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Samenvatting

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad
voor het Landelijk Gebied gevraagd advies uit te brengen over de ruim-
telijke ontwikkeling van de glastuinbouw. De minister vraagt de raad
hem te informeren over de gewenste ontwikkelingen van de glastuin-
bouwketen in Nederland en over instrumenten om kennis en innovatie in
deze sector verder te stimuleren. 
Met name vraagt hij de agrologistiek in het advies te betrekken en de
knelpunten op dit vlak in kaart te brengen. Het betreft hier niet alleen de
infrastructuur maar ook het samenbrengen van de diverse schakels in de
keten of mogelijk zelfs het samenbrengen van meerdere sectoren in een
agribusiness complex. Ook acht de minister het van belang te vernemen
wat de betekenis van genoemde ontwikkelingen is voor de tien project-
vestigingslocaties en de inzet van het huidig instrumentarium. Tenslotte
vraagt hij na te gaan wat bestuurlijk nodig is om te komen tot een
samenhangende (ruimtelijke) benadering van de glastuinbouwketen,
gegeven de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk en de
andere overheden. 

Gezien het belang van het glastuinbouwcomplex voor de Nederlandse
economie en gezien de in EU-verband overeengekomen Lissabon-strate-
gie (EU meest innovatieve en concurrerende economie in de wereld)
acht de raad een visie op de verdere ontwikkeling van dit glastuinbouw-
complex gewenst. In dit advies komen de sterke en zwakke punten van
het complex aan de orde, alsmede de kansen en bedreigingen. De raad
doet aanbevelingen om de positie van het glastuinbouwcomplex vast te
houden en te versterken en richt zich in het bijzonder op de rol van de
rijksoverheid, de medeoverheden en de sector. 

Uitgangspunten van de raad

Voor het formuleren van een visie op de gewenste ontwikkeling van het
glastuinbouwcomplex zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
• Bij het bieden van perspectieven voor economische groei is het van

belang om rijksinspanningen te richten op de economisch sterke kan-
ten van de regio’s in Nederland in plaats van het egaliseren van achter-
standen. De raad sluit hierbij aan op de nota ‘Pieken in de Delta’ van
het ministerie van EZ.

• Met de Nota Ruimte is sprake van een veranderende rolverdeling tus-
sen Rijk en provincie. Het Rijk bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, de
provincies zijn eerstverantwoordelijk voor de realisering van (rijks)doe-
len in de regio. Zij doen dat samen met gemeenten, waterschappen,
burgers, ondernemers en hun organisaties.

• De omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ betekent dat voor de
glastuinbouw niet de regelende maar de stimulerende en faciliterende
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rol van het ministerie van LNV centraal komt te staan. 
• In een periode van budgettaire tekorten gaat het er voor de rijksover-

heid niet om extra geld voor de glastuinbouwsector beschikbaar te
stellen, maar vooral om de nu bestaande budgetten ook voor de toe-
komst te continueren en op een optimale wijze te besteden.

Toekomstperspectief van het glastuinbouwcomplex

De glastuinbouwsector heeft zich, ondersteund door een in het verleden
uitstekend functionerend drieluik van Onderzoek, Voorlichting en Onder-
wijs (OVO),  inventief ondernemersschap, Hollandse handelsgeest, nabij-
heid van goede infrastructuur en het veilingcomplex in de loop van de
tijd krachtig weten te ontwikkelen tot een economisch cluster van
wereldbetekenis. Uitbreiding van de Europese Unie en toename van de
vraag naar glastuinbouwproducten zorgen naar verwachting voor
nieuwe groeimogelijkheden. De opkomst van Coolboxx zeetransport en
shortsea lijnen zorgen in combinatie met de wereldhaven Rotterdam
voor nieuwe exportopties naar de Verenigde Staten, Spanje, het Duitse
Roergebied, Engeland en het Oostzeegebied. Deze nieuwe exportopties
worden ondersteund door innovatieve technieken op het gebied van
kwaliteitsgestuurde verslogistiek waarmee versgrenzen kunnen worden
verlegd. De huidige positie van het glastuinbouwcomplex samen met
marktontwikkelingen, technische innovaties en nieuwe exportopties bie-
den uitzicht op het kunnen blijven vervullen van een voor ons land eco-
nomisch belangrijke rol. 

De (door)ontwikkeling van het glastuinbouwcomplex zal binnen de
randvoorwaarden van duurzaamheid dienen plaats te vinden. De ont-
wikkeling van dit complex vereist een license to produce. De samenleving
vraagt maatschappelijk verantwoorde productie van hoogwaardige en
veilige voedings- en sierteeltproducten die moeten voldoen aan hoge
milieu- en omgevingseisen. De samenleving stelt ook eisen aan locatie,
vormgeving en externe effecten zoals lichthinder. Het glastuinbouwcom-
plex moet dan ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit bete-
kent rekening houden met ecologische, milieu, landschappelijke en
ruimtelijke aspecten en bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals
opgaven op het gebied van de waterkwaliteit. Aan die voorwaarden zal
de sector moeten voldoen om in de toekomst te kunnen blijven produ-
ceren.

Ruimte voor een duurzaam en vitaal glastuinbouwcomplex

Een economisch vitaal glastuinbouwcomplex draagt zelf verantwoorde-
lijkheid voor de maatschappelijke kosten van productie. De raad advi-
seert de overheid zich in beleid en regelgeving te richten op het sterk
houden van dit glastuinbouwcomplex onder de randvoorwaarden van
behoud van kwaliteit van het landelijk gebied en doelen van milieu en
ruimtelijke ordening. Het glastuinbouwcomplex dient de ruimte te krij-
gen zich duurzaam te ontwikkelen. Uitgaande van een areaal van ruim
10.500 ha in 2003 zal voor deze duurzame ontwikkeling in 2020 een are-
aal benodigd zijn dat ligt tussen de 12.500 en 14.000 ha. De raad acht
dit ruimtebeslag verantwoord gegeven het belang van de sector voor de
Nederlandse economie. Indien de tendens van teelt van (fruit)bomen
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onder glas doorzet, bestaat de kans op een nog grotere areaalbehoefte
van de sector. 
Tegelijkertijd dienen de inspanningen van de overheid gericht te zijn op
het garanderen van de kwaliteit van het landelijk gebied door concen-
tratie van glastuinbouwvestigingen en het tegengaan van verspreide
vestiging elders.

Gericht rijksbeleid voor de glastuinbouw

De raad acht de in de Nota Ruimte onderscheiden Greenports van natio-
naal economisch belang. Voor de kortere termijn voldoen zij optimaal
aan de vereiste kenmerken van een duurzame ontwikkeling van het
glastuinbouwcomplex zoals geconcentreerde vestiging, een optimale
aansluiting op de markt en fysieke nabijheid ten behoeve van de onder-
linge samenwerking in de keten. 
Deze vitale gebieden sluiten aan op de daadwerkelijke ontwikkeling van
de glastuinbouw, op de processen vanuit de markt die in de Greenports
samenkomen en op de patronen van logistiek en infrastructuur in ons
land en de daaraan gekoppelde logistieke knooppunten. Ontwikkelingen
in de praktijk bevestigen dit beeld. De beperkte ontwikkelingsruimte
voor tuinders in het westen van het land leidt niet of nauwelijks tot een
vraag naar vestigingsruimte buiten de eigen regio of provincie. Boven-
dien blijven de buiten de Greenports gelegen projectvestigingslocaties
en regio’s zowel voor afzet, toelevering en diensten in belangrijke mate
afhankelijk van de Greenports in het westen van Nederland. Het gaat
momenteel onder meer om 70-80 % van de afzet van glasgroente pro-
ducten en 80-90% van de afzet van sierteeltproducten. Verdere ontwik-
keling van deze locaties leidt naar verwachting tot verdere toename van
transportstromen van en naar de Greenports.  

Voor de langere termijn verwacht de raad een autonome tendens tot ver-
schuiving van de glastuinbouwclusters in het westen van ons land naar
de Hoeksche Waard, de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland en concen-
tratie rondom Schiphol en in Zuidelijk Flevoland. Enerzijds door de grote
ruimtedruk op de Greenports in het westen vanuit andere functies zoals
woningbouw, bedrijventerreinen, wegen, spoorlijnen en recreatie.
Anderzijds door de verschuiving van het logistieke knooppunt van de
import en exportstromen van groente en fruit van de noordzijde naar de
zuidzijde van de Nieuwe Waterweg, de ontwikkeling van het logistieke
knooppunt Antwerpen en de opkomst van glastuinbouwclusters in West-
Vlaanderen. Voorts verwacht de raad een verdere ontwikkeling van de
Greenport Venlo over de grens richting Duitsland.
Het Rijk kan voor de langere termijn op deze maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen inspelen door naast de Greenports ook 
perspectieven te bieden voor de ontwikkeling van de  glastuinbouw in de
zuidwest as (noordrand Hoeksche Waard, Zuid-Hollandse eilanden, West
Brabant en Zeeland). Met deze inzet wordt tegelijkertijd de 
overvolle en vanuit het perspectief van natuur en landschap kwetsbare
Randstad ontlast, en wordt gebruik gemaakt van de voor transport en
logistiek gunstige geografische ligging ten opzichte van de grote knoop-
punten waaronder Rotterdam. 
Gezien de ruimtelijke mogelijkheden en de voor transport en logistiek
gunstige geografische ligging ten opzichte van de luchthaven Schiphol
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verdienen ook ontwikkelingskansen in zowel gebieden rond Schiphol,
waar vanwege de geluidscontouren geen ruimte voor woningbouw en
bedrijven aanwezig is, als in gebieden in Zuidelijk Flevoland de aandacht. 
De raad ziet ook kansen voor de glastuinbouw op de logistieke as van
Rotterdam naar het oosten van het land, gevormd door de A15, de 
Betuweroute en de Waal. Maar het gaat hier vooral om fruit- en boom-
teelt, deze sectoren vallen buiten het kader van dit glastuinbouwadvies.
Ook de glastuinbouw heeft kansen op deze as, maar blijft voor zijn 
toelevering, diensten en afzet in belangrijke mate afhankelijk van de
Greenports. Zo is bijvoorbeeld de regio rond de projectlocatie Bergerden
voor 80-85% van de afzet van snijbloemen afhankelijk van de veilingen
in Aalsmeer, Westland/Oostland en Venlo.

De raad concludeert dat verdere versterking van de Greenports en het op
termijn bieden van ontwikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as, 
Schiphol en Zuidelijk Flevoland de grootste bijdrage levert aan een 
duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw en aan een duurzame groei
van de nationale economie.  
Voor een optimaal rendement van de rijksinspanningen adviseert de raad
de minister voor de kortere termijn te kiezen voor een geconcentreerde
inzet van de rijksinstrumenten in de onderscheiden Greenports West-
land, Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo. Voor de langere 
termijn adviseert de raad de minister in overleg met de provincies een
verkenning uit te voeren voor een optie waarbij naast de 
geconcentreerde inzet op de Greenports ook sprake is van inzet voor
ontwikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as (noordrand Hoeksche
Waard, Zuid-Hollandse eilanden, West Brabant en Zeeland) en aandacht
voor ontwikkelingskansen rond Schiphol en in Zuidelijk Flevoland. 
Het bieden van ontwikkelingsruimte is slechts mogelijk onder 
voorwaarde van oplossing van eventuele mobiliteitsproblemen door 
toenemende goederenstromen en oplossing van knelpunten met betrek-
king tot waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie. De Hoeksche
Waard is als zoeklocatie aan de orde als besloten wordt in de noordrand
over te gaan tot de daadwerkelijke aanleg van een bedrijventerrein ten
behoeve van de Rotterdamse haven. In dat geval kan met een glastuin-
bouwlocatie hierop worden aangesloten.

Rol en verantwoordelijkheid van Rijk en provincie

De Raad adviseert de minister van LNV als coördinerend minister voor
het landelijk gebied zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een 
duurzame integrale ontwikkeling van de gehéle glastuinbouwketen. De
minister kan invulling geven aan deze rol door als coördinerend bewinds-
man in overleg met de ministers van EZ, VROM en VenW een actieplan
glastuinbouw op te stellen. Dit plan is een uitwerking van de 
Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland en geeft voor de periode
2005-2010 de acties aan die door de overheid worden uitgevoerd ter
bevordering van de duurzame ontwikkeling van een vitaal glastuin-
bouwcomplex. Deze acties dienen daar plaats te vinden, waar de 
daadwerkelijke ontwikkeling van de glastuinbouw zich voordoet. 
Als onderdeel van dit actieplan acht de raad het dan ook gewenst, dat
de minister van LNV zijn stimulerende en faciliterende instrumenten
samen met die van VROM, EZ en VenW geconcentreerd inzet in de
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Greenports, de zuidwest as, rondom Schiphol en in Zuidelijk Flevoland.
Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van nieuwe ontwikkelingen als
de herstructurering van verouderde glastuinbouwgebieden, met inacht-
neming van de kwetsbare waarden in het landelijk gebied. 
Duurzame ontwikkeling betekent dat ruimte voor glastuinbouw in deze
gebieden niet mag leiden tot ongecontroleerde verglazing van het plat-
teland. Het is de taak van provincies en gemeenten om behoud van de
ruimtelijke, landschappelijke en omgevingskwaliteit van het landelijk
gebied te garanderen door concentratie van glastuinbouwvestigingen,
het tegengaan van verspreiding en versnippering elders in het landelijk
gebied en een goede landschappelijke inpassing. Bestuurders dienen de
moed te hebben om in voorkomende gevallen voor de ontwikkeling van
glastuinbouw in concentratiegebieden landschapskwaliteit op te geven
om daarmee verspreiding en versnippering in kwetsbare gebieden elders
te kunnen tegengaan. Tegelijkertijd vereist het publiek belang verplaat-
sing van bestaand verspreid glas naar die concentratiegebieden. Door op
dit onderdeel nu goed ruimtelijk beleid te voeren voorkomen provincies
en gemeenten dat op termijn een situatie ontstaat die grootschalige
reconstructie van het platteland vereist, zoals nu het geval is voor de
intensieve veehouderij. 

Om de (her)ontwikkeling van glastuinbouwlocaties op een duurzame
wijze vorm te geven verdient het aanbeveling dat de minister van LNV
het subsidie instrumentarium voor de glastuinbouw zoals de Stimule-
ringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (Stidug), 
regeling Structuurverbetering Glastuinbouw en de Infrastructuurregeling
Glastuinbouwgebieden opneemt in het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG) en gebundeld inzet voor een samenhangende gebiedsge-
richte realisering van (rijks)doelen. Op deze wijze kan (her)ontwikkeling
van glastuinbouw integraal plaatsvinden in combinatie met doelen op
het gebied van natuur, recreatie, landschap en milieu. 

