ABC Westland

Corridor A4-A20:
onderweg naar een duurzame toekomst

HORTI

S
PU

CAM

NR 1 BLIJVEN IN FEEDING AND GREENING MEGACITIES

Dit doen we samen met het Rijk, de MRDH, kennisinstituten en het bedrijfsleven.
In het overleg MIRT 2017 willen we afspraken maken over het no-regret pakket
én starten met een MIRT-verkenning naar integrale oplossingen.
1 juni 2017
Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland

Om de kansen in de tuinbouwsector te grijpen en de concurrentiepositie te verbeteren, werken de gemeente Westland en de provincie
Zuid-Holland in de Coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) samen met de Federatie VruchtgroenteOrganisaties
(FVO), Royal FloraHolland, Rabobank en het ministerie van Economische
Zaken. De Coalitie HOT wil een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse glastuinbouwcluster tot een slimme,
schone en sterke topsector. Omdat de modernisering van de Greenport
Westland-Oostland daarvan een essentieel onderdeel is, zijn de
gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland trekker van de
HOT-satelliet Infrastructuur, Energie en Ruimtelijke Ordening.
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De zes Nederlandse greenports zijn toonaangevend, van wereldklasse en leveren
een essentiële bijdrage aan de wereldvraagstukken van Feeding and Greening
Megacities. De sector is met ruim 29.000 bedrijven, variërend van zaadveredelaar
tot producent, van kassenbouwer tot leverancier van ICT-systemen en logistiekdienstverleners, een belangrijke motor voor de Nederlandse economie.
Dit geldt zeker voor de Greenport Westland-Oostland (GreenportWO), maar is
niet vanzelfsprekend. NR 1 blijven vraagt méér en een andere inspanning dan
NR 1 worden. Om NR 1 te blijven is het nodig om te investeren in de greenport
van de toekomst: de Greenport 3.0.

GREENPORT WESTLAND-OOSTLAND:
• Importwaarde € 3,9 miljard
• Productiewaarde € 2,6 miljard
• Economische waarde € 7,4 miljard
• Groei naar € 8,5 miljard in 2026
• 60% van Nederlands glasareaal
•	Economische waarde versstromen 40% stijging
laatste 10 jaar
• 50.000 - 70.000 greenportarbeidsplaatsen

ESSENTIËLE INGREDIËNTEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST
Om NR 1 te blijven is het van belang te investeren in:
• duurzame energievoorziening (warmte/CO2);
• modern tuinbouwareaal in combinatie met modern ondernemerschap;
• optimale doorstroming tussen greenport en mainports;
• kennisinfrastructuur;
• voldoende en kwalitatief opgeleid personeel;
• goed bereikbare werklocaties (van én naar de greenport).
Investeren in de greenport betekent investeren in banen, kennisontwikkeling
én toegevoegde waarde voor de economie.
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CORRIDOR A4-A20: SHOWCASE GREENPORT 3.0
De Corridor A4-A20 is een essentiële schakel in het nationale versnetwerk1.
Het verbindt de GreenportWO met de mainports Rotterdam en Schiphol. In de
corridor komen ontwikkelkansen samen2:
• campusontwikkeling rond het World Horti Center;
•e
 nergie-infrastructuur (warmte) die greenport en mainport + stad verbindt;
(het eerste geothermie smartgrid van Europa);
• v erbetering van de doorstroming op de Veilingroute3;
• v erbetering van de ecologie;
• v ergroten toegang tot banen in en buiten Westland3.
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KANSEN PAKKEN: INTEGRALE ONTWIKKELING

NO-REGRET PAKKET
• experimenteren met slimme oplossingen voor verminderen druk op wegennet;
• snelfietsverbindingen Naaldwijk-Delfland-Delft-Den Haag (modal shift
auto  fiets)3;
• decentrale energiebronnen ontwikkelen5;
• het World Horti Center bereikbaar maken met openbaar vervoer;
• verbetering aansluiting Veilingroute-Wippolderlaan;
• ruimte maken voor herstructurering door in de weg liggende woningen uit te
plaatsen5.
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• oplossing onderzoeken voor verbetering doorstroming op de Veilingroute
én het hoofd- en lokale wegennet in combinatie met aanleg energieinfrastructuur4;
• oplossen van het bereikbaarheidsprobleem voor deze goederenvervoercorridor (28% vrachtvervoer, groei vrachtwagens 60% tot 2026) op een
duurzame weg en met een duurzame aanpak;
• doorontwikkeling van het World Horti Center incl. de bereikbaarheid daarvan;
• verbetering van toegang tot banen in Westland én daarbuiten;
• dit als vliegwiel gebruiken voor modernisering / herstructurering van de glastuinbouw.
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Integrale Ontwikkelmogelijkheden
1. Bron: MIRT onderzoek Mainport-Greenport / Impulsagenda Greenport 3.0 (mei 2017)
2. Bron: Werkboek Westland, vastgesteld door college B&W en GS (oktober 2016)
3. Bron: MIRT onderzoek Bereikbaarheid Den Haag-Rotterdam (juni 2017)
4. Bron: Verkenning kosten baten verbetering doorstroming Veilingroute (Ecorys, mei 2017)
5. Provincie, gemeente en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben al middelen hiervoor gereserveerd

