatiepact Greenport West-Holland wordt afgesloten voor minimaal 3 jaar.

Samen sterker groeien met innovatiepact
 
De tuinbouwsector in Zuid-Holland vernieuwt en verduurzaamt, om zo de wereldwijde
koploperspositie te versterken. 80 procent van alle innovaties wereldwijd in de
tuinbouw komen al uit Zuid-Holland. Echter stijgende kosten door grondstoffen,
ruimtedruk en de zorg voor ons klimaat maken het noodzakelijk dat de sector nog
sneller innoveert en verduurzaamt.
 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra:“ Deze topsector kent een rijke innovatietraditie.
Nieuwe verdienmodellen door bijvoorbeeld speciale teelten, nieuwe technologiën als
robotica, sensortechnologieën en telen op afstand zijn nodig om de wereldkoppositie
in de tuinbouw te behouden. Een ondernemer kan dit niet alleen. Hiervoor is
samenwerking met andere ondernemers, de overheid en de kennisinstellingen nodig.
Met de ondertekening van het Innovatiepact wil Zuid-Holland de innovatiekracht van
bedrijven in Greenport West-Holland versterken door focus en samenwerking te
stimuleren.”
 

De provincie ondertekent samen met o.a. Hogeschool Inholland, Lentiz, LDE-Hub
WageningenUR Glastuinbouw, Hogendoorn, Gemeente Delft, Gemeente Westland,
Haagse Hogeschool het Innovatiepact Greenport West-Holland. 
Deze partijen bieden hiermee een platform voor innovatie. Dit platform:

• verbindt partijen die los van elkaar de slagkracht missen om nieuwe
concepten door te ontwikkelen en naar de markt te brengen. 

• brengt lopende initiatieven in kaart, zodat partijen die nu parallel aan elkaar
werken de krachten kunnen bundelen. 

• koppelt onderzoeksprogramma’s, onderwijscurricula, subsidiestromen en
businessinnovatie op een efficiënte en effectieve manier. 

• maakt kennis, middelen en praktische capaciteit om innovaties te realiseren
toegankelijk.

Programmaregisseur
De partijen stellen een programmaregisseur aan die optreedt als aanjager en
verbinder. De programmaregisseur signaleert innovaties, initieert nieuwe projecten
en verbetert de financierbaarheid van projecten. Daarnaast houdt hij/zij het bereiken
van de gestelde doelen in de gaten. 



Greenport West-Holland
Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheden,
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een
vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Gedeputeerde Adri-
Bom-Lemstra is voorzitter van Greenport West-Holland. 