De provincies zijn eerstverantwoordelijk voor de realisering van de
beoogde (her)ontwikkeling van de glastuinbouw. Gemeenten en het
bedrijfsleven zijn de partijen die de ontwikkeling van glastuinbouw-
gebieden en de herstructureringsopgave in verouderde glastuinbouwge-
bieden gezamenlijk met provincies moeten realiseren. 
De raad adviseert de minister van LNV via partnerschap samen met de
provincies en de andere partijen projecten te realiseren. Het formuleren
van de precieze rol die het Rijk kan spelen is een kwestie van maatwerk
en zal in het kader van de opvattingen over ‘Van zorgen voor naar 
zorgen dat’ vooral een stimulerend en faciliterend karakter moeten heb-
ben. Ook zal de bijdrage van het ministerie van LNV, afhankelijk van de
knelpunten en de fase waarin de projecten verkeren, van omvang en
intensiteit verschillen. De bijdrage kan uiteenlopen van het wegnemen
van knelpunten in beleid en regelgeving, het laten ontwikkelen en
inbrengen van expertise, en het eventueel ter beschikking stellen van
financiële stimulansen. 

Heroriëntatie op de tien projectvestigingslocaties

Projectvestigingslocaties vormen een passend instrument om knelpunten
in het aanbod aan vestigingsruimte voor de glastuinbouw op te lossen.



De huidige buiten de Greenports en zuidwest as gelegen projectlocaties
voldoen echter onvoldoende aan de hoofddoelstelling van overloop-
gebied voor wijkers uit het westen van het land. Bovendien acht de raad
deze locaties door hun omvang, hun geografische ligging en de afhan-
kelijkheid ten opzichte van de logistieke faciliteiten in de Randstad vooral
van regionaal economische betekenis. Ze zijn voor toelevering, afzet en
diensten te afhankelijk en te ver verwijderd van de belangrijke logistieke
knooppunten in het westen van het land om de duurzame ontwikkeling
van een zelfstandig vitaal glastuinbouwcomplex voldoende te garande-
ren. Vergeleken met de binnen de Greenports en de zuidwest as gelegen
projectlocaties is sprake van een minder optimale aansluiting op de
markt, op de dienstverleners in de keten en op de belangrijke logistieke
knooppunten. Vanwege hun oriëntatie op en afhankelijkheid van de
Greenports hebben ook deze projectlocaties het meest belang bij 
concentratie van de rijksinspanningen ter verdere versterking van de
Greenports.

Tegen deze achtergrond dient de minister van LNV zijn rol en verant-
woordelijkheid voor de tien projectvestigingslocaties nader te bezien.
Gezien hun gunstige geografische ligging in de Greenports en de zuid-
west as ondersteunt de raad het stimuleren en faciliteren van die locaties
welke gelegen zijn in Zuidplaspolder (Zuid-Holland), Californië/Siberië
(Venlo), Moerdijksehoek (Brabant) en Terneuzen (Zeeland). Zij sluiten
optimaal aan op de processen in de markt en op de behoefte aan samen-
werking in de keten. Tevens zijn zij gunstig gelegen ten opzichte van de
voor de glastuinbouw belangrijke logistieke knooppunten. Vanuit het
perspectief van duurzame ontwikkeling hebben stimulerende en facilite-
rende maatregelen en investeringen hier het hoogste rendement. 
Zoals eerder gezegd acht de raad het tegelijkertijd gewenst, ter ont-
lasting van de overvolle en vanuit het perspectief van natuur en land-
schap kwetsbare Randstad, voor de langere termijn te zoeken naar drie
nieuwe projectvestigingslocaties in de nabijheid van de grote logistieke
knooppunten. Te weten in de noordrand van de Hoeksche Waard, 
Zuidelijk Flevoland en binnen de geluidcontouren rondom Schiphol.

De raad geeft de minister van LNV in overweging zijn inspanningen voor
de buiten de Greenports en de zuidwest as gelegen projectlocaties te
herzien. Dit betekent concreet, dat de minister van LNV voor deze 
projectlocaties de reeds aangegane verplichtingen en afspraken nakomt
maar geen nieuwe verplichtingen meer aangaat. Dit betekent zorgvul-
dige beëindiging van de rijksinspanning voor de projectlocaties Berlikum
(Friesland), Emmen, Grootslag (Noord-Holland), Luttelgeest II, Berger-
den (Gelderland) en IJsselmuiden (gemeente Kampen). Dit betekent 
vanzelfsprekend geen afbouw van deze locaties, de verdere ontwikkeling
is echter een verantwoordelijkheid van provincie en sector en geen 
rijksdoel vanuit een nationaal belang. Uitbreiding van het glasareaal in
desbetreffende provincies moet vooral binnen en eventueel aansluitend
op deze locaties plaatsvinden. Genoemde projectlocaties zouden ook
niet meer tot het PKB gedeelte van de Nota Ruimte moeten behoren.
Daarnaast stelt de raad voor om Zuidwest Flevoland, de noordrand van
de Hoeksche Waard en Schiphol als nieuwe zoeklocaties aan de PKB toe
te voegen. 
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Kennis en innovatie

Door de steeds zwaarder wordende milieu- en omgevingseisen en de
sterker wordende concurrentie komt de lat voor innovatie steeds hoger
te liggen. Daarnaast speelt innovatie in de agrologistiek een steeds
belangrijker rol in de glastuinbouwketen.
De raad acht het dan ook gewenst dat overheid, sector en banken 
gezamenlijk ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer vorm
geven aan innovatie en vernieuwing in het glastuinbouwcomplex om
innovatieve doorbraken te realiseren. In dit verband steunt de raad het
initiatief van het Productschap Tuinbouw om samen met anderen een
Tuinbouwcluster Innovatiefonds te vormen. Daarnaast steunt de raad het
bundelen van initiatieven op het gebied van innovatie in een Technolo-
gisch Top Instituut Glastuinbouw en Agrologistiek. Deze bundeling dient
gericht te zijn op een partnerschap voor innovatie tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid en sluit goed aan bij de gedachten van
het Innovatieplatform voor het sleutelgebied ‘Flowers & Food’. Het is
gewenst, dat dit instituut zich richt op het ontwikkelen van kennisinfra-
structuur, gebaseerd op vraagsturing uit het bedrijfsleven en gericht op
het op langere termijn vitaal houden van de glastuinbouwsector. 

De raad constateert dat kennisontwikkeling en kennisinnovatie wel de
kopgroep van vernieuwers bereikt, maar minder goed doorstroomt naar
het grote peloton van ondernemers. Initiatieven zoals de ‘tuinbouwclus-
teracademie’ verdienen dan ook ondersteuning. Dit soort initiatieven
dient echter aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de sector,
voorkomen moet worden dat sprake is van een aanbodgericht karakter.
Dergelijke instituten moeten de praktijk dienen en niet andersom. 
Met het oog hierop adviseert de raad het Rijk en de sector gezamenlijk
het ontwikkelen van kennis in praktijknetwerken te stimuleren en te faci-
literen en te zorgen dat er een combinatie plaatsvindt van kennisaanbod
en vragen uit de praktijk. Dit betekent het gezamenlijk faciliteren van 
initiatieven waarbij wordt ingespeeld op vragen van individuele onder-
nemers en problemen worden opgelost door het gericht uitwisselen van
kennis en ervaringen met andere collega ondernemers, overig bedrijfs-
leven en kennisinstellingen. Het faciliteren van projecten moet een 
tijdelijk karakter hebben, na één of twee jaar moeten deze zichzelf
bedruipen en dient de markt het verder zelf op te pakken. 

Conclusie

De glastuinbouwsector heeft zich in de loop van de tijd krachtig ontwik-
keld tot een economisch cluster van wereldbetekenis De raad acht het
gewenst, dat de overheid dit glastuinbouwcomplex de ruimte geeft zich
duurzaam verder te ontwikkelen. Uitgaande van een areaal van ruim
10.500 ha in 2003 zal voor deze duurzame ontwikkeling in 2020 een
areaal benodigd zijn dat ligt tussen de 12.500 en 14.000 ha. De raad
acht dit ruimtebeslag verantwoord gegeven het belang van de sector
voor de Nederlandse economie. Bij het bieden van ruimte dienen de
inspanningen van de overheid tegelijkertijd erop gericht te zijn de kwa-
liteit van het landelijk gebied te garanderen door concentratie van
glastuinbouwvestigingen en het tegengaan van verspreide vestiging
elders.

11
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Het rijksbeleid is er nu op gericht de functie van de Greenports Westland,
Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo op de lange termijn te
behouden en te versterken. Voor de korte en middellange termijn sluit
het Rijk hiermee aan op de daadwerkelijke ontwikkelingen in de glastuin-
bouwsector en komt tegelijkertijd tegemoet aan de eisen van een duur-
zame ontwikkeling van een vitaal glastuinbouwcomplex. Voor de lange
termijn acht de raad het echter gewenst behalve in bovengenoemde
Greenports ook op duurzame wijze ruimte te bieden in de zuidwest as.
Daarbij is de Hoeksche Waard als zoeklocatie aan de orde indien beslo-
ten wordt in de noordrand over te gaan tot de daadwerkelijke aanleg van
een bedrijventerrein van 300 ha. ten behoeve van de Rotterdamse
haven. Met de zoeklocatie kan dan hierop worden aangesloten. Ook
vraagt de raad bijzondere aandacht voor ontwikkelingskansen rond 
Schiphol en in Zuidelijk Flevoland. Het bieden van deze ontwikkelings-
ruimte is slechts mogelijk onder voorwaarde van oplossing van 
mobiliteitsproblemen als gevolg van toenemende goederenstromen en
oplossing van knelpunten met betrekking tot waarden van natuur, 
landschap en cultuurhistorie. 

Bij het bieden van ruimte aan het glastuinbouwcomplex is het de taak
van provincies en gemeenten om behoud van de ruimtelijke, landschap-
pelijke en omgevingskwaliteit van het landelijk gebied te garanderen
door concentratie van glastuinbouwvestigingen, het tegengaan van ver-
spreiding en versnippering elders en een goede inpassing en vormgeving
van dit nieuwe ‘kassenlandschap’. 
De raad vindt het onvermijdelijk om ten behoeve van een duurzame
ontwikkeling van de glastuinbouw op de ene plaats landschapskwaliteit
op te offeren om daarmee op de andere plaats landschappen van
glastuinbouw te vrijwaren.

De glastuinbouwsector behoeft geen extra financiële steun van de rijks-
overheid. De bestaande budgetten zijn voldoende maar moeten worden
gecontinueerd en ingezet ter ondersteuning van de sterke kanten van
het Nederlands glastuinbouwcomplex. De raad adviseert de minister van
LNV als coördinerend minister voor het landelijk gebied de bestaande
budgetten te continueren en geconcentreerd in te zetten op de Green-
ports Westland, Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo. Voor de lan-
gere termijn adviseert de raad de minister in overleg met de provincies
een verkenning uit te voeren voor een optie waarbij naast de geconcen-
treerde inzet van budgetten op de Greenports ook sprake is van inzet
voor ontwikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as, rond Schiphol en in
Zuidelijk Flevoland. De rijksinspanningen voor de projectvestigingsloca-
ties buiten deze gebieden dienen op bestuurlijk zorgvuldige wijze te wor-
den beëindigd.



Advies

1 Inleiding
1.1 Adviesvraag 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad
voor het Landelijk Gebied advies gevraagd over de ruimtelijke ontwikke-
ling van de glastuinbouw. In zijn adviesaanvraag constateert de minister
dat zowel binnen de Nederlandse land- en tuinbouw als binnen de
Nederlandse economie als geheel de glastuinbouw een belangrijke posi-
tie inneemt. Als wereldspeler in de export van tuinbouwproducten
draagt de glastuinbouwketen in belangrijke mate bij aan het overschot
op de handelsbalans. Een vitale glastuinbouwketen is dus van belang
voor de Nederlandse economie. Om deze positie in de toekomst te waar-
borgen en verder uit te bouwen wil het kabinet de glastuinbouw de
ruimte geven, ruimte voor ondernemerschap en ruimte om te ontwikke-
len en uit te bouwen. Daarnaast heeft Europa zich voorgenomen om de
economische achterstand op de VS in te lopen door inzet te plegen op
innovatieve en kennisintensieve sectoren. Een sterke glastuinbouwsector
kan hieraan een bijdrage leveren. De minister constateert dat het van
belang is om in ons dichtbevolkte en -bebouwde land de ruimte op een
goede wijze te gebruiken. Ook de glastuinbouw moet ruimte hebben om
op een duurzame wijze te produceren. Bij de positionering van de glas-
tuinbouw moet daarbij ook rekening gehouden worden met de 
handels- en transportstromen. Met de Nota Ruimte wordt een beweging
ingezet van een centraal gerichte toelatingsplanologie naar een meer
regionaal ingevulde ontwikkelingsplanologie. Dit heeft tot gevolg dat
andere bestuurslagen zoals de provincies een grotere verantwoordelijk-
heid krijgen voor de ruimtelijke ontwikkeling en indeling. Voor zowel de
rijksoverheid als voor provincies betekent dit een verandering in rol en
verantwoordelijkheid.

In het licht van het bovenstaande vraagt de minister de raad hem te
informeren over de gewenste ontwikkelingen van de glastuinbouwketen
in Nederland en over instrumenten om kennis en innovatie in deze sec-
tor verder te stimuleren. Met name vraagt hij de agrologistiek in het
advies te betrekken en de knelpunten op dit vlak in kaart te brengen. Het
betreft hier niet alleen de infrastructuur maar ook het samenbrengen van
de diverse schakels in de keten of mogelijk zelfs het samenbrengen van
meerdere sectoren in een agribusiness complex. Clusteren, verbinden en
regisseren zijn daarbij de drie pijlers. Daarnaast wenst de minister te ver-
nemen wat de betekenis van genoemde ontwikkelingen is voor de tien
glastuinbouwlocaties1 en de inzet van het huidig instrumentarium. En,
wat bestuurlijk nodig is om te komen tot een samenhangende (ruimte-
lijke) benadering van de glastuinbouwketen gegeven de nieuwe verant-
woordelijkheidsverdeling. 

deel 2

13131 De tien glastuinbouwlocaties zijn: Zuidplaspolder, Berlikum, Emmen, Grootslag, 
Californië/Siberië, Luttelgeest, Bergerden, IJsselmuiden, Moerdijkse Hoek en Terneuzen.



14

1.2 Aanpak van de raad
Zowel binnen de Nederlandse land- en tuinbouw als binnen de Neder-
landse economie als geheel neemt de glastuinbouw een belangrijke posi-
tie in. Als wereldspeler in de export van tuinbouwproducten draagt de
glastuinbouwketen in belangrijke mate bij aan het overschot op de beta-
lingsbalans. Ondanks de inspanningen van de sector gaat dit econo-
misch belang echter vergezeld van een belasting van milieu en omge-
ving en van een minder goed imago bij de burger. Een visie op de
ontwikkeling van de glastuinbouw is dan ook gewenst, waarbij voor de
raad de volgende vragen aan de orde zijn:

1. Wat zijn de gewenste ontwikkelingen van het glastuin-
bouwcomplex in Nederland.

2. Wat betekent dit voor de rol en verantwoordelijkheid van
Rijk, provincies en gemeenten en wat is gegeven de nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling uit de Nota Ruimte bestuur-
lijk nodig om te komen tot een samenhangende (ruimte-
lijke) benadering van het glastuinbouwcomplex.

