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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-680635385 (DOS-2017-
0009702)

Onderwerp

Ondertekening Tuinbouwakkoord

Advies

1 . Aan te gaan het Tuinbouwakkoord, waarmee provincie Zuid-Holland verklaart te beogen,

zoveel als in ons vermogen ligt, samen met de minister van LNV, de andere partners van

Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector T&U de nationale Tuinbouwagenda

2019 – 2030, zoals voorbereid door bedrijfsleven, kennispartners & overheden verenigd in

Greenports Nederland, in gezamenlijkheid uit te voeren. Hiermee beoogt de provincie bij te

dragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwcluster,

het behouden van onze leidende positie als tuinbouwland en kennisland en aan de doelen

van Nederland en de Verenigde Naties op het vlak van voedsel, voedselveiligheid, groene

leefomgeving en duurzaamheid; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS voorstel Ondertekening Tuinbouwakkoord; 

3. Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking tot de ondertekening Tuinbouwakkoord.

 

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 A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie van de Provincie Zuid-Holland, om het

Tuinbouwakkoord namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen, samen met de minister

van LNV, de andere partners van Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector T&U.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan PS inzake ondertekening Tuinbouwakkoord

- Tuinbouwakkoord

- Machtigingsformulier CdK

- Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030

- Brief minister LNV d.d. 15 oktober 2018 aan de Tweede Kamer inzake samenwerking in de

Nederlandse tuinbouw

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 maart 2019 14 maart 2019
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1 Toelichting voor het College

In mei 2017 heeft de provincie Zuid-Holland samen met partners de Verklaring Impulsagenda

Greenports 3.0 ondertekend. De ondertekenende partijen zijn het eens dat het nodig is om

gezamenlijk en op netwerkniveau een impuls te geven aan de transities die de tuinbouw nodig

heeft om een leidende positie in de wereld te kunnen behouden. Dit door samen te werken aan

gerichte doorbraken op landelijk niveau die concrete projecten in de Greenports helpen versnellen

en zorgen voor samenhang. 

 

De Impulsagenda kent vijf prioriteiten:

1 . Klimaatneutrale tuinbouw

2. Modernisering teeltareaal

3. Excellent versnetwerk (logistiek) inclusief digitalisering

4. Leidend blijven door innovatie

5. Internationalisering 

 

Tuinbouw NL, de verenigde brancheorganisaties, delen de ambitie om de positie van de tuinbouw

te verbeteren. Zij voegen nog 2 prioriteiten toe, te weten: 

6. Onderwijs en arbeidsmarkt

7. Gezonde plantenteelt

 

In december 2017 is een kamerbrede motie aangenomen die het kabinet oproept op regelmatige

basis en proactief met de Greenports te overleggen over de voortgang van de Impulsagenda

Greenports 3.0. Hierop is de provincie Zuid-Holland samen met de mede-ondertekenaars van de

Impulsagenda in gesprek gegaan met het ministerie van LNV over samenwerking op de

prioriteiten. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het nationale samenwerkingsverband

Greenports Nederland in mei 2018, waarin naast de provincie Zuid-Holland ook de Greenports,

vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven, branche organisaties en mede overheden

waaronder het ministerie van LNV, zitting hebben. Greenports Nederland werkt, samen met

Tuinbouw NL en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, aan een Tuinbouwakkoord

waarin de samenwerking op de 7 prioriteiten tussen de partners en de Rijksoverheid vorm krijgt

middels een nationale Tuinbouwagenda 2019-2030. 

 

Op 15 oktober 2018 heeft de Minister van LNV een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake

de samenwerking in de tuinbouw. Daarin geeft zij het volgende aan aangaande Greenports

Nederland en het Tuinbouwakkoord:

“Vanuit de Greenports is het initiatief ontstaan om een nieuwe governancestructuur in te richten

die alle partijen (privaat en publiek) binnen de Nederlandse tuinbouw dekt en de agenda te

verbreden naar heel Nederland om te komen tot een breed gedragen akkoord met een

uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Ik neem graag deel aan deze governance, waarmee

een gezamenlijke gesprekstafel wordt ingericht die alle partijen bindt en integraal de voortgang

bewaakt van verschillende thema’s en acties die nodig zijn om ontwikkelingen op gang te brengen

en te houden. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij mijn visie op Landbouw, Natuur en Voedsel
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waarin alle partijen, bedrijfsleven, provincies en Rijk, gezamenlijk afspraken maken. Zo ontstaat

coördinatie en verbinding tussen de verschillende trajecten. 

