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Geachte leden,  

 

Binnen de Holland Rijnland gemeenten is de groene sector van groot belang. Veel 
leerlingen uit onze regio volgen het MBO groen onderwijs. Voor de beroepssector in 
het Groene Hart is het belangrijk dat er voldoende leerlingen worden opgeleid in de 
groene sector. De tuinbouwsector is van groot belang voor de Nederlandse 
economie en in het bijzonder voor de greenports. Binnen Holland Rijnland zijn de 
greenport Boskoop en de greenport Aalsmeer actief. De kwantiteit en de kwaliteit 
van de Mbo groen opleidingen is hierbinnen een substantiële pijler.  
Het groen Onderwijs valt onder het Ministerie van Economische Zaken, juist om in te 
zetten op samenwerking met het bedrijfsleven. Deze samenwerking is in onze 
Greenports sterk verankerd.  
 
Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens 55 miljoen euro te bezuinigen 
op het Mbo groen Onderwijs. Volgens onze informatie is er voor 2016 een tijdelijke 
oplossing gevonden voor het compenseren van deze voorgenomen bezuinigingen. 
De Holland Rijnland gemeenten doen een dringend beroep op u om deze 
bezuinigingen niet door te zetten en tot een structurele oplossing te komen om de 
bekostiging op peil te houden. Bezuinigingen op het Mbo groen leiden tot 
kwaliteitsverlies en zelfs tot negatieve gevolgen op de samenwerking binnen de 
Greenports. Dit zal zeker negatieve gevolgen hebben voor de lokale economie.  
 
Daarom pleiten wij ervoor om de voorgenomen bezuinigingen definitief in te trekken. 
Wij vragen u om de bekostiging van ROC’s en AOC’s gelijk op te laten lopen en te 
investeren in de kwaliteit van het groen onderwijs.  
 
Samenvattend zijn de Holland Rijnland gemeenten van mening, dat de 
voorgenomen bezuinigingen op het groen onderwijs in strijd zijn met het ingezette 
beleid op kennis, innovatie en duurzaamheid in deze sector, die hier juist in voorloop 
loopt.  
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Onze oproep is dan ook: blijf investeren kwantiteit en kwaliteit van het Mbo groen, 
om  voldoende toestroom van leerlingen, in samenwerking met het bedrijfsleven te 
waarborgen. 
 
   
De portefeuillehouders Maatschappij van de Holland Rijnland gemeenten 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bijlage:  

1. Motie gemeenteraad Kaag en Braassem 