3. Wat betekent dit voor de inzet van het huidig instrumenta-
rium en de tien glastuinbouwlocaties.

4. Wat betekent dit voor instrumenten om kennis en innovatie
in deze sector verder te stimuleren.

Voor de voorbereiding van dit advies heeft de raad een werkgroep van
raadsleden ingesteld, aangevuld met externe deskundigen van respectie-
velijk de onderzoeksinstituten Agrotechnology & Foodinnovations, LEI
en Alterra. Deze deskundigen hebben de noodzakelijke gegevens met
betrekking tot de huidige stand van zaken en trends en ontwikkelingen
in de glastuinbouw en agrologistiek bijeengebracht. Er zijn consultatie-
gesprekken gevoerd met personen werkzaam in de sector glastuinbouw,
bestuurders, ambtenaren, deskundigen en vertegenwoordigers van bran-
cheorganisaties. Voorts heeft het LEI in opdracht van de raad onderzoek
gedaan naar de betekenis van de Greenports voor de projectvestigings-
locaties in het noorden en oosten van Nederland. Tenslotte heeft de
werkgroep een eigen analyse gemaakt van literatuur en beleidsrapporten
met betrekking tot het glastuinbouwcomplex (zie bijlage 2).

Op basis van deze gegevens geeft hoofdstuk 2 van dit advies aan de
hand van een sterkte-zwakte analyse een beeld van het huidige glastuin-
bouwcomplex. Hoofdstuk 3 gaat in op de kansen en bedreigingen voor
het complex en biedt inzicht in de mogelijke ontwikkelingen op lange
termijn. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de verschillende opties
geschetst voor het glastuinbouwbeleid van Rijk en provincie die uit deze
ontwikkelingen voortvloeien. In hoofdstuk 5 formuleert de raad een aan-
tal aanbevelingen voor rijksoverheid, provincies, gemeenten en sector
ten aanzien van de gewenste ontwikkeling van het glastuinbouwcomplex
en worden de adviesvragen van de minister van LNV beantwoord. 

14
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2 Sterke en zwakke punten

2.1 Economische betekenis

Zowel binnen de Nederlandse land- en tuinbouw als binnen de Neder-
landse economie als geheel neemt de glastuinbouw een belangrijke 
positie in. Het glastuinbouwcomplex produceert op ongeveer 0,5% van
de oppervlakte van Nederland 65% van zijn productiewaarde. Als
wereldspeler in de export van tuinbouwproducten draagt de glas-
tuinbouwketen in belangrijke mate bij aan het overschot op de 
handels-balans. Een vitale glastuinbouwketen is dus van belang voor de
Nederlandse economie.

De glastuinbouw bestaat uit de voedingstuinbouw en de sierteelt. De
omzet van deze twee sectoren is in 2003 ruim 4,8 miljard euro. De toe-
gevoegde waarde is in 2001 3.1 miljard euro. Van de toegevoegde
waarde wordt circa 2/3 gegenereerd door de sierteelt en 1/3 door de 
voedingstuinbouw.
Het glastuinbouwcomplex omvat naast de primaire sector de toelever-
anciers en de distributie. De toegevoegde waarde van het totale complex
is 4,6 miljard euro. Het glastuinbouwcomplex heeft de afgelopen zes jaar
een groei doorgemaakt van circa 3% per jaar hetgeen binnen de land-
bouw als hoog kan worden aangemerkt.
Door de grote exportgerichtheid van de glastuinbouw levert de sector
een belangrijke bijdrage aan de handelsbalans van Nederland. De sector
realiseert een positief saldo van 4 miljard euro in de handel met het 
buitenland. 

2.2 Gunstige locatiefactoren
Ons land heeft gunstige locatiefactoren voor de ontwikkeling van
glastuinbouw, te weten een goede geografische ligging, een gunstig
aantal zonne-uren en een gelijkmatig klimaat. We bezitten een unieke
strategische positie voor de afzet van glastuinbouwproducten doordat
ons land op het snijpunt ligt van de hoofdassen die de bevolkingscentra
in Europa verbinden. Er zijn dagverbindingen voor grote volumes van
versproducten vanuit en naar de Rotterdamse haven. Een netwerk voor
hoogwaardige productstromen loopt via Schiphol. Venlo is strategisch
gepositioneerd als het verscentrum van het Roergebied. Bovendien is het
als logistieke draaischijf van belang op de as vanuit Rotterdam/Westland
richting het afzetgebied in Duitsland. Glastuinbouwontwikkeling heeft
van oudsher plaatsgevonden in de nabijheid van stedelijke concentraties.
Afzet en beschikbaarheid van arbeid waren belangrijke factoren die hier-
aan hebben bijgedragen. De grote bevolkingsconcentraties in ons land
voorzien de glastuinbouw van werknemers, zowel in de kassen als voor
de handel en distributie. Afzet is aanwezig in de vorm van export en een
toenemende binnenlandse vraag naar een gediversifieerd pakket van
zowel groente als bloemen. Deze locatiefactoren bieden unieke kansen
voor de productie van topsegmenten in de markt van glastuinbouwpro-
ducten zoals bloemen, potplanten en hoogwaardige groenten.
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2.3 Verschuivende glasgroentemarkt
Op het gebied van de glastuinbouw heeft Nederland een groot aandeel
in de wereldhandel. Zo ligt bijvoorbeeld bij de glasgroenten het aandeel
in de wereldhandel gemiddeld boven de 20% met uitschieters tot 34%
bij komkommers. In de sierteelt is het aandeel nog hoger: 56% bij de
snijbloemen en 41% bij boomkwekerij en potplanten. Het aandeel van
de glasproducten ligt substantieel hoger dan het aandeel van volle-
grondsproducten.

Afnemers

Nederland is wereldwijd befaamd als een grote exporteur maar ook als
producent van verse glasgroentenproducten. Onze feitelijke exportposi-
tie is opmerkelijk, omdat Nederland voor tomaten een aandeel in de
wereldproductie heeft van slechts 0,5%, voor paprika’s 1,3% en voor
komkommers 1,1%. Supermarkten zijn de belangrijkste distributiekana-
len van groenten en fruit met een marktaandeel van 65%. De 
Nederlandse supermarkten zijn slechts één van de vele afnemers. Meer
dan 80% van de Nederlandse glasgroenten wordt geëxporteerd naar
buitenlandse supermarktketens. Nederland en Spanje zijn de hoofd-
leveranciers van de prijsgeoriënteerde Duitse supermarkten en de 
kwaliteitsgeoriënteerde Britse supermarkten.

Groothandel

De export- en importgroothandel is de volgende schakel in de keten
stroomopwaarts gezien. Het aantal handelaren bedraagt meer dan 1400.
Een behoorlijk aantal vergeleken met het aantal supermarkten. In 2000
hadden 170 groothandelaren een omzet van 2.500 miljoen ton Neder-
lands product. 12 (7%) van de bedrijven exporteerden meer dan 50%
van dit volume. De mainport Rotterdam, met een terminal voor vers fruit
uit alle werelddelen versterkt de positie van de handelaren. Zij hebben
de mogelijkheid een breed assortiment van producten, inclusief citrus-
fruit en exoten, jaarrond aan te bieden. Transitiehandel is een belangrijke
activiteit. Handelaren kopen niet alleen bij Nederlandse telers in, maar
ook in toenemende mate bij buitenlandse producenten. Het grootste
handelshuis in Nederland is The Greenery, de eerstvolgende handelshui-
zen zijn respectievelijk Bakker Barendrecht en Haluco. Ondanks de
grootte, zelfs in de Europese context is de omzet van de handelshuizen
nog steeds lager dan de omzet van groenten en fruit in de Nederlandse
supermarkten. Met andere woorden: deze handelshuizen zijn klein in
vergelijking met de Europese supermarktketens.

Telers

De belangrijkste Nederlandse groentenproducten komen uit de kas. In
2002 exploiteerden circa 2.500 telers ongeveer 4.000 hectare groente
onder glas met een totale omzet van 1.200 miljoen euro. Dat is een
gemiddelde productiewaarde van circa 530.000 euro per bedrijf. Dat is
nog altijd vrij beperkt in vergelijking met de omzetten van de handels-
bedrijven. Het aantal bedrijven neemt gestaag af, sinds 1985 jaarlijks met
gemiddeld ruim 5,5% en het aantal bedrijven halveerde. Tot 1995 was
het percentage ongeveer met 4% en van 1995 tot 2000 met ruim 6%
jaarlijks gedaald. De gemiddelde grootte van de bedrijven stijgt, zo



bevond zich in 2000 al ruim de helft van het glas op bedrijven die gro-
ter zijn dan 2 ha. 

Toeleveranciers

De toeleveranciers zijn de laatste schakel, de keten stroomopwaarts 
volgend. De zaadveredelaars zijn meestal multinationals, met productie-
locaties in meerdere landen. Nederland heeft daarin een sterke positie.
Deze veredelingsbedrijven richten zich op de ontwikkelingen in de wen-
sen van de consument. Ze brengen nieuwe rassen met een betere smaak,
meer uniformiteit etc. op de markt. Soms organiseren ze de rest van de
keten erbij om hun producten in de winkel te krijgen. Ook als het gaat
om de toeleveranciers van kassen, automatisering, inrichting,en sorteer-
installaties heeft Nederland een brede schakering van bedrijven, die
internationaal gezien voorop lopen. Deze internationalisatie is echter
minder ver voortgeschreden dan bij de veredelingsbedrijven en de stra-
tegische focus van diverse bedrijven kan worden versterkt. Ontwikkelin-
gen zoals de gesloten kas, belichting en mobiele teeltsystemen onder-
strepen het innovatieve vermogen van de toeleveranciers mede
gestimuleerd door de primaire sector. Aan dit gegeven mag ontleend
worden dat het toekomstperspectief zich in gunstige zin onderscheidt
van andere primaire sectoren. 

2.4 Positie in de sierteeltmarkt

Meer dan 80% van de Nederlandse productie aan bloemisterijproducten
is bestemd voor de export. De verschillende markten voor de sierteelt-
sector zijn sterk gedifferentieerd. Zo zijn er sterke verschillen in
gemiddeld prijsniveau en in bijvoorbeeld de rol die de bloem speelt als
geschenk, grafbloem, bloemetje in huis, etc. Dit laatste is sterk cultuur-
afhankelijk. Handelaren specialiseren zich per land, per segment (bij-
voorbeeld supermarkt) of per product.
Sierteelt onderscheidt zich van de voedingstuinbouw vanwege de gro-
tere rol van exportproduct, de hogere marges en de aanwezigheid van
meer specialiteiten dan groente en fruit. Tevens is er nog veel afzet bij
speciaalzaken en ontbreekt de dominante positie van de retail. Daarmee
ligt ook een groter gedeelte van de marges bij toeleverende partijen.
Bovendien speelt in de sierteelt Nederland een grotere rol als draaischijf.
De teelt vindt bijvoorbeeld plaats in Afrika, handel en samenstelling van
boeketten in Nederland en de afzet in Japan.
De exporterende groothandel levert vaak aan een buitenlandse groot-
handel, die daar de detaillisten (bloemist, marktkoopman, tuincentra
etc.) voorziet. Aan grote supermarktketens wordt ook rechtstreeks ge-
leverd.
Het marktaandeel van de verschillende verkoopkanalen verschilt per
land. Er bestaat een bepaalde samenhang tussen deze distributiestruc-
tuur en de marktsegmentatie per land. Vaak wordt een bepaald markt-
segment bediend door een bijbehorend verkoopkanaal. Een grove twee-
deling die men wel aanbrengt is die van een impulsmarkt en een
gelegenheidsmarkt. Bij een impulsmarkt besluit men tot kopen op het
moment dat men met de bloemen geconfronteerd wordt. Bij een gele-
genheidsaankoop is dit besluit al eerder gepland naar aanleiding van een
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trouwpartij, begrafenis, verjaardag, etc. Een gespecialiseerde bloemist
heeft een sterke positie op deze gelegenheidsmarkt. Hij is in staat maat-
werk te leveren. De andere afzetkanalen zijn meer ingericht op stan-
daardwerk. 

2.5 Ruimtelijk spreidingspatroon
Door de gunstige klimatologische omstandigheden, ligging van bevol-
kingscentra en logistieke knooppunten is het glastuinbouwcluster van
oudsher aanwezig in het westen van het land en rondom Venlo. Door de
ontwikkeling van de Rotterdamse haven, het handelscluster rond 
Schiphol en de eigenstandige (op basis van onderzoek en kennisver-
spreiding) ontwikkeling naar een kwalitatief hoogwaardige productie is
het Nederlands Glastuinbouwcomplex uitgegroeid tot een cluster van
wereldformaat met een dagverbinding voor volumestromen van 
versproducten vanuit de hele wereld en vanuit ons eigen land naar de
(voornamelijk) Europese klant. 
De voedingstuinbouw heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
complex van een hoogwaardig productiegebied, innovatieve toeleve-
rende bedrijven en draaischijf voor de handel en distributie van de 
internationale versstromen. De belangrijkste concentraties voor de
groenteteelt onder glas bevinden zich in het Westland, de driehoek
Bleiswijk-Bergschenhoek-Berkel en Rodenrijs en het gebied rond Venlo
(kaart 1). Voor het sierteeltcomplex  onder glas geldt een gelijksoortige
ruimtelijke opbouw, zij het dat er in feite twee belangrijke concentraties
zijn en wel Aalsmeer en omgeving en het Westland (kaart 2). Voor de
beide logistieke centra Aalsmeer en Naaldwijk is het van groot belang
voldoende hoogwaardige productie in de nabijheid te hebben. Belang-
rijke secundaire productiegebieden liggen in Noord-Limburg, bij Arn-
hem, bij Emmen en in Noord-Brabant.
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Kaart 1: Het groente- en fruitcluster



De niet primaire sector zoals dienstverlenende en toeleverende bedrij-
ven, verwerkende industrie, veilingen en groothandelsbedrijven is in
dezelfde gebieden geconcentreerd. Volgens de LNV publicatie ‘het
Nederlandse agrocluster in kaart’ valt daarbij op dat met name voor de
sierteeltsector in de secundaire productiegebieden weinig dienstverle-
nende bedrijven te vinden zijn. Nieuwe opkomende teeltgebieden in het
noorden en oosten van het land zoals Emmen, Berlikum, IJsselmuiden en
de Noordoostpolder blijven afhankelijk van de logistieke faciliteiten in
het westen. 

