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Verduurzaming van de glastuinbouw is een speerpunt van de provincie Zuid-Holland.

De Partij voor de Dieren heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over het in zeer zwaar

weer verkerende bedrijf Koppert Cress, een duurzaam en innovatief glastuinbouwbedrijf

dat voornamelijk voor de horeca produceert. Omdat de horeca nog steeds gesloten blijft,

dreigt hij te moeten stoppen met zijn bedrijf, omdat het zo niet vol te houden is. 1 2 3 De

antwoorden op onze eerdere vragen waren bemoedigend.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen legt de Partij voor de Dieren de volgende

vragen aan u voor.

1. Bent u met ons van mening dat alles gedaan moet worden om dit glastuinbouwbedrijf,

dat vooroploopt in verduurzaming van de glastuinbouw, kan blijven voortbestaan?

Antwoord:

Voor wat de mogelijkheden die de provincie heeft betreft, zijn wij dat met u eens. Deze

mogelijkheden zijn echter beperkt als het gaat om de ondersteuning van individuele

bedrijven.

2. Welke mogelijkheden ziet het college om dit duurzame en innovatieve bedrijf, dat een

voorbeeldfunctie en een aanjaagfunctie vervult voor de glastuinbouwsector, te

ondersteunen, zodat het kan blijven voortbestaan?

Antwoord:

De provincie Zuid-Holland is één van de oprichters van het landelijke tuinbouwnetwerk

Greenports Nederland. Sinds het begin van de coronacrisis, in maart 2020, is

                                                                                      
1 https://www.omroepwest.nl/nieuws/4332207/Koppert-Cress-ontslaat-10-procent-
personeel-Het-doet-heel-veel-pijn
2 https://www.ad.nl/westland/koppert-cress-uit-monster-ontslaat-19-
medewerkers~ad765744/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
3 https://www.ad.nl/westland/koppert-cress-in-overlevingsmodus-wij-zijn-zwaarst-getroffen-
tuinbouwbedrijf~ab8605c1/
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Pagina 2/2 Greenports Nederland actief in de lobby richting het Rijk om de tuinbouwsector te

ondersteunen waar die geraakt wordt door de gevolgen van de coronamaatregelen.

Dit heeft in mei 2020 geresulteerd in een noodfonds voor onder andere de

voedingstuinbouw die aan de horeca levert. Helaas heeft dit niet alle leed verzacht

voor een kleine groep gespecialiseerde bedrijven zoals Koppert Cress. Daarom

continueert de crisisorganisatie de lobby voor deze bedrijven. Hierbij is sindsdien het

volgende bereikt:

1. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen meedoen aan de regeling

tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

2. Dankzij goede data, onder andere van Koppert Cress, is deze regeling

verruimd tot een maximum van €400.000 per kwartaal, voor het eerste

kwartaal van 2021

3. De betreffende bedrijven kunnen gebruik blijven maken van de NOW regeling

De crisisorganisatie blijft daarnaast zoeken naar maatwerk oplossingen voor bedrijven

als Koppert Cress, bijvoorbeeld in de vorm van een aanvullende krediet faciliteit. De

provincie Zuid-Holland blijft hierover in nauw overleg met de crisisorganisatie. Hoewel

de provincie zelf geen specifiek instrumentarium heeft om bedrijven te ondersteunen

op het gebied van de gevolgen van de corona maatregelen, zet de provincie in het

algemeen haar instrumentarium, waaronder financiële instrumenten, in om het

tuinbouwcluster te faciliteren in verduurzaming en innovatie. Bijvoorbeeld door middel

van de MIT subsidieregeling, waaruit een consortium met onder andere Koppert Cress

een bijdrage heeft ontvangen voor het project ‘Experiment Dutch Vanille4’. Koppert

Cress is daarnaast in gesprek met Innovation Quarter over mogelijkeden voor

ondersteuning.

Den Haag, 11 mei 2021          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

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

                                                                                      
4 De samenwerking Koppert Cress en Star Orchids wil in dit project de teelt van de vanille-
orchidee en het fermentatieproces van de vanillepeul ontwikkelen om te komen tot een
hoogwaardige kwaliteit Dutch Vanille. De ontvangen subsidie bedraagt €171.400,00.


