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Tekst op hoofdlijnen 
 

De glastuinbouwsector heeft zich in de loop van de tijd krachtig ontwikkeld tot een 
economisch cluster van wereldbetekenis De raad acht het gewenst, dat de overheid dit 
glastuinbouwcomplex de ruimte geeft zich duurzaam verder te ontwikkelen. Uitgaande 
van een areaal van ruim 10.500 ha in 2003 zal voor deze duurzame ontwikkeling in 
2020 een areaal benodigd zijn dat ligt tussen de 12.500 en 14.000 ha. 
 
Het rijksbeleid is er nu op gericht de functie van de Greenports Westland, Oostland, 
Aalsmeer en omstreken en Venlo op de lange termijn te behouden en te versterken. 

Voor de korte en middellange termijn sluit het Rijk hiermee aan op de daadwerkelijke ontwikkelingen in de 
glastuinbouwsector en komt tegelijkertijd tegemoet aan de eisen van een duurzame ontwikkeling van een 
vitaal glastuinbouwcomplex. Voor de lange termijn acht de raad het echter gewenst behalve in 
bovengenoemde Greenports ook op duurzame wijze ruimte te bieden in de zuidwest as. Daarbij is de 
Hoeksche Waard als zoeklocatie aan de orde indien besloten wordt in de noordrand over te gaan tot de 
daadwerkelijke aanleg van een bedrijventerrein van 300 ha. ten behoeve van de Rotterdamse haven. Met de 
zoeklocatie kan dan hierop worden aangesloten. Ook vraagt de raad bijzondere aandacht voor 
ontwikkelingskansen rond Schiphol en in Zuidelijk Flevoland. 
 
Bij het bieden van ruimte aan het glastuinbouwcomplex is het de taak van provincies en gemeenten om 
behoud van de ruimtelijke, landschappelijke en omgevingskwaliteit van het landelijk gebied te garanderen 
door concentratie van glastuinbouwvestigingen, het tegengaan van verspreiding en versnippering elders en 
een goede inpassing en vormgeving van dit nieuwe 'kassenlandschap'.  
De raad vindt het onvermijdelijk om ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw op de 
ene plaats landschapskwaliteit op te offeren om daarmee op de andere plaats landschappen van 
glastuinbouw te vrijwaren. 
 

 

De glastuinbouwsector behoeft geen extra financiële steun van de rijksoverheid. De bestaande budgetten zijn 
voldoende maar moeten worden gecontinueerd en ingezet ter ondersteuning van de sterke kanten van het 
Nederlands glastuinbouwcomplex. De raad adviseert de minister van LNV als coördinerend minister voor het 
landelijk gebied de bestaande budgetten te continueren en geconcentreerd in te zetten op de Greenports 
Westland, Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo. Voor de langere termijn adviseert de raad de minister 
in overleg met de provincies een verkenning uit te voeren voor een optie waarbij naast de geconcentreerde 
inzet van budgetten op de Greenports ook sprake is van inzet voor ontwikkelingsmogelijkheden in de 



zuidwest as, rond Schiphol en in Zuidelijk Flevoland. 
 
De rijksinspanningen voor de projectvestigingslocaties buiten deze gebieden dienen op bestuurlijk zorgvuldige 
wijze te worden beëindigd. Het betreft Grootslag, Bergerden, Luttelgeest, Berlikum, Emmen, Ijsselmuiden. 

 