2.6 Werkgelegenheid

In 2002 bood de glastuinbouw in de primaire sector aan 71.500 mensen
werk. Daarnaast is in het hoogseizoen ook nog ruimte voor 15.500
banen aan inleenarbeid, gemeten in voltijdbanen. Deze wordt ingevuld
door middel van uitzendbureaus en loonbedrijven.
De indirecte werkgelegenheid gerelateerd aan de glastuinbouw bij
dienstverlenende bedrijven (groothandel, veilingen) en eindafnemers
bedraagt circa 48.000 werknemers. Daarnaast zijn er in de niet-primaire
sector 5.000 voltijdbanen aan inleenarbeid aanwezig.
De totale bijdrage van het complex aan de werkgelegenheid is daarmee
circa 140.000 arbeidsplaatsen.
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Kaart 2: Het sierteeltcluster



2.7 Energie en CO2

Energie is voor de Nederlandse glastuinbouw een belangrijke productie-
factor, maar tegelijkertijd vormt het een maatschappelijke kostenpost.
De glastuinbouw voorziet voor meer dan 95% in zijn energievoorziening
door het gebruik van aardgas. De sector heeft in het Convenant
Glastuinbouw en Milieu met de rijksoverheid afspraken gemaakt over de
terugdringing van het energieverbruik. Een en ander is wettelijk vastge-
legd in het Besluit Glastuinbouw. De sector heeft de afgesproken doel-
stelling van 50% energie efficiency verbetering in 2000 ten opzichte van
het basisjaar 1980 niet gehaald. In 2003 was de energie efficiency op een
gelijk niveau als in 2002, namelijk 52%. Daarmee is het behalen van de
doelstelling voor 2010 (35%) een nog grotere opgave geworden die niet
door kleine geleidelijke aanpassingen ingevuld zal kunnen worden.
Naast deze doelstellling is door de afspraken in het kader van het kli-
maatverdrag van Kyoto een CO2-emissie doelstelling in ontwikkeling. Op
EU-niveau zijn hierover afspraken gemaakt naar een verdere verdeling
naar de lidstaten. Nederland kiest er vervolgens voor deze nationale
doelstelling te vertalen naar een streefwaarde per onderscheiden sector
waaronder de glastuinbouw. Deze streefwaarde is voor de glastuinbouw
gezet op 6,5 miljoen ton CO2 bij het huidig areaal. Onder druk van de
afspraken en regelgeving rondom energie efficiency zijn echter grote
technologische veranderingen aan de gang. Voorbeelden van deze ver-
anderingen zijn ‘de gesloten kas’ en de ‘kas als energiebron’. Dit neemt
niet weg, dat de sector in de toekomst grote inspanningen zal moeten
verrichten om deze streefwaarden te realiseren.

2.8  Omgevingseffecten
De ruimtelijke druk in Nederland is groot. Grond wordt steeds schaarser.
De noodzakelijke schaalvergroting en gunstige marktperspectieven 
stellen steeds hogere eisen aan glastuinbouwlocaties en hebben een toe-
nemende concurrentie met andere ruimtelijke functies tot gevolg. De
toenemende aandacht voor andere ruimtelijke functies heeft voor 
gebieden die vroeger golden als typische tuinbouwgebieden in de 
laatste decennia geleid tot een behoefte aan een meer eigentijdse 
multifunctionele gebiedsinrichting. Veel bedrijven in oude tuinbouw-
gebieden verdwijnen voor andersoortige bedrijvigheid, woningbouw en
infrastructurele werken.  
Bovendien wordt de burger zich meer en meer bewust van de (relatief)
schaarse ruimte in ons land en van de waarde die het platteland voor
hem heeft. Zowel vanuit de optiek van milieu, natuur en landschap,
maar ook op grond van culturele overwegingen. Ondanks de inspan-
ningen van de sector om de milieu- en omgevingsbelasting terug te 
dringen is het imago van de glastuinbouw bij de burger in veel gevallen
niet goed. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, illegale arbeid en licht
en landschapsontsierende (oude) kassen spelen hierbij een rol. De bur-
ger beseft maar al te goed dat de glastuinbouw negatieve invloed heeft
op de landschappelijke en omgevingskwaliteit. De sector zal nog meer
dan nu al het geval is er zich rekenschap van moeten geven dat dit het
draagvlak voor het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor het
gehele glastuinbouwcomplex niet ten goede komt.  
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Voor de verkassende ondernemers wordt vaak naarstig gezocht naar ver-
vangende grond, maar veel gemeenten willen geen kassen binnen hun
grenzen omdat ze bang zijn voor negatieve gevolgen voor het milieu en
omdat burgers geen glas achter hun huis of tuin wensen vanwege de
negatieve invloed op de landschappelijke kwaliteit. Voor ondernemers in
de glastuinbouw leidt dit in veel gevallen tot planologische onzekerheid
en/of trage besluitvorming bij de toewijzing van gebieden. Voor oplos-
sing van deze problemen lijkt het provinciale en gemeentelijke niveau
aangewezen. 

Conclusie
Het Nederlands Glastuinbouwcomplex is een cluster op wereldformaat,
substantieel voor de Nederlandse economie. Deze positie dankt het
complex aan een sterke combinatie van veredeling, productie, logistiek,
marketing, distributie, kennis, innovatiekracht, ondernemersmentaliteit
en gunstige marktvooruitzichten. De Nederlandse tuinbouw combineert
een gematigd klimaat met een systeem van gecontroleerde bedekte
teeltwijze op korte afstand tot de markt en goede aansluiting op de
logistieke structuur van ons land. Het glastuinbouwcomplex produceert
65% van zijn productiewaarde op ongeveer 0,5% van de oppervlakte
van Nederland (circa 11.000 ha). Ondanks de inspanningen van de sec-
tor gaat deze positie echter vergezeld van een belasting van milieu en
omgeving, een minder goed imago bij de burger en een forse opgave
om het energieverbruik terug te dringen.

Gezien het belang van het complex voor de Nederlandse economie, het
belang voor de Lissabon-strategie, de effecten op de omgeving en
gezien de concurrentie om de ruimte in ons land, is een visie op de
gewenste ontwikkeling van dit glastuinbouwcomplex hoogst noodzake-
lijk. De raad doet in dit advies aanbevelingen voor deze gewenste 
ontwikkeling. Hoewel het toch in de eerste plaats aan de sector zelf is om
die ontwikkelingen waar te maken, richt de raad zich in zijn aanbe-
velingen in het bijzonder op de rol van de rijksoverheid en de medeover-
heden.
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3 Kansen en bedreigingen

3.1 Exportpositie

Op de belangrijkste afzetmarkten voor glastuinbouwproducten in Europa
zal volgens berekeningen van de Wereldbank sprake zijn van groei van
het inkomen per hoofd van de bevolking met gemiddeld circa 2% per
jaar. Op verre markten zoals China en Azië komt de verwachte groei van
het inkomen per hoofd van de bevolking zelfs uit tussen 3 en 5% per
jaar. Een en ander betekent dat op basis van de besteedbare inkomens
van consumenten de vraag naar luxe tuinbouwproducten en voorbe-
werkte verse producten in het komend decennium groter zal worden.
Naast de mogelijke toename van de vraag naar glastuinbouwproducten
veranderen de consumentenwensen voortdurend. Met de stijging van de
welvaart stijgt ook de behoefte van de consument naar kwalitatief betere
producten en naar een meer gevarieerd pakket. Tegelijkertijd wordt de
levenscyclus van de producten korter. De voorkeuren van consumenten
wisselen sneller en verzadigingsniveaus worden eerder bereikt. Dat bete-
kent voor de (glas)tuinbouw een grote inspanning om de markt op
niveau just in time te bedienen. 

De Nederlandse tuinbouw combineert een gematigd klimaat met een
systeem van gecontroleerde bedekte teeltwijze op korte afstand tot de
markt en goede aansluiting op de logistieke grondvorm. Juist deze com-
binatie biedt in Nederland een unieke mogelijkheid om 'producten op
maat' te leveren geheel conform wensen van onder andere variatie,
voedselveiligheid, transparantie en duurzaamheid. Tevens is het glas-
tuinbouwcomplex innovatief en daadkrachtig genoeg om in te spelen op
de voortdurend veranderende consumentenwensen. Dit zijn structurele
voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld Spanje, Noord Afrika en de
nieuwe EU-landen. Op basis van deze gegevens verwacht de raad een
blijvend sterke positie van het glastuinbouwcomplex met op onderdelen
veranderingen. Door uitbreiding van de Europese Unie zullen de moge-
lijkheden voor het Nederlandse glastuinbouwketen om door te groeien
verder toenemen. Ook in de rest van de wereld liggen er nog aanzien-
lijke mogelijkheden om de markt voor de Nederlandse tuinbouw te 
vergroten. Dit heeft tot gevolg, dat de Nederlandse glastuinbouwketen
ondanks de huidige nationale economische recessie naar verwachting op
de (middel)lange termijn een stabiele economische factor blijft met een
constante groei van 2-4% per jaar.

3.2 Bewegingen in de markt

Voedingstuinbouw

Momenteel vinden in de afzetmarkten van tuinbouwproducten belang-
rijke verschuivingen plaats. Die zijn zichtbaar op het niveau van de 
consument, het type product/dienst, afzetkanalen en nieuwe eisen van-
uit het publieke domein (bijvoorbeeld voedselveiligheid, milieueisen).
Er is sprake van massa-individualisering waarbij de vraag van de 
consument, met zijn vele individuele eisen, zijn toenemende onvoor-
spelbaarheid en zijn toenemende mobiliteit, steeds meer centraal komt



te staan. Er moet maatwerk geleverd worden, maar om te kunnen blijven
concurreren mag dit maatwerk niet meer kosten. Deze ontwikkeling leidt
tot verbreding en vergroting van het assortiment, met aanvoer vanuit de
hele wereld. De groeimarkten zijn momenteel de gemaksmarkten 
(convenience) met dubbele jaarlijkse groeipercentages en, de 'allochtone'
keukens onder met name de autochtone bevolking en tegelijkertijd ook
de gezonde en verse voeding. Daarnaast is sprake van een forse ver-
schuiving van het detailhandelskanaal naar de out-of-home markt en
binnen het detailhandelskanaal richting de grote retailketens.
Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden moeten de producten
hoog-frequent en hoog-responsief aangeleverd worden richting de
grootwinkelbedrijven en de detailhandel. De investeringen en de organi-
satie die hiervoor nodig zijn kunnen alleen worden opgebracht door de
grotere spelers. Dit is ook een van de hoofdoorzaken van de nog steeds
aan de gang zijnde schaalvergroting en concentratie in retailland, maar
bijvoorbeeld ook in de cateringsector. Het valt te verwachten dat deze
ontwikkeling de komende jaren verder zal doorzetten.

Tegelijkertijd zoeken retailers partners in de toeleverende ketens die een
totaalpakket aan producten en diensten onder gegarandeerde randvoor-
waarden (license to deliver) kunnen verzorgen. Zij zoeken bijvoorbeeld
leveranciers die een totaalpakket jaarrond kunnen afleveren. Om een
dergelijke rol te kunnen spelen zijn ook bij handelsbedrijven forse
investeringen nodig. Dit heeft tot gevolg dat bij de handelsbedrijven
zoals The Greenery en Zon een trend zichtbaar is van schaalvergroting
en concentratie. Van groot belang blijft de mogelijkheid om de lokale
Nederlandse productie te combineren met de importstromen die over
Rotterdam lopen. Voor de handelshuizen zal de regiefunctie naast de
fysieke handelsfunctie een steeds belangrijker plaats innemen. Tevens
zullen er handelsstromen buiten de handelshuizen direct van de teler of
telersgroepen naar de retailer gaan. Deze tendens zal de komende jaren
doorzetten. 

Via het grootwinkelbedrijf is de consument sturend. Om tegemoet te
kunnen komen aan de individuele eisen van de consument zal de trend
van een vraaggestuurde in plaats van aanbodgerichte inrichting van het
glastuinbouwcomplex verder doorzetten. Dit heeft een toenemende
macht van de retailer tot gevolg omdat deze een signaalfunctie heeft
met betrekking tot de wensen van de consument. Voor de toekomst van
de Nederlandse verse groenteketen is de ontwikkeling van de super-
marktketens dan ook van groot belang. Naar verwachting zullen komend
decennium ongeveer 4-6 supermarktketens de Europese markt domine-
ren en het belangrijkste afzetkanaal zijn en blijven voor verse groenten-
producten. Zij zullen voor het grootste deel de inkoopmacht vormen en
eisen kunnen stellen aan de handel. Die inkoopmacht gaat verder dan
alleen het Europese continent. De retail zal, met name bij groenten,
meer en meer aan global sourcing gaan doen. Dat betekent dat groot-
winkelketens overal ter wereld bediend moeten kunnen worden (juiste
hoeveelheid, differentiatie en kwaliteit) op het moment dat zij dat nodig
achten en dat certificering van de toeleveranciers en telers is vereist om
te mogen leveren.
Voor het relatief goed georganiseerde Nederlandse glastuinbouwcom-
plex biedt dit extra mogelijkheden. Duidelijke aanspreekpunten, het ont-
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wikkelen van nieuwe serviceconcepten en serviceorganisaties die funge-
ren als partners in de ketens en een snelle doorvertaling naar de primaire
producent biedt de mogelijkheid om de rol van voorkeurspartner (pre-
ferred supplier) te verstevigen. 
De primaire productiebedrijven zullen om afnemers jaarrond te kunnen
bedienen zelf door middel van nieuwe technieken jaarrond produceren
of ook aan het proces van internationalisering meedoen. Zij gaan in toe-
nemende mate buitenlandse partners zoeken voor samenwerking en/of
stichten zij nevenvestigingen om aanvullend op de productie in Neder-
land de markt te kunnen bedienen. 
Voorts zullen de ontwikkelingen in de markt bij primaire glasgroente pro-
ducenten verdergaande schaalvergroting tot gevolg hebben. Het aantal
‘kleine’ bedrijven (tot 2,5 hectare) blijkt af te nemen en het aantal grote
bedrijven neemt toe. Vooral het aantal bedrijven tussen 5 en 8 hectare
groeit relatief snel. Als de trend van de afgelopen jaren doorzet zal het
aantal glastuinbouwbedrijven tussen 2000 en 2010 wederom zijn gehal-
veerd, terwijl de totale oppervlakte glas groeit. Is in 2000 al ruim de helft
van het glas op de bedrijven boven de 2 ha aanwezig, in 2010 zal naar
verwachting 75% van het areaal op die bedrijven aanwezig zijn. Maar
ook voor kleinschalige gespecialiseerde producenten is een toekomst
aanwezig, dit geldt vooral de bedrijven met een kraamkamerfunctie die
zich richten op niches in de markt met een kortlopende omlooptijd.
Maar de algemene trend voor de glasgroente is die naar groter wor-
dende primaire productiebedrijven.

Sierteelt

De toekomstige ontwikkeling van de sierteeltsector is in een aantal
opzichten anders van karakter. Weliswaar zijn er signalen dat de rol van
het grootwinkelbedrijf hier substantieel zal toenemen, maar minder sterk
dan in de groentesector. Bovendien is vergeleken met de voedingstuin-
bouw de verscheidenheid aan sierteeltproducten veel groter. Het gaat
om circa 10.000 soorten, In de toekomst blijft sprake van een zeer breed
assortiment waarbij het voor handelaren essentieel is toegang te hebben
tot dat brede assortiment. Een verzamelpunt blijft voor verhandeling
essentieel om als handel een breed en diep gecombineerd assortiment te
kunnen blijven aanbieden. 

