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Advies
1.

Aan te gaan het Convenant Broekpolder2040, waarmee provincie Zuid-Holland verklaart te
beogen, samen met Coöperatie Broekpolder 2040, gemeente Westland en
Hoogheemraadschap Delfland, te werken in een innovatief gebiedsproces met als doel het
gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstbestendig glastuinbouwgebied om goed te kunnen
wonen, werken en recreëren. Hiermee beoogt de provincie bij te dragen aan het belang van
toekomstbestendige glastuinbouw, goede bereikbaarheid, energietransitie en duurzaam

2.
3.

waterbeheer in dit gebied.
Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS voorstel Ondertekening Convenant
Broekpolder2040;
Vast te stellen de GS-brief aan PS met betrekking tot de ondertekening Convenant
Broekpolder2040.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan
mevrouw A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde Greenports van de Provincie Zuid-Holland, om het
Convenant Broekpolder2040 namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen, samen met
Coöperatie Broekpolder 2040, gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
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1.

GS-brief aan PS inzake ondertekening Convenant Broekpolder2040

2.
3.

Convenant Broekpolder2040
Machtigingsformulier CdK

1

Toelichting voor het College

In Zuid-Holland bevindt zich het grootste glastuinbouwcluster van de wereld: een belangrijke
speler in de wereldwijde voedingsketen. Om deze rol van betekenis ook in de toekomst te blijven
vervullen is modernisering van het teeltareaal glastuinbouw noodzakelijk. Als provincie hebben
we ambitie om het tempo van modernisering / herstructurering te verhogen zodat een gezond
areaal ontwikkeld.
De afgelopen jaren is hier met onder andere de Coalitie HOT (Herstructurering Ontwikkeling
Tuinbouwsector) op ingezet. Ondernemers, overheid en Rabobank werken hierin samen. Een
belangrijk thema was de Onderneming van de toekomst (2026). 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 hoe
dit vorm te geven. Voorkeur van alle partijen was een gebiedsproces met een bottom-up aanpak
om te komen tot een integrale aanpak van het gebied. Afgesproken is om te gaan werken a la
Groene Cirkels, waarvan een intensief samenwerkingsproces startend met een droom en
vervolgens komen tot uitwerking en uitvoering van kleinere en grote projecten, de kern is.
2019 Is het jaar van vormgeven van het proces en de droom geworden. In een tweetal druk
bezochte bijeenkomsten met ondernemers, huiseigenaren, overheden en stakeholders is
nagedacht over de toekomst. Met als resultaat: “Een gebied waarin we samen een goede balans
hebben tussen wonen & werken: een duurzaam en toekomstbestendig 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.
In meerdere zeer actieve werkgroepen wordt dit jaar 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 ondertekenen van een convenant voor de
komende 3 jaar met de kern van samenwerkende partijen: Coöperatie Broekpolder2040,
gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland en provincie Zuid-Holland.
Op 26 oktober a.s. ligt het Convenant Broekpolder204 ter ondertekening voor aan de partners,
waaronder provincie Zuid-Holland.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excusief BTW
Programma
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: € 0,00
: Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

In het Convenant Broekpolder204 verklaren de verschillende partijen zich bereid aan de
uitwerking en uitvoering van het gebiedsproces Broekpolder 2021 -2023 te verbinden. Dit betreft
een inspanningsverplichting. Er zijn geen financiële consequenties of risico’s aan ondertekening
van de verklaring verbonden, gelet op het juridisch kader. Vervolgstappen, nadere uitwerking en
eventuele financiële consequenties daarvan zullen apart ter besluitvorming worden voorgelegd.
Wanneer de provincie besluit in specifieke projecten te participeren met aanvullende middelen op
wat nu al ingezet wordt regulier binnen de opgave Greenports, vindt dekking plaats binnen de
bestaande middelen voor Greenports. Indien aanvullende dekking nodig is zullen daar voorstellen
voor volgen in voorjaarsnota en/of najaarsnota. Het is nu echter nog niet in te schatten om welke
projecten het eventueel zal gaan, wat andere partners gaan bijdragen en of de provincie zal
participeren.
Juridisch kader
Er zijn geen juridische consequenties aan ondertekening van het Convenant Broekpolder2040
verbonden. Het betreft een inspanningsverplichting. Er zijn geen concrete (resultaats-)
verplichtingen die worden aangegaan en die door de andere partijen kunnen worden
afgedwongen. Het Convenant Broekpolder204 heeft vooral de betekenis van het uitspreken van
gezamenlijk commitment, waarmee iedere betrokken partij daarmee de toezegging doet om
binnen zijn taakveld en bevoegdheden inzet hierop te leveren. Het tekenblad met de
handtekeningen van de ondertekenaars van het Convenant Broekpolder204 zal na 26 oktober
2020 toegevoegd worden aan het dossier.
De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176
Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven
machtiging wordt mevrouw A.W. Bom-Lemstra, gedeputeerde van Economie, gemachtigd om
om het Convenant Broekpolder2040 namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen samen
met Coöperatie Broekpolder 2040, gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland.

2 Voorafgaande besluitvorming
Geen besluitvorming door GS of PS aangaande dit gebiedsproces Broekpolder.
Voor het voortraject zie Toelichting.

3 Proces
Het Convenant Broekpolder2040 bevestigt 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.
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.
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Vanwege de brede scope van het gebiedsproces worden meerdere GS-portefeuilles geraakt.
Waar nodig worden betreffende portefeuillehouders betrokken.
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.
In het kader van de actieve informatieplicht wordt geadviseerd om de in de bijlage opgenomen

4 Participatie
Dit gebiedsproces, waarbij het initiatief van ondernemers en huiseigenaren zelf komt, en we
samenwerken op basis van de Groene Cirkel methodiek, is een traject waarin de provincie zich in
de eerste fase bevindt in de positie van responsieve overheid. We ondersteunen het initiatief om
te komen tot een werkend proces en een visie. Hoe concreter de projecten worden, hoe meer we
in een co-creërende rol komen.
Het is een intensief samenwerkingsproces waarin voortdurend gesprek plaatsvindt over wie doen
mee, met welke rol en welke verantwoordelijkheden. De opgerichte Coöperatie Broekpolder2040
heeft een trekkende rol en organiseert brede dialoog en betrokkenheid. Als overheden denken we
mee en springen we bij waar nodig in het informeren en betrekken van belanghebbenden.

5 Communicatiestrategie
Na de ondertekening van het Convenant op 26 oktober 2020 zal een gezamenlijk persbericht
worden opgesteld namens de partijen die ondertekenen. Daarnaast zal de provincie zelf actief
communiceren over de ondertekening van het Convenant en de inzet van de provincie in dit
traject.
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