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Paul Duijvensz

Onderwerp:
Bezuinigingen groen onderwijs
Beslispunten:
1. In te stemmen met verzenden brief aan Tweede Kamer met oproep niet te
bezuinigen op groen onderwijs.
Inleiding:
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft op 21 maart een motie aangenomen om
een oproep te doen aan de Tweede Kamer om de bezuinigingen op het groen onderwijs
ongedaan te maken. Deze oproep is 18 mei besproken in het OOGO (Op overleg Gericht
Overleg) van de Leidse regio. Hier is de afspraak gemaakt deze oproep te agenderen bij
het portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland.
Het groen onderwijs is van groot belang voor het functioneren van de greenports. De
Greenports zijn een belangrijke pijler voor de economie van Holland Rijnland.
Beoogd effect:
Negatieve effecten bezuiniging groen onderwijs onder de aandacht te brengen.
Argumenten:

1.1 Groen onderwijs randvoorwaarde voor functioneren greenports
Tuinbouwsector is voor de Nederlandse economie en Holland Rijnland van groot
economisch belang. Export van bloemen en bollen leveren een substantiële bijdrage aan
het BNP. Binnen Holland Rijnland is in Rijnsburg de op één na grootste bloemenveiling
gevestigd. Het groenonderwijs heeft als kenmerk dat het nauw verweven is van met het
bedrijfsleven. Bezuinigen op het groen onderwijs zal schadelijke gevolgen hebben voor
het functioneren van de greenports. Voor stagebegeleiding, bedrijfsbezoeken
ontwikkeling van de onderwijsinhoud zullen minder middelen beschikbaar zijn.
1.2 Bezuinigingen gaan ten koste inzet greenports
De greenports zelf investeren veel op de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Bezuinigingen op het onderwijs zullen negatieve invloed hebben op de energie, die
vanuit de greenports wordt ingezet.

1.3 Bezuinigingen zijn strijdig met innovatie binnen de sector
In de groene sector vindt veel innovatie plaats op het vlak van duurzaamheid, energie
en productontwikkeling. Deze innovaties vinden hun vertaling in het
onderwijsprogramma. Bezuinigingen staan haaks op het ingezette beleid op kennis,
innovatie en duurzaamheid in een sector, die hierin voorop loopt.

Kanttekeningen/risico’s:
De Tweede Kamer ontvangt veel dringende oproepen. Het effect van deze oproep zal
beperkt zijn. Door de oproep door Holland Rijnland te laten doen, is de impact groter.
Holland Rijnland heeft de op één na grootste bloemenveiling (Flora Holland) Rijnsburg
binnen de regio. De AOC raad (belangenbehartiging agrarisch onderwijs) roept op tegen
deze bezuiniging te blijven protesteren.
Financiën:
N.v.t.
Communicatie:
Persbericht na besluit van het pho Maatschappij
Communicatie via plaatsing op de website.
Evaluatie:
N.v.t.
Bijlagen:
1. Brief aan Tweede Kamer commissie van onderwijs
2. Motie raad Kaag en Braassem.