Zelfs al zou de veilingfunctie sterk teruglopen, dan nog loont het om
deze reden de moeite om dicht bij productie-, handels- en logistieke
knooppunten als Naaldwijk en Aalsmeer te zijn gevestigd. In de markt
wordt veel product als onderdeel van een totaal assortiment aan de afne-
mer verkocht. Bovendien wordt rond de helft van het assortiment als
mengboeket verkocht.Binnen dit zeer brede assortiment is relatief veel
ruimte voor niche en specialty producten. Bij primaire producenten is
daarmee de druk richting schaalvergroting veel kleiner dan in bijvoor-
beeld de voedingstuinbouw. Het is een inherent duurder product
waardoor het eerder de moeite loont om gebruik te maken van de duur-
ste vormen van transport zoals het vliegtuig. Voor Aalsmeer blijft daar-
mee de ligging nabij Schiphol een voordeel.
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3.3 Technologische ontwikkelingen

Voor de glastuinbouw is een aantal technologische trends van belang, te
weten: 
• ontwikkelingen die parallel lopen met de voortschrijding van de tech-

niek in de maatschappij, zij leiden tot multifunctionele toepassingen
zodat de tuinbouw er ook van profiteert; 

• ontwikkelingen van specifieke technologische toepassingen voor de
tuinbouw op het gebied van kassenbouw, nieuwe teeltsystemen, ketels,
energiesystemen en andere tuinbouwsystemen en materialen;

• vorderingen op het gebied van de Informatie en Communicatietech-
nologie (ICT).

De eerste twee trends zijn voor wat betreft hun ontwikkelingstraject
deels met elkaar verwant. De algemene vorderingen op het gebied van
technische toepassingen zullen toepassingen in de tuinbouw positief
beïnvloeden. Zo komt veel kennis over energiebesparende procestech-
nologie uit andere sectoren. Het project ‘De kas van de toekomst’ zoals
te zien was op de Floriade vormt hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast
hebben Nederlandse leveranciers van specifieke tuinbouwbenodigdhe-
den altijd al een hoog innovatieniveau gehad. Ze zijn continu bezig met
onderzoek naar betere en nieuwe toepassingen. Maar de concurrentie
tussen de leveranciers is ook groot. Er wordt naarstig gezocht naar
samenwerkingsverbanden. In de toekomst zal het aantal grote leveran-
ciers, dat bijna het hele scala aan tuinbouwbenodigdheden levert, op de
vingers van één hand te tellen zijn. Een grote leverancier is dan het
middelpunt van een fijnmazig web van relaties en bezit in alle (interna-
tionale) productiegebieden een filiaal. 
Op het gebied van ICT gaan de ontwikkelingen steeds sneller en worden
ook voor de glastuinbouw goede vorderingen gemaakt. Samen met meer
algemene technologische ontwikkelingen heeft de ICT ervoor gezorgd
dat de efficiëntie van de productie en logistiek sterk is verbeterd en nog
steeds wordt verbeterd. Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van management en organisatie alsmede de inspanningen op het gebied
van voeding van planten en kennis op het terrein van bestrijding van
ziekten en plagen heeft daaraan een wezenlijke bijdrage geleverd.
Mede door dit samenspel is de productie per eenheid van oppervlakte de
laatste 20 jaar meer dan verdubbeld en zal deze door toekomstige vin-
dingen, gerichte toepassingen van kennis en snelle informatieoverdracht
verder toenemen. De introductie van onder andere groeilicht in de
groenteteelt, mobiele teeltsystemen, efficiëntere ruimtebenutting en
nieuwe teelttechnieken zullen naar verwachting er voor zorgen dat de
productie per eenheid oppervlakte verder omhoog zal gaan. 
Wil de Nederlandse glastuinbouwsector binnen de context van de inter-
nationale ontwikkelingen op een goede manier verder uitgroeien dan is
een nog verdere professionalisering van de sector noodzakelijk. De sec-
tor zal zich meer en meer ontwikkelen tot een vorm van industriële
bedrijvigheid. Dat vereist dat de bedrijven, individueel én als collectief,
moeten beschikken over professionele bedrijfsvoering en goed manage-
ment. Dat kent een aantal dimensies: schaalvergroting (van de huidige
1,5 ha gemiddeld naar veel grotere bedrijven) in combinatie met de 
rationalisering van de productie, arbeidsdeling en specialisatie, hoger
opleidingsniveau van werknemers, meer aandacht voor kennisontwikke-
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ling en innovatie, alsmede clustervorming door (inter)nationale samen-
werking in de productie en integratie binnen de sectorkolom. Per saldo
neemt het vereiste opleidingsniveau van de arbeidsinzet in de cluster
toe. Onderwijs en structuur van het kennisnetwerk spelen hier op in of
moeten hier nog verder op worden ingericht.
De factor arbeid zal  door deze ontwikkelingen in de primaire productie
getalsmatig in belang afnemen. Naar verwachting is in de periode tot
2020 in de primaire productie sprake van een afname met 15-20% van
het totaal aantal werknemers. Daarbij tekent zich ook een verschuiving
af in de richting van hoogwaardiger werkgelegenheid. Dit heeft tot
gevolg dat de binding tussen bedrijf en werknemers sterker wordt, het-
geen tot uitdrukking komt in het aantal werknemers dat in vast dienst-
verband werkt. Het stelt tevens striktere eisen aan het opleidingsniveau
van de werknemers. De steeds complexer wordende bedrijfsvoering stelt
ook andere eisen aan de ondernemer. Ook zal steeds meer werk worden
verricht door gespecialiseerde via loonbedrijven ingehuurde teams.
In aan de primaire productie gerelateerde bedrijvigheid in het  glastuin-
bouwcluster, waar handel, logistiek en toegevoegde waarde activiteiten
onder vallen, neemt de werkgelegenheid naar verwachting toe. Dat
tekent zich af op alle niveaus. Daardoor wordt de uitstroom van laag-
waardige werkgelegenheid vanuit de primaire productie, getalsmatig
althans, opgevangen. Het glastuinbouwcluster als geheel zal, gezien de
verwachte groei in oppervlakte, per saldo waarschijnlijk meer werkgele-
genheid met een gemiddeld hoger opleidingsniveau genereren.

3.4 Nieuwe logistieke concepten

Voor het glastuinbouwcomplex is de opkomst van een nieuwe generatie
van logistieke versconcepten van invloed op het toekomstbeeld van de
glastuinbouw. In de logistiek van glasgroente is sprake van een groter
wordende rol van containerisering in de vorm van  ‘intelligente’ contai-
ners. Ontwikkelingen op het gebied van Coolboxx en de Modified Atmos-
phere transportdoos zijn hierbij van belang. Dit brengt de opkomst van
Coolboxx zeetransport en shortsea lijnen met zich mee waardoor er van-
uit Rotterdam nieuwe logistieke netwerken gaan ontstaan naar de Vere-
nigde Staten, Spanje, het Duitse Roergebied, Engeland en het Oostzee-
gebied. Voor de Verenigde Staten geldt weliswaar dat in Mexico en
Canada sprake is van opkomende glastuinbouwgebieden, maar in beide
gevallen geldt dat de transportkosten hoger of significant hoger zijn dan
vanuit Rotterdam. Vanuit Mexico is de te overbruggen afstand rond de
4.000 km (rijtijd 2 à 3 dagen), terwijl voor Canada winterproductie niet
realistisch is. Bovendien heeft Mexico als productieland een vergelijkbaar
profiel als Spanje, het gaat om de lagere segmenten van de markt. Wel
moet rekening worden gehouden met de beperkte houdbaarheid van
producten zelfs onder optimale omstandigheden. Hier ligt voor de short-
sea en Coolboxx concepten een uitdaging om eventuele negatieve
imago effecten van deze innovatieve transportconcepten voortijdig te
onderkennen en hierop tijdig in te spelen. 
Voor deze exportopties is het belangrijk om de ‘ingangskwaliteit’ te
objectiveren. Daarmee kan worden bepaald of een partij van een product
geschikt is en in aanmerking komt voor deze nieuwe exportopties. In
Wageningen wordt momenteel, mede in opdracht van het Productschap
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Tuinbouw, gewerkt aan een nieuw instrumentarium op basis van Geno-
mics, Nano- en Microtechnologie waarmee onder praktijkomstandighe-
den de productkwaliteit objectief kan worden gemeten. Daarmee wordt
kwaliteitsgestuurde agrologistiek een realiteit. Deze maakt het mogelijk
te voorspellen hoe bij een gegeven ingangskwaliteit en bij gegeven
logistieke omstandigheden een product bij de consument op tafel
terechtkomt. Op deze wijze worden ‘versgrenzen’ in de tijd optimaal
benut en feitelijk naar achteren geschoven. Bovengenoemde ontwikke-
lingen betekenen dat het transportvolume door de lucht en over de weg
substantieel kan worden verlaagd ten faveure van zee- en binnenvaart.
Daarmee zijn nu al nieuwe exportopties naar Amerika ontwikkeld (in
2003 zijn 2000 zeekoelcontainers met Nederlandse tomaten naar New
York geëxporteerd). Wel past hier de kanttekening bij dat door de hui-
dige zeer lage dollarkoers de export naar Amerika het afgelopen jaar is
teruggelopen.

Door de voorziene en gewenste toename van containertransport wordt
de positie van productiebedrijven ten opzichte van de zeehaven steeds
meer van belang. Door de toename van het aandeel containers in het
transport bestaat er een gerede kans dat de import-exportstroom van
boven de Nieuwe Waterweg naar beneden de Nieuwe Waterweg ver-
schuift. Zo bestaan er vergevorderde plannen om de ‘versterminal’ op
termijn te verplaatsen van de noordkant van de Rotterdamse haven naar
de Maasvlakte. Door de verplaatsing van de containerhaven kan voor de
toekomstige voedingstuinbouwlocaties een zelfde verschuiving van de
noordkant naar de zuidkant van de Nieuwe Waterweg worden verwacht. 
Het wordt aantrekkelijk voor typische commodity producten zo dicht
mogelijk bij logistieke containerknooppunten te zitten. Dit betekent dus
aan de zuidzijde van Rotterdam. Duurdere specialties (en dan met name
sierteeltproducten) hebben meer baat bij een goede aansluiting op
luchttransport en de bestaande logistieke knooppunten rondom Naald-
wijk en Aalsmeer. Op de lange termijn verwacht de raad dan ook toene-
mende concentratie van het sierteeltcomplex rondom de luchthaven
Schiphol. 

3.5 Kennisintensivering en professionalisering
Het glastuinbouwcluster is innovatief en ondernemend ingesteld en
beschikt over een unieke concentratie van  relevante kennisinstituten en
goed opgeleide ondernemers. Het ondernemerschap en het innovatie-
vermogen van het Nederlandse glastuinbouwcomplex in combinatie met
het innovatievermogen van de verschillende onderzoeksinstanties biedt
de gelegenheid om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen in de
markt en de logistiek om deze markten te bedienen. Het biedt een voor-
sprong op andere landen. Het waarborgen en uitbouwen van deze voor-
sprong vraagt inspanningen van overheid en sector. 

De netwerkeconomie, aangejaagd door de snelle ontwikkeling van ICT
en ontwikkelingen in het consumentengedrag heeft geleid tot sterke toe-
name van het goederenverkeer. Dit heeft een toenemende congestie op
de wegen en in de lucht en de aantasting van de kwaliteit van de leef-
omgeving tot gevolg. Een aantal regeringen heeft inmiddels maatrege-
len genomen tot  beperking van het transitoverkeer en er is sprake van
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stijgende kosten door tolheffing. Circa 1/3 van het goederenverkeer
betreft agrologistiek. Het voorgaande maakt aandacht voor de ontwikke-
ling van nieuwe logistieke systemen en agrologistieke systemen in het
bijzonder gewenst. Agrarische productie heeft immers een aantal speci-
fieke karaktereigenschappen die een speciale logistieke benadering ver-
eisen. Onder andere gaat het om de bederfelijkheid van het product, de
zekerstelling van voedselveiligheid, de seizoensgevoeligheid en de
grondgebondenheid. Naast een verplaatsing in tijd en plaats is er ook
sprake van het in juiste conditie of kwaliteit afleveren van een agropro-
duct. In het pure logistieke domein ontbreekt voor met name dit laatste
aspect de kennis. Door de toenemende schaalgrootte van de super-
marktketens is een knelpunt op het gebied van voedselveiligheid direct
een groot probleem. 
Er zijn dus veel redenen om tot een substantiële verbetering te komen
van de beheersbaarheid van de kwaliteit en voedselveiligheid van deze
agroproducten. Temeer daar nu de ICT infrastructuur beschikbaar begint
te komen voor tracing & tracking systemen die dit kunnen faciliteren.
Er is een solide standaardisering van alle kwaliteitsvariabelen van pro-
ducten nodig, hoe deze snel en goedkoop te meten en wat hun verloop
in relatie tot de omgevingsvariabelen over de gehele keten heen is (ver-
pakken, transport, overslag, bewaren, uitstallen, etc.). Zowel overheid
als bedrijfsleven spelen hierbij een rol.

3.6 Glastuinbouw en samenleving
De sector maakt  bij het zoeken naar ruimte voor haar economische acti-
viteiten tegelijkertijd aanspraak op andere hulpbronnen van ons bestaan,
zoals biodiversiteit, de leefomgeving van mensen, planten en dieren,
almede het landschap met de daarin voorkomende cultuurwaarden. De
eerste verantwoordelijkheid voor het imago ligt bij de sector zelf, extra
inzet zal geleverd moeten worden om het imago te verbeteren. Een
voorbeeld van hoe de sector dit kan oppakken is het recente akkoord
met  de Stichting Natuur en Milieu over de maatschappelijke aanpak van
belichting en afscherming in de tuinbouw. In dit akkoord zijn afspraken
vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat het probleem van de lichtuit-
stoot door de glastuinbouw binnen enkele jaren zal zijn opgelost. 
Het is de taak van de rijksoverheid om vanuit zijn milieudoelstellingen en
met het oog op de met de sector afgesproken CO2 streefwaarden rand-
voorwaarden te stellen. Provincie en lokale overheden hebben vooral een
randvoorwaarden stellende en handhavende taak als het gaat om de
beperking van negatieve effecten van glastuinbouw op de omgeving.

Voorkeuren en wensen van consumenten zullen steeds dwingender wor-
den bij productkeuzes en teeltwijzen in de glastuinbouw. De consument
wil nadrukkelijk dat er rekening met hem wordt gehouden en wil inzicht
in de achtergronden van producten, teeltprocessen, gebruik van onder
andere bestrijdingsmiddelen en energie. Ook ontsierende kassen in het
landschap kunnen voor de consument van invloed zijn op zijn consump-
tiegedrag. De consument vraagt steeds meer om een garantie voor
voedselveiligheid en aandacht voor de leefomgeving en de producent
moet het overtuigend bewijs daarvoor zonder omwegen kunnen leveren.
Het zijn wensen van de consument waar de glastuinbouw in de 21e
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eeuw al voor een deel op in kan spelen door de goed gecontroleerde
teeltomgeving. Bij herstructurering en vestiging van nieuwe complexen
zal het uiterlijk van de kas en zijn inpassing in de omgeving aandacht
vragen van de sector. 

