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Geachte leden,
Graag informeren wij u over het volgende onderwerp: Reisvoornemen
van gedeputeerde Ilse Zaal naar jaarlijkse conferentie ERIAFF netwerk in
Thessaloniki op 1 4 en 1 5 juni 2022.

Uw kenmerk

Inleiding

ERIAFF is het Europees netwerk op gebied van innovatie in de landbouw
en voedsel waar wij al enkele jaren lid van zijn. Het netwerk telt 50
leden/regio’s vanuit 21 lidstaten’. Noord-Holland trekt ambtelijk, in
samenwerking met Zuid-Holland, de werkgroep plants (i.e. tuinbouw).
Daarnaast zijn we lid van de werkgroep Proteins (i.e. Eiwittransitie).
Tijdens de ERIAFF jaarlijkse conferentie komen de bestuurlijke en
ambtelijke vertegenwoordigers van de leden samen. Vanwege Covid
heeft dit evenement de afgelopen 2 jaar niet plaats kunnen vinden. Dit
jaar gaat de conferentie wel door op 1 4, 1 5 en 1 6 juni in Thessaloniki,
Griekenland. Gedeputeerde Zaal is aanwezig op 14 en 1 5 juni.

Doel

Op de jaarlijkse conferentie is het bestuurlijke doel enerzijds om op het
podium de boodschap van de Nederlandse en Noord-Hollandse
tuinbouwsector te presenteren, dit sluit aan bij het Ambitiedocument
van de Greenports NL. Deze boodschap past binnen de kaders van de
Noord-Hollandse Europastrategie en de inzet van de provincie NoordHolland in het landelijke tuinbouwnetwerk van Greenports NL.
Daarnaast zal gedeputeerde Zaal aandacht vragen voor de Nederlandse
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en Noord-Hollandse inzet in de eiwittransitie, hier is recent een studie
naar verricht.
Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland, is ook aanwezig
en hij zal in hetzelfde tijdslot de World Expo 2022 Floriade promoten.
Anderzijds is het bestuurlijk doel om het gesprek te voeren met
politieke/bestuurlijke vertegenwoordigers van andere Europese regio’s
over een gedeelde tuinbouwboodschap middels het ondertekenen van
het Pact ‘the role of the horticulture sector in a sustainable EU food
system'. Het doel van het PACT is om samen met 1 0 Europese
tuinbouwregio’s de positie, de kansen en de oplossingen die de
tuinbouw o.a. op gebied van duurzaamheid biedt, onder de aandacht te
brengen in Brussel. Daarnaast zal de inzet zijn om kennis te delen over
de eiwittransitie.

Tot slot
Na deze reis zullen wij u spoedig informeren middels een reisverslag.
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