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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Convenant Broekpolder 

 

Geachte Statenleden, 

In Zuid-Holland bevindt zich het grootste glastuinbouwcluster van de wereld: een belangrijke

speler in de wereldwijde voedingsketen. Wij willen dat de sterke positie van de Greenports op het

gebied van veredeling, productie, logistiek en handel in de wereld gehandhaafd blijft. Wij dragen

hiertoe bij aan modernisering, herstructurering en verduurzaming met inachtneming van de

ruimtelijke kwaliteit. Deze opgaven pakken wij in samenhang met andere opgaven in het gebied

(energie, vervoer) op. De vernieuwing van de sector vraagt om samenwerking tussen

uiteenlopende partijen, wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen

bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. 

 

Een belangrijk aspect is de noodzakelijke modernisering van het teeltareaal glastuinbouw. Als

provincie hebben we ambitie om het tempo van modernisering / herstructurering te verhogen

zodat een gezond areaal ontwikkeld. 

 

De afgelopen jaren is hier in diverse samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheid en

private partijen op ingezet. Met een groot aantal ondernemers is individueel en in kleine groepen

het gesprek gevoerd over hoe zij de toekomst zien, wat zij nodig hebben en wat ze zelf kunnen

doen om ontwikkeling van hun bedrijven te stimuleren. Gekozen is voor een gebiedsgerichte

aanpak. In de Broekpolder (gemeente Westland) heeft een groep van, in eerste instantie, 32

ondernemers elkaar gevonden om samen aan de slag te gaan. 

 

Eind 2018 heeft dit geleid tot een gesprek tussen ondernemers, gemeente en provincie over een

gebiedsproces met een bottom-up aanpak om te komen tot een integrale aanpak van het gebied

Gekozen is om te gaan werken a la Groene Cirkels, waarvan een intensief samenwerkings- en

participatieproces startend met een droom en vervolgens komen tot uitwerking en uitvoering van

kleinere en grote projecten, de kern is. Met ondernemers, huiseigenaren, overheden en

stakeholders is in 2019 nagedacht over de toekomst. Met als resultaat: “Een gebied waarin we

samen een goede balans hebben tussen wonen & werken: een duurzaam en toekomstbestendig
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Broekpolder waar we met z’n allen trots op zijn.” Belangrijke thema’s zijn Energie, Ruimte voor

Groei, Goede Huisvesting, Ruimte voor Water, Samenwerken, Innovatie. Dit jaar wordt in zeer

actieve werkgroepen hard gewerkt aan nadere concretisering van de thema’s, en mogelijke

projecten. Om te zorgen dat dit innovatieve gebiedsproces door kan blijven gaan, is door

grondeigenaren in het gebied een coöperatie opgericht. Met inmiddels een ruime 70 leden. 

 

Een vervolgstap in commitment en continuïteit is het bevestigen van de samenwerking van de

provincie Zuid-Holland met de andere betrokken partijen op het gebied van de hiervoor

genoemde prioriteiten. De provincie draagt hiermee geen bevoegdheden over, maar bevestigt

haar positie in het gebiedsproces.

 

Gedeputeerde Bom-Lemstra zal op 26 oktober 2020 het bijgevoegde convenant ondertekenen

met de kern van samenwerkende partijen: Coöperatie Broekpolder2040, gemeente Westland,

Hoogheemraadschap Delfland en provincie Zuid-Holland. Na ondertekening van het Convenant

Broekpolder2040 wordt door de betrokken partijen een uitvoeringsagenda opgesteld en concrete

projecten voor het eerstvolgende jaar afgesproken, om er voor te zorgen dat de prioriteiten

daadwerkelijk worden vertaald naar concrete acties. 

 

Dit Gebiedsproces wordt gezien als een potentieel voorbeeld voor andere gebieden. Opgedane

kennis en ervaring wordt onder andere gedeeld binnen Greenports West-Holland en Greenports

Nederland.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Convenant Broekpolder 