Conclusie
Uitbreiding van de Europese Unie en toename van de vraag naar
glastuinbouwproducten zorgen naar verwachting voor nieuwe groeimo-
gelijkheden. De opkomst van Coolboxx zeetransport en shortsea lijnen
zorgen voor nieuwe exportopties naar de Verenigde Staten, Spanje, het
Duitse Roergebied, Engeland en het Oostzeegebied. De huidige positie
van het glastuinbouwcomplex samen met marktontwikkelingen en
nieuwe exportopties bieden voor het glastuinbouwcomplex uitzicht op
het kunnen blijven vervullen van een economisch belangrijke rol. 

De (door)ontwikkeling van het glastuinbouwcomplex zal binnen de
randvoorwaarden van duurzaamheid dienen plaats te vinden. De ont-
wikkeling van dit glastuinbouwcomplex vereist een license to produce. De
samenleving vraagt van het glastuinbouwcomplex maatschappelijk ver-
antwoorde productie van hoogwaardige en veilige voedings- en sier-
teeltproducten die moeten voldoen aan hoge milieu- en omgevingsei-
sen. Het complex moet dan ook maatschappelijk verantwoord
ondernemen zoals alle bedrijven in ons land. Dit betekent rekening hou-
den met ecologische, milieu, landschappelijke en ruimtelijke aspecten en
bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals opgaven op het gebied van
de waterkwaliteit. Aan die voorwaarden zal de glastuinbouwsector moe-
ten voldoen om in de toekomst te kunnen blijven produceren.

Een economisch vitaal glastuinbouwcomplex draagt zelf verantwoorde-
lijkheid voor de maatschappelijke kosten van productie. De raad acht het
dan ook gewenst dat de overheid zich in beleid en regelgeving richt op
het sterk houden van dit glastuinbouwcomplex onder de randvoor-
waarden van behoud van kwaliteit van het landelijk gebied en doelen
van milieu en ruimtelijke ordening. De overheid dient het glastuinbouw-
complex de ruimte te geven zich duurzaam te ontwikkelen. Uitgaande
van een areaal van ruim 10.500 ha in 2003 en mede op basis van gege-
vens van het LEI en het Expertisecentrum LNV verwacht de raad dat voor
deze duurzame ontwikkeling in 2020 een areaal benodigd is dat ligt tus-
sen de 12.500 en 14.000 ha. 

De raad constateert dat met uitzondering van Venlo de voor het
glastuinbouwcomplex essentiële clusters in het westen van het land lig-
gen. De ontwikkelingen in de markt, techniek en logistiek duiden erop,
dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Juist in dit deel van ons land
is echter sprake van grote concurrentie om de ruimte met andere
belangrijke ruimtevragers zoals woningbouw, bedrijventerreinen, infra-
structuur, natuur, recreatie, de haven van Rotterdam, de luchthaven
Schiphol, etc. Zowel de overheid als het bedrijfsleven trachten hier op
een relatief klein oppervlak met de hoogste grondprijs en de grootste
ruimtelijke druk een groot aantal veelal strijdige ambities te realiseren.
Dit brengt voor de toekomst forse spanningen, keuzedilemma’s en 
verschuivingen met zich mee. 
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4 Opties voor het overheidsbeleid

4.1 Kenmerken van een vitaal duurzaam 
glastuinbouwcomplex

De raad acht het gewenst, dat overheden in hun beleid en regelgeving
ruimte bieden voor duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw. Speci-
fiek voor het glastuinbouwcomplex gaat het om de volgende dimensies
van duurzaamheid:
• People: de burger als consument van voedsel, als bewoner van of recre-

ant in het landelijk gebied, maar ook als de burger die als lid van de
Civel Society drager is van normen en waarden betreffende de relatie 
tussen mens, productie en omgeving en deze via maatschappelijke en
politieke processen tot gelding wil brengen.

• Planet: het gebruik van grond en ruimte door het glastuinbouw-
complex, de milieudruk op lucht, bodem en water en de zorg voor de
kwaliteit van het landelijk gebied. 

• Profit: het economisch element. Glastuinbouw en daaraan verwante
bedrijvigheid als bestaansbasis in engere zin. Als bron van bestaan voor
glastuinders, verwerkers en retailers en in ruimere zin als bijdrage aan
werkgelegenheid en nationaal inkomen in ons land. 

Aan een overheidsbeleid dat ruimte biedt voor de ontwikkeling van een
duurzaam en vitaal glastuinbouwcomplex liggen de volgende sturende
principes ten grondslag: 

Optimale aansluiting op de markt

Een vitaal glastuinbouwcomplex is optimaal aangesloten op zijn markt-
gebieden in Nederland, Europa en daarbuiten en georiënteerd op de
producteisen die de consument stelt: vers, bewerkt en gevarieerd. Het
glastuinbouwcomplex is dan ook sterk op export en doorvoer gericht en
afhankelijk van goede combinatiemogelijkheden met de importstromen
van groente, fruit en bloemen. Dit betekent dat het glastuinbouwcom-
plex een grote transportbehoefte heeft waarvoor een goede logistiek
onmisbaar is. Tevens dient het complex optimaal aan te sluiten op de
bestaande logistieke structuur met de Rotterdamse haven, Venlo en
luchthaven Schiphol als draaischijven van logistiek en service. Zowel van-
uit het oogpunt van kosten en efficiëncy als vanuit de nationale doelen
op het gebied van milieu, energie, ruimte en mobiliteit zullen de daarbij
te overbruggen vervoersafstanden tot deze logistieke draaischijven zo
beperkt mogelijk moeten zijn. 

Geconcentreerde ontwikkeling

Zowel vanuit het oogpunt van milieu, de kwaliteit van het landelijk
gebied, de energie en waterinfrastructuur en verkeers- en vervoersaspec-
ten verdient geconcentreerde ontwikkeling van glastuinbouwlocaties de
voorkeur boven verspreide vestiging. Kwetsbare waarden van natuur,
landschap, cultuurhistorie en open ruimte elders worden daarmee ont-
zien. Bovendien bevordert geconcentreerde ontwikkeling bundeling van
vervoersstromen. Dit maakt investeringen in collectieve voorzieningen,
investeringen in vervoer over water en per spoor en investeringen in
nieuwe, slimmere vormen van infrastructuur aantrekkelijk en rendabel.
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Samenwerking in keten en netwerk

De markt voor glastuinbouwproducten is in snel tempo veranderd van
aanbodsmarkt naar vraagmarkt. De uitgesproken vraagmarkt zal tot
gevolg hebben dat de verschillende actoren en schakels in de keten gaan
zoeken naar intensieve vormen van samenwerking om vernieuwingspro-
cessen vorm te geven. Met het oog op de snel veranderende en snel
wisselende consumentenwensen zullen toeleverende bedrijven, primaire
producenten, afzetorganisaties en retail meer dan voorheen streven naar
het op elkaar afstemmen van handelingen en, zoals de praktijk leert,
daartoe de fysieke nabijheid van elkaar zoeken. Daarbij zullen bedrijven
eerder aansluiting zoeken bij bestaande sterke clusters, dan dat er sprake
zal zijn van nieuwe clusters. 

Op grond van deze sturende factoren betekent ruimte bieden voor een
duurzame ontwikkeling dat de ontwikkelingsmogelijkheden van het
glastuinbouwcomplex zowel op internationaal, nationaal, regionaal als
lokaal niveau afgestemd zijn op de eisen van de markt. Het complex
dient optimaal aan te sluiten op marktgebieden, lucht- en zeehavens en
aan te sluiten op het patroon van logistiek en infrastructuur in ons land
en de daaraan gekoppelde logistieke knooppunten. 
Maar de ontwikkeling van het glastuinbouwcomplex mag niet leiden tot
een oncontroleerbare verglazing van het platteland. Hiervoor is nodig,
dat deze ontwikkeling tegelijkertijd vergezeld gaat van beleid gericht op
behoud van de ruimtelijke, landschappelijke en omgevingskwaliteit van
het landelijk gebied door concentratie van glastuinbouwvestigingen en
het tegengaan van verspreiding en versplintering van vestigingen elders.
Tevens is het gewenst, dat nieuwe vestigingslocaties in concentratiege-
bieden voldoen aan inrichtingsprincipes waarbij nieuwe ontwikkelingen
samengaan met behoud en ontwikkeling van reeds aanwezige natuur-,
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landelijk
gebied, of nieuwe waarden worden ontwikkeld.

4.2 Opties voor het rijksbeleid
Om verder invulling te geven aan het in de Nota Ruimte en de Nota
Vitaal Platteland geformuleerde rijksbeleid voor het glastuinbouwcom-
plex beschikt het Rijk over een aantal instrumenten. Het ministerie van
LNV heeft een faciliterende rol en stelt via diverse subsidieregelingen
middelen ter beschikking. Het betreft de Stimuleringsregeling Inrichting
Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug), de Regeling Structuurverbe-
tering Glastuinbouw (RSG), de Infrastructuurregeling Glastuinbouwge-
bieden en de financiële ondersteuning van het Stallingsbedrijf Glastuin-
bouw Nederland. Tenslotte is het beleid van het ministerie van LNV
gericht op het stimuleren en faciliteren van kennisontwikkeling en ken-
niscirculatie. Het ministerie van VenW heeft een ontwikkelende en uit-
voerende rol op het gebied van weg-, water en railinfrastructuur. Het
ministerie van VROM speelt een cruciale rol bij het via de wijziging van
de Wet op de ruimtelijke ordening zorgdragen voor een snellere door-
werking van beleid naar provinciaal en lokaal niveau.
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De raad meent, dat voor de invulling van het in de Nota Ruimte en de
Nota Vitaal Platteland geformuleerde beleid het Rijk de keuze heeft uit de
volgende opties:
A. Het op de huidige wijze continueren van de inzet van de beschikbare

rijksinstrumenten voor de ontwikkeling van de glastuinbouw.
B. Een geconcentreerde inzet van de rijksinstrumenten voor het sturen

van de ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw in de onder-
scheiden Greenports Westland, Oostland, Aalsmeer en omstreken en
Venlo.

C. In aansluiting op de geconcentreerde inzet op de Greenports ook
inzet van de sturingsinstrumenten voor het bieden van perspectieven
voor de glastuinbouw in de zuidwest as (noordrand Hoeksche Waard,
Zuid-Hollandse eilanden, West Brabant en Zeeland) en aandacht voor
ontwikkelingskansen rond Schiphol en in Zuidelijk Flevoland.

De raad acht de in de Nota Ruimte onderscheiden Greenports van natio-
naal economisch belang. Voor de kortere termijn voldoen zij optimaal
aan de kenmerken van een duurzame ontwikkeling van het glastuin-
bouwcomplex zoals geconcentreerde vestiging, een optimale aansluiting
op de markt en fysieke nabijheid ten behoeve van de onderlinge samen-
werking in de keten. 
Deze vitale gebieden sluiten aan op de daadwerkelijke ontwikkeling van
de glastuinbouw, op de processen vanuit de markt die in de Greenports
samenkomen en op de patronen van logistiek en infrastructuur in ons
land en de daaraan gekoppelde logistieke knooppunten. Ontwikkelingen
in de praktijk bevestigen dit beeld. De beperkte ontwikkelingsruimte
voor tuinders in het westen van het land leidt niet of nauwelijks tot een
vraag naar vestigingsruimte buiten de eigen regio of provincie. Boven-
dien blijven de buiten de Greenports gelegen projectvestigingslocaties
en regio’s zowel voor afzet, toelevering als diensten in belangrijke mate
afhankelijk van de Greenports in het westen van Nederland. De in
opdracht van de raad uitgevoerde LEI studie ‘Betekenis Greenports voor
overige projectvestigingen glastuinbouw’ toont aan, dat de buiten de
Greenports gelegen projectvestigingslocaties en regio’s zowel voor afzet,
diensten als voor toelevering in belangrijke mate afhankelijk zijn en blij-
ven van de Greenports in het westen van Nederland. Het gaat momen-
teel onder meer om 70-80 % van de afzet van glasgroenteproducten en
80-90% van de afzet van sierteeltproducten. Verdere ontwikkeling van
deze locaties leidt naar verwachting tot verdere toename van transport-
stromen van en naar de Greenports.  

De raad acht genoemde projectvestigingslocaties voor toelevering, afzet
en diensten te afhankelijk en te ver verwijderd van de belangrijke
logistieke knooppunten in het westen van het land om de duurzame ont-
wikkeling van een zelfstandig vitaal glastuinbouwcomplex voldoende te
garanderen. Vergeleken met de binnen de Greenports en de zuidwest as
gelegen locaties is sprake van minder optimale aansluiting op de markt,
op de dienstverleners in de keten en op de belangrijke logistieke knoop-
punten.
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Voor de langere termijn verwacht de raad een autonome tendens tot ver-
schuiving van de glastuinbouwclusters in het westen van ons land naar
de Hoeksche Waard, de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland en concen-
tratie rondom Schiphol en in gebieden in Zuidelijk Flevoland. Enerzijds
door de grote ruimtedruk op de Greenports in het westen vanuit andere
functies zoals woningbouw, bedrijventerreinen, wegen, spoorlijnen en
recreatie. Anderzijds door de verschuiving van het logistieke knooppunt
van de import en exportstromen van groente en fruit van de noordzijde
naar de zuidzijde van de nieuwe Waterweg, de ontwikkeling van het
logistieke knooppunt Antwerpen en de opkomst van glastuinbouw-
clusters in West-Vlaanderen. Voorts verwacht de raad een verdere ont-
wikkeling van de Greenport Venlo over de grens richting Duitsland.
Het Rijk kan voor de langere termijn op deze maatschappelijke en eco-
nomische ontwikkelingen inspelen door naast de Greenports ook per-
spectieven te bieden voor de ontwikkeling van de  glastuinbouw in de
zuidwest as (noordrand Hoeksche Waard, Zuid-Hollandse eilanden, West
Brabant en Zeeland) (afbeelding 1). Met deze inzet wordt tegelijkertijd
de overvolle en vanuit het perspectief van natuur en landschap kwets-
bare Randstad ontlast en wordt gebruik gemaakt van de voor transport
en logistiek gunstige geografische ligging ten opzichte van de grote
knooppunten waaronder Rotterdam. 
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Gezien de ruimtelijke mogelijkheden en de voor transport en logistiek
gunstige geografische ligging ten opzichte van de luchthaven Schiphol
verdienen zowel ontwikkelingskansen in gebieden rond Schiphol, waar
vanwege de geluidscontouren geen ruimte voor woningbouw en bedrij-
ven aanwezig is, als in gebieden in Zuidelijk Flevoland de aandacht. 
De raad ziet ook kansen voor de glastuinbouw  op de logistieke as van
Rotterdam naar het oosten van het land, gevormd door de A15, de
Betuweroute en de Waal. Het gaat hier echter vooral om fruit- en boom-
teelt, deze sectoren vallen buiten het kader van dit glastuinbouwadvies.
Ook de glastuinbouw heeft kansen op deze as, maar blijft voor zijn toe-
levering, diensten en afzet in belangrijke mate afhankelijk van de Green-
ports. Zo is bijvoorbeeld de regio rond de projectlocatie Bergerden voor
80-85% van de afzet van snijbloemen afhankelijk van de veilingen in 
Aalsmeer, Westland/Oostland en Venlo.

