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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-594556186 (DOS-2013-

0006791)

Contact

P.J. Verbon

070 - 441 76 40

p.verbon@pzh.nl

Onderwerp:

Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland

Publiekssamenvatting:

Om de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden, is het noodzakelijk 

dat deze sector moderniseert. Daarvoor werken we samen in de Coalitie Herstructurering 

Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) en Greenport Westland-Oostland (GreenportWO).

De Coalitie HOT zet zich op dit moment vooral in om herstructurering en modernisering in het 

Westland een impuls te geven. Om dit te bereiken stelt de provincie Zuid-Holland  

€ 4.000.000,- beschikbaar voor het versnellen van modernisering/herstructurering. De gemeente 

Westland stelt voor het zelfde doel een bedrag van € 3.205.000,- beschikbaar. Daarmee wordt 

een totaalbudget van € 7.250.00,- gecreëerd. Het budget zal worden ingezet om in de weg

liggende obstakels (zoals woningen, watergangen etc.) te verwijderen uit het glastuinbouwgebied 

om zo ruimte te maken voor modernisering/herstructurering initiatieven.

De impuls past binnen de ambities voor extra investeringen voor een slimmer, schoner en sterker 

Zuid-Holland, die in de Begroting 2017 zijn geformuleerd.

Met deze investeringsimpuls wordt beantwoord aan de uitvoering  van het voorstel in de brief 

Ruimtelijk economische Strategie die in het najaar van 2016 aan Provinciale Staten is gestuurd

Advies:

1. De bijlage ‘investeringsimpuls Westland’ vast te stellen als onderdeel van de VJN 2017 en 

deze na te zenden aan PS.

2. De publiekssamenvatting vast te stellen waarin is aangegeven dat Provincie extra 

investeringen doet ten behoeve van modernisering/herstructurering in het Westland.

Besluit GS:
Wordt ingevuld na de GS-vergadering

Bijlagen:
Bijlage bij Voorjaarsnota: Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: P.J. Verbon Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 mei 2017 23 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie voor de toelichting de bijlage ‘Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Welstand’.

Het ligt in de verwachting dat voor de ontwikkeling en operationalisering van het programma 

additionele personele inzet en inhuur van expertise benodigd zullen zijn. Deze zullen waar nodig 

in een nader volgend Gedeputeerde Staten advies uiteen worden gezet.

Financieel en fiscaal kader:

Dit besluit is onderdeel van de besluitvorming over de VJN daarin reeds is opgenomen, 

conform de andere investeringsimpulsen.

Aan Provinciale Staten wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om een bedrag van €4.000.000,-

beschikbaar te stellen ten behoeve van de ‘Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland” en 

dit bedrag toe te voegen aan het Programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, Doel 3.1 Een 

groeiende, duurzame en innovatieve economie. Het beschikbare bedrag wordt in de 

voorjaarsnota 2017 in de reserve versterking economie gestort. 

In de voorjaarsnota is opgenomen dat hiervan € 3.800.000,- in 2017 via een begrotingsubsidie 

aan de gemeente Westland zal worden verstrekt. € 200.000,- wordt besteed aan operationele en 

facilitaire kosten, nader onderzoek naar nieuw instrumentarium, communicatie, organisatie en 

evenementen. Dekking vindt plaats vanuit de impulsgelden en vrijval UHB-middelen 

bedrijventerreinen.

Er is geen risico op overschrijding van het budget, de begrotingsubsidie is een maximum.

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden. Met het besluit van Provinciale Staten om in te stemmen met het 

voornemen van Gedeputeerde Staten om maximaal € 4.000.000,- beschikbaar te stellen ten 

behoeve van investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland en dit bedrag toe te voegen aan 

het Programma 3 Aantrekkelijk en concurrerend, Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en 

innovatieve economie, worden Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld een 

begrotingsubisidie te verlenen aan de gemeente Westland.

2 Proces

Zie de bijlage -  Investeringsimpuls duurzame tuinbouw Westland- DOS-2013-0006791

3 Communicatiestrategie

We plaatsen een nieuwsbericht over het besluit op de website. Daarbij wordt een koppeling 

gelegd met de ambities voor extra investeringen voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-

Holland. Vervolgens zal afdeling Communicatie aangesloten zijn bij de vervolgstappen en daar 

waar nodig - en in samenspraak met de programmapartners - over berichten.
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