Amendement
Betreft: Voorstel nr. 04 op de agenda van het AB Holland Rijnland van 16 december 2015
Onderwerp: Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De huidige tekst onder Speerpunt 6. Greenports van morgen te vervangen door onderstaande
tekst:
Algemeen.
In de regio Holland Rijnland zijn drie Greenports actief, te weten in de Duin- en Bollenstreek, Boskoop
en Aalsmeer. De bedrijven in deze Greenports zijn allen actief in de sierteeltsector, waarbij elke
Greenport binnen haar eigen specialisatie een dominante positie heeft op de internationale markt. Deze
positie heeft de Duin- en Bollenstreek op de markt voor bollen, Boskoop op de markt voor bomen en
Aalsmeer op de markt voor bloemen en planten. Hoewel elke Greenport haar specialisatie kent, zijn er
ook veel onderlinge zakelijke relaties die de marktpositie versterken. Om de internationale marktpositie
te behouden en versterken zetten de drie Greenports zich in op onder meer de volgende thema’s:

Innovatie,

Ruimte & bereikbaarheid,

De aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt

Positionering van de sector en regio

Duurzaamheid.
De Greenports richten zich op de gehele bedrijfsketen van veredeling, teelt & broeierij, de importerende
en exporterende handel en tot slot de logistiek.
Specialisatie per Greenport
Greenport Duin- en Bollenstreek
Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en
Bollenstreek. De unieke combinatie van bloembollen, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke
economische basis.
Greenport Boskoop
Het Nederlandse boomteeltcluster beslaat circa 40% van de wereldmarkt, 30% daarvan wordt
verhandeld via Boskoop. Greenport Boskoop is naast producent vooral een handelscentrum.
Greenport Aalsmeer
Ruim 60% van de internationale handel in bloemen en planten vindt plaats via Nederland, waarbij
Greenport Aalsmeer binnen Nederland het grootste handelscentrum is voor bloemen en planten.
Bestuurlijke organisatie
Algemeen
Voor vertegenwoordiging, afstemming en belangenbehartiging is elk van deze Greenports bestuurlijk
georganiseerd op basis van een geografische indeling. Binnen deze indeling werken overheden,
bedrijfsleven en kennisinstelling aan bovengenoemde thema’s. Voor thema’s die grensoverschrijdend
zijn, wordt zo veel als mogelijk samengewerkt tussen deze drie Greenports of via Greenport Holland.
Relatie Holland Rijnland - Greenports
Holland Rijnland ondersteunt de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en bollenstreek (GOM)
vanuit het Regionaal Investeringsfonds, maar heeft geen directe bemoeienis met de projecten en
activiteiten. Daarnaast laat de regio Holland Rijnland het functioneren van de Greenports over aan
afzonderlijke Greenport-organisaties. en ziet hier voor zichzelf geen rol weggelegd.
Speerpunt: De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van de
Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer.

De Greenports in Nederland zijn economisch van belang voor de Nederlandse economie. De (gemeenten
binnen de) Greenports zijn ook verenigd in het overkoepelende overleg van de Greenports Holland voor
afstemming, lobby en belangenbehartiging. Binnen het ontwikkelings- en productieproces van de
Greenports komen andere speerpunten samen. Die zijn ondersteunend aan het uitbouwen van de
economische kracht van de Greenports binnen onze regio in het bijzonder. Zo is de nabijheid van
kennisinstellingen een belangrijke troef in onze regio, kunnen de Greenports profiteren van de
(innovatieve) kennis die wordt opgedaan vanuit biobased, energietransitie en space. Wij zien
mogelijkheden om speerpunten vanuit meerdere thema’s uit deze inhoudelijke agenda te verbinden met
de doelstellingen van de Greenports en hier gezamenlijk een invulling aan te geven. Daarnaast zullen wij
het belang van de Greenports binnen onze regio en de bijdrage die zij leveren aan de Nederlandse
economie blijven benadrukken.

Toelichting:
Holland Rijnland verwoordt in de Inhoudelijke Agenda dat het de uitbouw van de internationale
economische kracht van de Greenports in de regio wil steunen. Daarnaast is er een duidelijke samenhang te
ontdekken tussen de doelstellingen van de Greenports en andere speerpunten in deze Inhoudelijke Agenda
(bv. op gebied van biobased, energietransitie, space etc.). Een goede onderlinge afstemming tussen de
Greenports en Holland Rijnland bevordert de invulling van de speerpunten van de regio. Deze afstemming
komt in de nieuwe tekst, die gedragen wordt door de drie Greenports, sterker naar voren.
Ondertekend door de leden van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van de gemeenten Nieuwkoop,
Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen.

Oorspronkelijke tekst
Algemeen. Onze regio heeft 3 greenports binnen haar grenzen; Greenport Duin‐ en Bollenstreek,
Boskoop en Aalsmeer. Wij ondersteunen de greenport ontwikkelingsmaatschappij Duin‐ en
Bollenstreek (GOM) vanuit het Regionaal Investeringsfonds, maar hebben geen directe bemoeienis
met de projecten en activiteiten die worden uitgevoerd. Wij hebben als regio geen invloed op het
functioneren van de greenports. De greenports kennen een eigen organisatievorm voor de
vertegenwoordiging, afstemming en belangenbehartiging binnen het geografisch gebied van de
greenport.
Flower Science Center verbindt Onderzoek, Onderwijs, Ondernemer en Overheid in de ambitie om te
innoveren in de bloembollensector. Door kennis en kunde zichtbaar te maken en met elkaar te delen
wordt de toekomst van de Greenport Duin‐ en Bollenstreek duurzaam bestendigd.
Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De stichting Greenport
Aalsmeer bundelt de kennis en kunde van vele partijen om de internationale concurrentiepositie van
de regio te versterken. De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop maken deel uit van de
Greenport Aalsmeer
Greenport Boskoop zet zich in voor een sterker boomteeltcluster. De stichting Greenport Regio
Boskoop e.o. is een uitstekend platform om in overleg te treden, om elkaar te informeren en zo
bijvoorbeeld besluitvorming voor te bereiden. Belangrijke onderwerpen die regelmatig aan de orde
komen: Infrastructuur, Herstructurering, Projecten uit de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV),
provinciale en landelijke besluiten op gebied van boomteelt (boktor) of tuinbouw (Topteam
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) en Kennis & Innovatie Impuls.
Speerpunt: De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van de
Greenports Duin‐ en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.
De greenports in Nederland zijn economisch van belang voor de Nederlandse economie. De
(gemeenten binnen de) greenports zijn verenigd in het overkoepelende overleg van de Greenports
Holland voor afstemming, lobby en belangenbehartiging. Dat impliceert dat er niet direct een actieve
rol voor ons is weggelegd. Binnen het ontwikkelings‐ en productieproces van de greenports komen
andere speerpunten samen. Die zijn ondersteunend aan het uitbouwen van de economische kracht
van de greenports binnen onze regio in het bijzonder. Zo is de nabijheid van kennisinstellingen een
belangrijke troef in onze regio, kunnen de greenports profiteren van de (innovatieve) kennis die
wordt opgedaan vanuit biobased, energietransitie en space.
Kortom, om de greenports tot een succes te maken zijn vooral de greenports zelf aan zet. Wél is van
belang dat wij in afstemming met de greenports het grote verhaal vertellen aan de (bestuurlijke)
tafels op Rijks‐ en provinciaal niveau waar Holland Rijnland in participeert. Het verhaal over het
belang van de greenports binnen onze regio en de bijdrage die zij leveren aan de Nederlandse
economie.

