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1.

Project
• Projectnummer
14971
• Onderwerp/titel
Versterking programmamanagement Groene Agenda
• Relatie met taken/thema’s PT
Groen en Welbevinden

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
Brief d.d. 13 mei 2014
• Naam aanvrager
Flora Holland
• Naam ontvanger van de bijdrage
Flora Holland
• Naam uitvoerder(s)
Consortium Flora Holland en iVerde

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Aanvullende financiering voor het programmamanagement van het PPS-programma ‘De
Groene Agenda’.
• Hoofdpunten
Het PT-bestuur heeft najaar 2013 besloten, aan het consortium van Flora Holland en iVerde
in totaal € 740.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en uitvoering van het PPSprogramma ‘De Groene Agenda.’ Aan de beschikbaarstelling van deze subsidie is o.m. de
voorwaarde verbonden, dat het Consortium FloraHolland / iVerde een nieuw
programmabestuur samenstelt bestaande uit MT- en Bestuursleden van FloraHolland en
iVerde, waarbij het nieuwe programmabestuur aangeeft wie de programmamanager is onder
leiding waarvan dit bestuur verantwoordelijk is voor de uitvoering van de projecten en
onderzoeken van ‘PPS De Groene Agenda’. In het kader van de Belangstellingsregistratie
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was destijds één van de PT-medewerkers de beoogde programmamanager, voor de zowel
‘PPS De Groene Agenda’ als voor het programma ‘Biobased economy’. Nadat bleek dat
deze medewerker afzag van deze functie, is door Flora Holland binnen eigen gelederen
gezocht naar vervanging. Een vervanger is inmiddels gevonden. Omdat hierdoor thans
sprake is van een zwaardere invulling dan voorzien, wordt om een extra financiële bijdrage
verzocht.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 100.000
• Ten laste PT
€ 100.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
n.v.t.
• Kostenplaats/financieringsfonds
220 / bloemen teelt
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
2015
Totaal

50.000
50.000
100.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Het maatschappelijke en sectorale belang, alsmede de doelen en de aanpak van de
programma’s waarvoor de programmamanager wordt aangesteld, blijven onveranderd.
Gezien het omvangrijke en complexe werkveld is een zwaardere invulling verdedigbaar.
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• Advies
Inhoudelijk positief onder voorwaarde dat het budget beschikbaar komt nadat door de
consortiumpartners Flora Holland en iVerde gezamenlijk aan PT kenbaar is gemaakt dat
voor ‘De Groene Agenda’ een nieuw programmabestuur is ingesteld, dat instemt met de
aanstelling van de binnen eigen gelederen van Flora Holland beschikbaar gemaakte
medewerker voor de functie van programmamanager van ‘PPS De Groene Agenda’. Voor
definitieve honorering zie procedure budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Brief van Flora Holland van 13 mei 2014.