4.3 Verantwoordelijkheid Rijk en provincie
Behoud en verdere duurzame ontwikkeling van een vitaal glastuinbouw-
complex in Nederland vergt een integrale samenhangende inzet op het
gehele pakket van veredeling, productie, logistiek, marketing, distribu-
tie, kennis en innovatiekracht. Tegelijkertijd vergt het inzet op behoud en
ontwikkeling van de kwaliteit van het landelijk gebied op doelen als land-
schap, natuur en cultuurhistorie.
De minister van LNV is als coördinerend minister voor het landelijk
gebied verantwoordelijk voor een duurzame integrale ontwikkeling van
de gehéle glastuinbouwketen. Duurzame ontwikkeling betekent dat
ruimte voor glastuinbouw in deze gebieden niet mag leiden tot onge-
controleerde verglazing van het platteland. Het is de taak van provincies
en gemeenten om behoud van de ruimtelijke, landschappelijke en omge-
vingskwaliteit van het landelijk gebied te garanderen door concentratie
van glastuinbouwvestigingen, het tegengaan van verspreiding en ver-
snippering elders in het landelijk gebied en een goede landschappelijke
inpassing. 
Vanwege het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op
solitaire locaties lijkt ook in economisch opzicht verspreid glas op termijn
een moeilijk vol te houden situatie. Tegelijkertijd vereist het publiek
belang sanering van bestaand verspreid glas buiten de concentratiege-
bieden. Door op dit onderdeel nu goed ruimtelijk beleid te voeren voor-
komen provincies en gemeenten dat op termijn een situatie ontstaat die
grootschalige reconstructie van het platteland vereist zoals nu het geval
is voor de intensieve veehouderij. 

Conclusie

Verdere versterking van de Greenports en het op termijn bieden van ont-
wikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as, Schiphol en Zuidelijk Flevo-
land levert de grootste bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de
glastuinbouw in Nederland en aan een duurzame groei van de nationale
economie.
Voor een optimaal rendement van de rijksinspanningen adviseert de raad
de minister voor de kortere termijn te kiezen voor optie B (pagina 33):
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een geconcentreerde inzet van de rijksinstrumenten in de onderscheiden
Greenports Westland, Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo. Voor
de langere termijn adviseert de raad de minister in overleg met de pro-
vincies een verkenning uit te voeren naar optie C (pagina 33), waarbij
naast de geconcentreerde inzet op de Greenports ook sprake is van inzet
voor ontwikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as (noordrand Hoek-
sche Waard, Zuid-Hollandse eilanden, West Brabant en Zeeland) en aan-
dacht voor ontwikkelingskansen rond Schiphol en in gebieden in Zuide-
lijk Flevoland. 
Het bieden van ontwikkelingsruimte is slechts mogelijk onder voor-
waarde van oplossing van eventuele mobiliteitsproblemen door toene-
mende goederenstromen en oplossing van knelpunten met betrekking
tot waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie. Bovendien mag
ruimte voor glastuinbouw in deze gebieden niet leiden tot ongecontro-
leerde verglazing van het platteland. Het is vooral de taak van provincies
en gemeenten om behoud van de kwaliteit van het landelijk gebied te
garanderen door concentratie van glastuinbouwvestigingen en het
tegengaan van verspreiding en versnippering elders.
De Hoeksche Waard is als zoeklocatie aan de orde als besloten wordt in
de noordrand over te gaan tot de daadwerkelijke aanleg van een bedrij-
venterrein ten behoeve van de Rotterdamse haven. In dat geval kan met
een glastuinbouwlocatie hierop worden aangesloten.
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5 Aanbevelingen aan overheid en sector

Actieprogramma glastuinbouw 

De raad adviseert de minister van LNV als coördinerend minister voor het
landelijk gebied zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame
integrale ontwikkeling van de gehéle glastuinbouwketen. De minister
kan invulling geven aan deze rol door als coördinerend bewindsman in
overleg met de ministers van EZ, VROM en VenW een actieprogramma
glastuinbouw op te stellen. De raad acht het vanzelfsprekend dat de
minister dit doet in samenwerking met provincie en sector. De rijksover-
heid moet zich daarbij beperken tot een doel en kaderstellende rol en
faciliteiten aanbieden (‘zorgen dat’). De verantwoordelijkheid voor de
realisatie ligt bij de provincies en de sector. Dit plan moet een uitwerking
zijn van de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland en geeft voor de
periode 2005-2010 de acties aan die worden uitgevoerd ter bevordering
van de duurzame ontwikkeling van een vitaal glastuinbouwcomplex. Als
onderdeel van dit actieplan acht de raad het voor de kortere termijn
gewenst, dat de minister van LNV zijn stimulerende en faciliterende
instrumenten samen met die van de ministeries van VROM, EZ en VenW
geconcentreerd inzet in de Greenports Westland, Oostland, Aalsmeer en
omstreken en Venlo. Daarnaast acht de raad het gewenst, dat de minister
in overleg met de provincies de mogelijkheden verkent om op langere
termijn het instrumentarium ook in te zetten op de zuidwest as, rondom
Schiphol en in Zuidelijk Flevoland. Het gaat hierbij zowel om het bevor-
deren van nieuwe ontwikkelingen als de herstructurering van verouderde
glastuinbouwgebieden.

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Om de (her)ontwikkeling van glastuinbouwlocaties in de eerder
genoemde gebieden op een duurzame wijze vorm te geven verdient het
aanbeveling dat de minister van LNV het subsidie instrumentarium voor
de glastuinbouw zoals de Stidug, regeling Structuurverbetering Glastuin-
bouw en de Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden opneemt in
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en gebundeld inzet voor
een samenhangende gebiedsgerichte realisering van (rijks)doelen. Op
deze wijze kan (her)ontwikkeling van glastuinbouw integraal plaatsvin-
den in combinatie met doelen op het gebied van natuur, recreatie, land-
schap, en milieu. 

‘Zorgen dat’

De raad meent, dat de sector en de provincies eerstverantwoordelijk zijn
voor de realisering van de beoogde (her)ontwikkeling van de glastuin-
bouw. Gemeenten en het bedrijfsleven zijn de partijen die de ontwikke-
ling van glastuinbouwgebieden en de herstructureringsopgave in verou-
derde glastuinbouwgebieden gezamenlijk met provincies moeten
realiseren. (Her)ontwikkeling van glastuinbouw dient gericht te zijn op
concentratie van glastuinbouwvestigingen, het tegengaan van versprei-
ding en versnippering elders in het landelijk gebied en een goede land-
schappelijke inpassing. Bestuurders dienen de moed te hebben om in
voorkomende gevallen voor de ontwikkeling van glastuinbouw in con-
centratiegebieden landschap op te geven om daarmee verspreiding en
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versnippering in kwetsbare gebieden elders te kunnen verhinderen. Voor
de concentratie van glastuinbouwvestigingen dienen publieke middelen
beschikbaar te zijn die als katalysator fungeren voor de inzet van private
middelen in combinatie met gebiedsontwikkeling. 
De raad adviseert de minister van LNV via partnerschap samen met de
provincies en de andere partijen projecten te realiseren. Het formuleren
van de precieze rol die het Rijk kan spelen is een kwestie van maatwerk
en zal in het kader van de opvattingen over ‘Van zorgen voor naar zor-
gen dat’ vooral een stimulerend en faciliterend karakter moeten hebben.
Ook zal de bijdrage van het ministerie van LNV, afhankelijk van de knel-
punten en de fase waarin de projecten verkeren, van omvang en inten-
siteit verschillen. De bijdrage kan uiteenlopen van het wegnemen van
knelpunten in beleid en regelgeving, het laten ontwikkelen en inbrengen
van expertise, en het eventueel ter beschikking stellen van financiële 
stimulansen. 

Heroriëntatie op de tien glastuinbouwlocaties

In januari 2000 hebben de minister van LNV en LTO een bestuurlijk
afsprakenkader opgesteld en getekend. Doel van dit afsprakenkader was
de gewenste herstructurering van de glastuinbouw met kracht ter hand
te nemen en met spoed voor de bestaande knelpunten in het westen van
het land een oplossing te vinden. De ontwikkeling van tien nieuwe pro-
jectvestigingslocaties vormt een belangrijk onderdeel van dit afsprakenk-
ader, deze locaties zijn in de Nota Ruimte opgenomen. Deze tien locaties
zouden de benodigde ruimte moeten bieden voor de tuinders uit met
name het westen van het land. Uit de studie ‘Ruimte voor de glastuin-
bouw 2000-2020’ van het expertisecentrum LNV blijkt echter, dat de
beperkte ontwikkelingsruimte voor tuinders in het westen van het land
nu en in de toekomst niet of nauwelijks leidt tot een vraag naar vesti-
gingsruimte buiten de eigen regio of provincie. Een bedrijfslocatie
midden in het glastuinbouwcomplex in het westen van het land biedt
zoveel voordelen op het gebied van optimale aansluiting op de markt,
fysieke nabijheid van collega’s en dienstverleners en snelle aansluiting op
de logistieke knooppunten dat het niet waarschijnlijk is dat glastuin-
bouwbedrijven zich elders gaan vestigen. Daarnaast heeft de afgelopen
jaren in het politiek/bestuurlijke klimaat op provinciaal en gemeentelijk
niveau in Zuid-Holland een verandering plaatsgevonden. Sinds 2002 is
het beleid van deze provincie expliciet gericht op het bieden van vol-
doende ruimte aan de glastuinbouw binnen de eigen provincie. De raad
verwacht, dat de vraag naar kavels op de buiten de Greenports en de
zuidwest as gelegen projectlocaties door wijkers uit het westen van het
land ook in de toekomst sterk zal achterblijven ten opzichte van de pro-
jecties die enkele jaren geleden zijn gemaakt. 
Bovendien bevinden zich in deze projectvestigingslocaties relatief weinig
dienstverlenende bedrijven. Het LEI onderzoek ‘Betekenis greenports
voor overige projectvestigingen glastuinbouw’ wijst uit, dat deze locaties
zowel voor toelevering als voor afzet en diensten in sterke mate van de
Greenports afhankelijk zijn en blijven (kaarten 3-5). Momenteel loopt 
70-80% van de afzet van glasgroenteproducten en 80-90% van de afzet
van sierteeltproducten qua transport via de Greenports in het westen van
Nederland. Tuinders die zich in genoemde locaties vestigen zullen ook in
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de toekomst voor hun toelevering en afzet in sterke mate afhankelijk blij-
ven van de Greenports in het westen van het land. Daarmee zal de ver-
dere ontwikkeling van de projectvestigingslocaties buiten de Greenports
en de zuidwest as naar verwachting extra transportkilometers en extra
transportproblemen in de Randstad oproepen. Ook zorgt deze blijvende
afhankelijkheid ervoor, dat ondernemers in de buiten de Greenports
gelegen projectvestigingslocaties minder optimaal zijn aangesloten op
de markt, op de dienstverleners in de keten en op de belangrijke
logistieke knooppunten.
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Kaart 3 Afzet glasgroente vanuit projectlocaties buiten de Greenports



De raad concludeert, dat projectvestigingslocaties een passend instru-
ment vormen om knelpunten in het aanbod aan vestigingsruimte voor
de glastuinbouw op te lossen. De huidige buiten de Greenports en zuid-
west as gelegen projectlocaties voldoen echter niet aan de hoofddoel-
stelling van overloopgebied voor wijkers uit het westen van het land. 
Bovendien acht de raad deze locaties door hun omvang, hun geografi-
sche ligging en de afhankelijkheid ten opzichte van de logistieke faci-
liteiten in de Randstad vooral van regionaal economische betekenis. Ze
zijn te afhankelijk en te ver verwijderd van de belangrijke logistieke
knooppunten in het westen van het land om de duurzame ontwikkeling
van een vitaal glastuinbouwcomplex voldoende te garanderen. Tenslotte
hebben vanwege hun oriëntatie op en afhankelijkheid van de Greenports
ook deze projectlocaties het meest belang bij concentratie van de rijks-
inspanningen ter verdere versterking van de Greenports.
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Kaart 4 Afzet sierteelt vanuit projectlocaties buiten de Greenports



Tegen deze achtergrond dient de minister van LNV zijn rol en verant-
woordelijkheid voor de tien projectvestigingslocaties nader te bezien.
Gezien hun gunstige geografische ligging in de Greenports en de zuid-
west as ondersteunt de raad het stimuleren en faciliteren van die locaties
welke gelegen zijn in Zuidplaspolder (Zuid-Holland), Californië/Siberië
(Venlo), Moerdijksehoek (Brabant) en Terneuzen (Zeeland). Door hun
ligging sluiten deze locaties optimaal aan op de processen in de markt
en op de behoefte aan samenwerking in de keten. Tevens zijn zij gunstig
gelegen ten opzichte van de voor de glastuinbouw belangrijke logistieke
knooppunten. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling hebben
stimulerende en faciliterende maatregelen en investeringen hier het
hoogste rendement. 
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Kaart 5 Toeleveranciers van projectlocaties buiten de Greenports



Zoals in het voorgaande aangegeven acht de raad het tegelijkertijd
gewenst, ter ontlasting van de overvolle en vanuit het perspectief van
natuur en landschap kwetsbare Randstad, voor de langere termijn te zoe-
ken naar drie nieuwe projectvestigingslocaties in de nabijheid van de
grote logistieke knooppunten. Te weten in de noordrand van de Hoek-
sche Waard, Zuidelijk Flevoland en binnen de geluidcontouren rondom
Schiphol.

