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In mei 2017 heeft de provincie Zuid-Holland samen met partijen uit het bedrijfsleven,

de overheden en de kenniswereld, de impulsagenda Greenport 3.0 ondertekend. 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 in de

Impulsagenda gestelde 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 aan een Tuinbouwakkoord waarin de samenwerking op de 7

prioriteiten tussen de partners en de Rijksoverheid vorm krijgt middels een nationale

Tuinbouwagenda 2019-2030.

De provincie Zuid-Holland zal dit Tuinbouwakkoord op 14 maart 2019 ondertekenen, samen met

de andere partners van Greenports Nederland en Tuinbouw NL, waaronder het ministerie van

LNV.

 

Het Tuinbouwakkoord is een van de manieren waarop de provincie Zuid-Holland zich actief inzet

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 hiertoe bij

aan modernisering, herstructurering en verduurzaming met inachtneming van de ruimtelijke

kwaliteit. Deze opgaven pakken wij in samenhang met andere opgaven in het gebied (energie,

vervoer) op. De vernieuwing van de sector vraagt om samenwerking tussen uiteenlopende

partijen, wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen bedrijven,

overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. In mei 2018 heeft u in de statencommissie Ruimte

en Leefomgeving de stand van zaken van het tuinbouwcluster en de provinciale inzet daarvoor

besproken aan de hand van de brief stand van zaken tuinbouwcluster Zuid-Holland.

http://www.zuid-holland.nl
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Gedeputeerde Bom-Lemstra zal op 14 maart 2019 samen met de minister van LNV, de andere

partners van Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector T&U de bijgevoegde

verklaring ondertekenen, waarmee GS verklaren te beogen, zoveel als in ons vermogen ligt, 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.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Tuinbouwakkoord

- Nationale tuinbouwagenda 2019-2030

- Brief minister LNV aan Tweede Kamer d.d. 15-10-2018  – Samenwerking in de Nederlandse

Tuinbouw

 

 


