
Voorwoord

De Zuid-Hollandse glastuinbouw is een speler van wereldformaat. Ooit begonnen met de teelt van druiven

is het Westland uitgegroeid tot het belangrijkste tuinbouwgebied van de provincie Zuid-Holland en van heel

Nederland. Naast een gunstige ligging, aan zee en vlakbij belangrijke afzetmarkten, heeft innovatie een

belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen en behouden van deze positie. Innovatie op technisch vlak,

maar ook op het creëren van nieuwe vormen van samenwerking. 

Met dit bestuurlijk convenant zetten partijen een volgende stap als het gaat om samenwerking tussen

overheden en bedrijfsleven. Het project collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg is een voorbeeld van

samenwerken in netwerken waar de Greenport West-Holland haar kracht aan ontleend. 

De collectieve zuivering levert een robuuste invulling van de wettelijke plicht tot zuivering van

gewasbeschermingsmiddelen. De wettelijke zuiveringsplicht is aangegrepen om ook andere vraagstukken

aan te pakken zoals de emissie van meststoffen en de verduurzaming van de waterhuishouding op

bedrijfsniveau. Een mooie bijvangst is de verwijdering van andere emissies, zoals medicijnresten, uit het

afvalwater van de AWZI. 

Daarnaast maakt de gekozen zuiveringstechniek het mogelijk om het vergaand gezuiverde effluent nuttig in

te zetten, bijvoorbeeld voor de gietwatervoorziening van de bedrijven. Hierdoor ontstaat het perspectief van

een circulair watersysteem, klimaatbestendig en klaar voor de toekomst. 

Met de collectieve zuivering geven we invulling aan een lange termijntraject waarbij de glastuinbouw op

een groot aantal gebieden zich blijft ontwikkelen als mondiaal voorbeeld op het terrein van duurzaamheid.

Dit conform de Greenport strategie “Feeding & Greening the Mega-Cities” en de bedrijfslevenstrategie

2030. 

Voor wat betreft waterkwaliteit en gewasbescherming is in deze strategieën vastgelegd dat in 2030 sprake

is van een (nagenoeg)nul-emissie naar het milieu en dat partijen de afhankelijkheid en het gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen de komende jaren verder zullen terugdringen. Dit in lijn met de op Europees

niveau in de “Van boer tot bordstrategie” geformuleerde doelstelling van 50% reductie van het gebruik van

chemische gewasbeschermingsmiddelen. In Greenportverband zullen wij hier de komende jaren verder

invulling aan geven. 

Om de voortgang te bewaken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zullen partijen in 2025 de stand

van zaken opmaken.
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