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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-754412460 DOS-2017-

0009702

Onderwerp

Brief inzake voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten betreffende de voortgang van de uitvoering

van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030.

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan Provinciale Staten betreffende de

voortgang de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het maken van (tekstuele)

wijzigingen van ondergeschikt belang.

Bijlagen

1. GS Brief aan PS betreffende voortgang van de uitvoering van de nationale tuinbouwagenda

2019-2030
2. Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020 3 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de overlegvergadering van de commissie RWE van 27 november 2019 heeft gedeputeerde

Bom-Lemstra toegezegd Provinciale Staten jaarlijks te informeren over de voortgang van de

transitietafels die in het kader van de nationale Tuinbouwagenda 2019 – 2030 zijn ingesteld. 

De bijgevoegde brief informeert Provinciale Staten over de voortgang van de uitvoering van de

nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 inclusief de rol die de provincie Zuid-Holland daar in

neemt. Daarnaast behandelt de brief de ondernomen acties vanuit het tuinbouwcluster,

waaronder Greenports Nederland, ten aanzien van de coronacrisis(maatregelen). Tenslotte geeft

de brief aan hoe de provincie Zuid-Holland participeert in de regionale Greenports en regionale

projecten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : N.v.t.

Programma  : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Inzet van middelen vindt dekking in het bestaande budget voor Greenports. 

De besteding van dit budget richt zich op de doelstellingen, zoals verwoord in het

omgevingsbeleid en het PZE, op het gebied van modernisering van het teeltareaal,

energietransitie, agrologistiek, innovatie, internationalisering en netwerkversterking.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties aan deze brief verbonden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft namens GS op 14 maart 2019 het Tuinbouwakkoord getekend,

nadat Gedeputeerde Staten hiertoe op 5 maart 2019 hebben besloten. Provinciale Staten zijn

hierover geïnformeerd in het kader van de actieve informatieplicht met de brief ondertekening

nationaal Tuinbouwakkoord (maart 2019). Op 8 oktober 2019 hebben GS de brief aan PS inzake

de voortgang van hetTuinbouwakkoord en de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 vastgesteld.

Deze is besproken in de overlegvergadering van de commisie RWE op 27 november 2019. 

 

3 Proces

 

Gedeputeerde Staten geven in de brief aan Provinciale Staten aan hen jaarlijks te informeren

over de voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030.

 

4 Participatie

 

De brief inzake de voortgang van de uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030

bevat geen afspraken met externe partners. De uitwerking en uitvoering van de nationale

Tuinbouwagenda 2019-2030 vindt plaats in samenwerking met externe partners, deze staan

genoemd in de brief.
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5 Communicatiestrategie

Niet van toepassing.