 

 “Momenteel wordt de verbreding van de thema’s onder de impulsagenda uitgewerkt, zodat per

thema inzichtelijk wordt wat er reeds loopt, wat binnen het thema aanvullend nodig is en of alle

partijen zich in het thema herkennen. Vervolgens zal worden toegewerkt naar een akkoord

waarmee alle partijen zich conformeren aan een integrale uitvoeringsagenda voor de komende

jaren. Een goed initiatief om binnen de tuinbouw te werken aan het gemeenschappelijke doel

waar we allemaal voor staan. Een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector die

voorbereid is op de toekomst.”

 

Op 14 maart ligt het Tuinbouwakkoord ter ondertekening voor aan de partners, verenigd binnen

Greenports Nederland en Tuinbouw NL, waaronder provincie Zuid-Holland. 

 

Financieel en fiscaal kader

In het Tuinbouwakkoord verklaren de verschillende partijen zich bereid aan de uitvoering van de

nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 te verbinden. Dit betreft een inspanningsverplichting. Er

zijn geen financiële consequenties of risico’s aan ondertekening van de verklaring verbonden,

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

consequenties daarvan zullen apart ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

De nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 is geen onderdeel van het besluit, alleen een

informatieve bijlage. De nationale Tuinbouwagenda wordt de komende maanden verder

uitgewerkt. Er zijn nu dan ook geen risico’s of verplichtingen. Wanneer de provincie besluit te

participeren met aanvullende middelen op wat nu al ingezet wordt regulier binnen de opgave

Greenports, vindt dekking plaats binnen de bestaande middelen voor Greenports. Indien

aanvullende dekking nodig is zullen daar voorstellen voor volgen in voorjaarsnota en/of

najaarsnota. Het is nu echter nog niet in te schatten om welke projecten het eventueel zal gaan,

wat andere partners gaan bijdragen en of de provincie zal participeren.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties aan ondertekening van het Tuinbouwakkoord verbonden.

Het betreft een inspanningsverplichting. Er zijn geen concrete (resultaats-) verplichtingen die

worden aangegaan en die door de andere partijen kunnen worden afgedwongen. Het

Tuinbouwakkoord heeft vooral de betekenis van het uitspreken van gezamenlijk commitment,

waarmee iedere betrokken partij daarmee de toezegging doet om binnen zijn taakveld en

bevoegdheden inzet hierop te leveren. Het tekenblad met de handtekeningen van de

ondertekenaars van het tuinbouwakkoord zal na 14 maart toegevoegd worden aan het dossier.

 

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

om het Tuinbouwakkoord namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen samen met de

minister van LNV, de andere partners van Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector

T&U.
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2 Proces

 

Voor het voortraject zie Toelichting.

Het Tuinbouwakkoord bevestigt de samenwerking van de provincie Zuid-Holland met de andere

betrokken partijen op het gebied van de hiervoor genoemde prioriteiten. Deze partners zijn naast

de provincie Zuid-Holland, het ministerie van LNV (coördinerend ministerie voor het

Tuinbouwakkoord), de provincies Noord-Holland, Gelderland en Limburg, de Greenports, de

betrokken bedrijvennetwerken, branche organisaties en kennisinstellingen. De provincie draagt

hiermee geen bevoegdheden over, maar bevestigt haar belangrijke en leidende positie in het

netwerk van het tuinbouwcluster.

Met het Tuinbouwakkoord verklaren de partijen zich bereid om te komen tot een nationale

Tuinbouwagenda 2019-2030 die jaarlijks wordt geactualiseerd. Na ondertekening van het

Tuinbouwakkoord worden door de betrokken partijen transitietafels en aanjaagteams ingesteld,

om er voor te zorgen dat de prioriteiten daadwerkelijk worden vertaald naar concrete acties. Er

wordt jaarlijks over de voortgang gerapporteerd aan de partners binnen Greenports Nederland.

De verschillende transitietafels leggen binnen zes maanden na ondertekening van het

Tuinbouwakkoord voor elke prioriteit een actieplan voor, wat na goedkeuring door de partners van

Greenports Nederland in uitvoering genomen kan worden.

 

In het kader van de actieve informatieplicht wordt geadviseerd om de in de bijlage opgenomen

GS-brief te verzenden aan PS, om zodoende PS te informeren over het besluit om het

Tuinbouwakkoord te ondertekenen en een afschrift van het Tuinbouwakkoord te verstrekken.

 

3 Communicatiestrategie

 

Na de ondertekening van het Tuinbouwakkoord op 14 maart zal een gezamenlijk persbericht

worden opgesteld namens de partijen die ondertekenen. Daarnaast zal de provincie zelf actief

communiceren over de ondertekening van het Tuinbouwakkoord en de inzet van de provincie in

dit traject.

 