De raad geeft de minister van LNV in overweging zijn inspanningen voor
de buiten de Greenports en de zuidwest as gelegen projectlocaties te
herzien. Dit betekent concreet, dat de minister van LNV voor deze pro-
jectlocaties de reeds aangegane verplichtingen en afspraken nakomt,
maar geen nieuwe verplichtingen meer aangaat. Dit betekent zorgvul-
dige beëindiging van de rijksinspanning voor de projectlocaties Berlikum
(Friesland), Emmen, Grootslag (Noord-Holland), Luttelgeest II, Berger-
den (Gelderland) en IJsselmuiden (gemeente Kampen). Dit betekent van-
zelfsprekend geen afbouw van deze locaties, de verdere ontwikkeling is
echter een verantwoordelijkheid van provincie en sector en geen rijks-
doel vanuit een nationaal belang. Uitbreiding van het glasareaal in des-
betreffende provincies moet vooral binnen en eventueel aansluitend op
deze locaties plaats vinden. Genoemde projectlocaties zouden ook niet
meer tot het PKB gedeelte van de Nota Ruimte moeten behoren, Zuide-
lijk Flevoland, de noordrand van de Hoeksche Waard en Schiphol dienen
als zoeklocatie aan de PKB te worden toegevoegd. 
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(Her)ontwikkeling is maatwerk

De provincies zijn primair verantwoordelijk voor realisering van de
(rijks)doelen voor glastuinbouw en de ruimtelijke verankering. Dit beleid
dient uit overwegingen van duurzaamheid enerzijds gericht te zijn op
concentratie van glastuinbouwvestigingen en tegengaan van versprei-
ding. Anderzijds dient het daar waar mogelijk gericht te zijn op meer-
voudig ruimtegebruik en verweving met stedelijke en landelijke functies
zo mogelijk aangevuld met (tijdelijke) glastuinbouwlocaties in planologi-
sche restruimtes. 
(Her)ontwikkeling van glastuinbouwgebieden is maatwerk en veelal een
combinatie van projectvestigingen met ander gebiedsgericht beleid.
(Her)ontwikkeling van glastuinbouw vraagt om een aanpak waarbij over-
heden, individuele bedrijven, organisaties en burgers in de regio de
ruimte krijgen om op integrale wijze hun plannen te realiseren.
Net als bij de reconstructie van de zandgebieden in zuid en oost Neder-
land adviseert de raad provincies bij de (her)ontwikkeling van glastuin-
bouwlocaties vooral te sturen door gebruik te maken van de autonome
veranderingen in het landelijk gebied zoals de eigen dynamiek van groei
en bedrijfsbeëindiging in de glastuinbouwsector en de energie en de
ideeën die leven bij bewoners, ondernemers en potentiële investeerders.
Door provincies en gemeenten aan te stellen gebiedsmakelaars kunnen
hierbij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervullen. 
De raad adviseert gemeenten de ontwikkeling en herinrichting van
glastuinbouwlocaties rondom de steden gezamenlijk ter hand te nemen
en beleidsvisies te ontwikkelen. Het is de verantwoordelijkheid van
gemeenten voldoende ruimte voor ontwikkeling te bieden maar ook
samen met provincie en sector zorg te dragen voor een goede handha-
ving van de regels waaraan glastuinbouwcomplexen dienen te voldoen.
Een complex dat er mede dankzij een consequent handhavingsbeleid
goed uit blijft zien, komt het imago van de glastuinbouw ten goede en
versterkt het draagvlak bij de burger voor de sector.
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Financiering is brede verantwoordelijkheid

Het genereren van financiële middelen voor de ontwikkeling van
glastuinbouwgebieden en de sanering van bestaande, verspreide
glastuinbouwvestigingen is een verantwoordelijkheid van alle bij de her-
ontwikkeling betrokken partijen. De raad adviseert het Rijk zich te beper-
ken tot het op heldere en inzichtelijke wijze beschikbaar stellen van een
deel van de financiële middelen, het stellen van globale kaders en het
ontschotten van subsidieregelingen. Bundeling van rijksregelingen die
betrekking hebben op de glastuinbouw in een Investeringsbudget Lan-
delijk Gebied (ILG) is gewenst. Het gaat hierbij onder andere om de 
Stidug, de Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden en de Regeling
Structuurverbetering Glastuinbouw.  Als onderdeel van het ILG kunnen
deze instrumenten gebiedsgericht worden ingezet voor de (her)ontwik-
keling van glastuinbouwgebieden.

De provincies kunnen in het verlengde hiervan mede voor de glastuin-
bouw regionale gebiedsfondsen instellen en deze vullen met rijks- en
provinciale subsidies en opbrengsten uit ruimte voor ruimte regelingen.
Partners zijn de marktsector, banken en maatschappelijke en brancheor-
ganisaties. Provincie en gemeente kunnen door middel van een Regio-
nale Ontwikkelingsmaatschappij zelf grond aankopen en aan individuele
bedrijven verkopen. Met de opbrengsten kunnen regionale gebiedsfond-
sen worden gevuld. Deze aanpak heeft als voordeel, dat provincie en
gemeente de regie over de ontwikkeling van glastuinbouw in eigen hand
houden. Aan de poort kan worden geselecteerd welke bedrijven gewenst
zijn. Selectie moet zijn gericht op de economische potentie, het duur-
zame karakter van bedrijven en op ondernemers die vanwege sanering
elders moeten wijken. 

Absorptieniveau bedrijfsleven

Grote investeringen hebben een afschrijvingsperiode van 10 tot 15 jaar.
Nieuwe investeringen zijn state-of-the-art en zullen voldoen aan de
hoogste eisen. Indien de overheid vanwege maatschappelijke- en milieu
eisen een versnelde afschrijving afdwingt zal dit het financieël draagvlak
van veel bedrijven te boven gaan. In principe kan het Rijk de sector daar-
bij op twee manieren benaderen:
• het stellen van een zo hoog mogelijk ambitieniveau voor doelen van

bijvoorbeeld milieu en duurzaamheid, vergezeld van financiële maatre-
gelen voor met name de middengroepen van de primaire sector om
het absorptievermogen voor snelle en zware veranderingen te vergro-
ten;

• de primaire sector krijgt meer tijd om zich aan te passen en het Rijk
richt zich met name bij de middengroep van primaire producenten op
het bevorderen van kenniscirculatie- en kennisontwikkeling.

De voorkeur van de raad gaat uit naar de tweede optie. Indien het Rijk
bij nieuwe regelgeving rekening houdt met de dynamiek en diversiteit in
de sector en met investeringsritmes en afschrijvingstermijnen bij bedrij-
ven vergroot dit de effectiviteit van het beleid. De raad adviseert het Rijk
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daarom goed in te spelen op het absorptievermogen van primaire 
producenten voor nieuw beleid en nieuwe regels en daarbij rekening te
houden met afschrijvingstermijnen. 
Als voorbeeld voor de concretisering hiervan zou de invoering van CO2
streefwaarden in de sector kunnen dienen. Onlangs zijn tussen Rijk en
sector glastuinbouw afspraken gemaakt over de invoering van een CO2
streefwaarde. Deze op sectorniveau vastgelegde streefwaarde moet nu
vertaald worden naar individueel bedrijfsniveau. De raad vraagt de
minister van LNV en de minister van VROM de komende herijking van
het Glastuinbouw en Milieu convenant (GLAMI) zodanig vorm te geven
dat niet het Rijk zorgdraagt voor deze vertaling maar dat de sector zelf
onder voorwaarden de ruimte krijgt dit in te vullen. 

Kennis en innovatie

Innovatie
De steeds zwaarder wordende milieu- en omgevingseisen en de sterker
wordende concurrentie leggen de lat voor innovatie steeds hoger. 
Daarnaast speelt agrologistiek een steeds belangrijker rol in de glastuin-
bouwketen en vraagt om deze rol goed te kunnen vervullen voldoende
zorg voor continue innovatie van de beschikbare kennis. Vooral waar het
gaat om innovatieve vervoersmodaliteiten over water en per spoor.
De raad acht het dan ook gewenst dat overheden, de sector en banken
gezamenlijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid meer vorm geven aan
innovatie en vernieuwing in het glastuinbouwcomplex om innovatieve
doorbraken te realiseren. In dit verband steunt de raad het voorstel van
het Productschap Tuinbouw voor de vorming van een Tuinbouwcluster
Innovatiefonds. 
Ook ondersteunt de raad initiatieven van overheid en sector om innova-
tie in de glastuinbouw te bundelen in een Technologisch Top Instituut
Glastuinbouw en Agrologistiek. Het gaat om een partnerschap voor
innovatie tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid dat aan-
sluit bij de gedachten van het Innovatieplatform voor het sleutelgebied
‘Flowers & Food’. Het is gewenst, dat dit instituut zich richt op het ont-
wikkelen van kennisinfrastructuur, gebaseerd op vraagsturing uit het
bedrijfsleven en gericht op het op langere termijn vitaal houden van de
glastuinbouwsector. 

Kennis
De raad constateert dat kennisontwikkeling en kennisinnovatie wel de
kopgroep van vernieuwers bereikt, maar minder goed doorstroomt naar
het grote peloton van ondernemers. Initiatieven zoals de ‘tuinbouwclus-
teracademie’ verdienen dan ook ondersteuning. Dit soort initiatieven
dient echter aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de sector,
voorkomen moet worden dat sprake is van een aanbodgericht karakter.
Dergelijke instituten moeten de praktijk dienen en niet andersom. 
Met het oog hierop adviseert de raad het Rijk en de sector het ontwik-
kelen van kennis in praktijknetwerken gezamenlijk te stimuleren en te
faciliteren en te zorgen dat er een combinatie plaatsvindt van 
kennisaanbod en vragen uit de praktijk. Dit betekent het gezamenlijk
faciliteren van initiatieven waarbij wordt ingespeeld op vragen van 
individuele ondernemers en problemen worden opgelost door het 
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gericht uitwisselen van kennis en ervaringen met andere collega onder-
nemers, overig bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
Het faciliteren van projecten moet een tijdelijk karakter hebben, na één
of twee jaar moeten deze zichzelf bedruipen en dient de markt het 
verder zelf op te pakken. 

Ruimere keurmerkcertificering

Versterking van de internationale positie van Nederland in bloemen en
voeding vraagt om steeds efficiëntere tuinbouwketens. De ontwikkelin-
gen rondom kwaliteitsbeheersing- en sturing, en Coolboxx op grote 
zeeschepen en voor shortsea maken daarop aangepaste keuringen 
noodzakelijk. De raad acht een ruimere keurmerkcertificering vanuit de
milieucomponent en sociale component dan ook noodzakelijk. 
Hiertoe zou marktcertificering veel meer dan tot nu toe moeten dienen
als uitgangspunt voor overheidsregelgeving. De overheid dient daarom
juridisch ruimte te scheppen zodat het bedrijfsleven deze zaken zelf 
projectmatig aan kan pakken. Ontwikkelingen rondom Toezicht op Toe-
zicht kunnen hiermee goed gecombineerd worden, dit geldt zowel voor
voeding als voor bloemen.
Om ervoor te zorgen, dat het verstrekken van gegevens maar één keer
hoeft plaats te vinden is het van belang dat automatiseringssystemen
beter op elkaar worden aangesloten. 

Agro-productieparken

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid hebben agro-productieparken
een aantal voordelen. Naast milieuvoordelen, verlichting van de ruimte-
druk en vermindering van de verkeers- en vervoerscongestie is er sprake
van kostenbesparing door verhoogde efficiency. Ondanks inspanningen
van de overheid en van een aantal voortrekkers waaronder glastuin-
bouwondernemers toont het bedrijfsleven tot op heden voor dit soort
complexen weinig belangstelling. De Raad voor Dieraangelegenheden
constateert in een onlangs uitgebracht advies dat het draagvlak voor
agro-productieparken zeer beperkt is. Voor veel belanghebbenden
wegen de mogelijke nadelen vooralsnog zwaarder dan de voordelen.
Hierbij gaat het om het slechte imago van agro-productieparken, de
bedreiging van het vrije ondernemerschap en het risico van zeer groot-
schalige ruimingen bij een dierziekteuitbraak. De Raad voor het Landelijk
Gebied acht het niet verstandig de eigen complexe problematiek van de
glastuinbouwsector nog groter te maken door combinaties met andere
vormen van agroproductie. Ook verwacht de raad dat door de uiteen-
lopende ontwikkelingen in de diverse sectoren het concept agro-
productieparken niet de ultieme oplossing biedt voor het transitieproces
naar een duurzame glastuinbouwsector. Om de stevige eigen positie te
handhaven is het gewenst primair binnen de eigen sector verdere 
kennisverdieping na te streven. Wel acht de raad een enkele pilot inte-
ressant om onopgeloste vraagstukken aan de orde te stellen, aanvullende
informatie te verzamelen en van te leren. 



Conclusie

De glastuinbouwsector heeft zich in de loop van de tijd krachtig ontwik-
keld tot een economisch cluster van wereldbetekenis. De raad adviseert
de overheid dit glastuinbouwcomplex de ruimte te geven zich duurzaam
verder te ontwikkelen. Uitgaande van een areaal van ruim 10.500 ha in
2003 zal voor deze duurzame ontwikkeling in 2020 een areaal benodigd
zijn dat ligt tussen de 12.500 en 14.000 ha. De raad acht dit ruimtebe-
slag verantwoord gegeven het belang van de sector voor de Nederlandse
economie. Bij het bieden van ruimte dienen de inspanningen van de
overheid tegelijkertijd erop gericht te zijn de kwaliteit van het landelijk
gebied te garanderen door concentratie van glastuinbouwvestigingen en
verspreide vestiging elders tegen te gaan.

Het rijksbeleid is er nu op gericht de functie van de Greenports Westland,
Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo op de lange termijn te
behouden en te versterken. Voor de korte termijn komt het Rijk hiermee
tegemoet aan de eisen van een duurzame ontwikkeling van een vitaal
glastuinbouwcomplex. Maar op de lange termijn acht de raad het
gewenst behalve in bovengenoemde Greenports ook op duurzame wijze
ruimte te bieden in de zuidwest as Ook vraagt de raad bijzondere aan-
dacht voor ontwikkelingskansen rond Schiphol en in Zuidelijk Flevoland.
Het bieden van deze ontwikkelingsruimte is slechts mogelijk onder 
voorwaarde van oplossing van mobiliteitsproblemen als gevolg van 
toenemende goederenstromen en oplossing van knelpunten met betrek-
king tot waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie. 

Bij het bieden van ruimte aan het glastuinbouwcomplex is het de taak
van provincies en gemeenten om behoud van de ruimtelijke, landschap-
pelijke en omgevingskwaliteit van het landelijk gebied te garanderen
door concentratie van glastuinbouwvestigingen, het tegengaan van 
verspreiding en versnippering elders en een goede inpassing en vormge-
ving van dit nieuwe ‘kassenlandschap’. 
De raad vindt het onvermijdelijk om ten behoeve van een duurzame 
ontwikkeling van de glastuinbouw op de ene plaats landschapskwaliteit
op te offeren om daarmee op de andere plaats landschappen van
glastuinbouw te vrijwaren.

De glastuinbouwsector behoeft geen extra financiële steun van de rijks-
overheid. De bestaande budgetten zijn voldoende maar moeten worden
gecontinueerd en worden ingezet ter ondersteuning van de sterke 
kanten van het Nederlands glastuinbouwcomplex. Dit betekent dat de
minister van LNV als coördinerend minister voor het landelijk gebied de
bestaande budgetten continueert en geconcentreerd moet inzetten op
de Greenports Westland, Oostland, Aalsmeer en omstreken en Venlo.
Voor de langere termijn adviseert de raad de minister in overleg met de
provincies een verkenning uit te voeren voor een optie waarbij naast de
geconcentreerde inzet van budgetten op de Greenports ook sprake is
van inzet voor ontwikkelingsmogelijkheden in de zuidwest as, rond
Schiphol en Zuidelijk Flevoland. De rijksinspanningen voor de project-
vestigingslocaties buiten deze gebieden dienen op bestuurlijk zorgvul-
dige wijze te worden beëindigd.
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3785233 1Adviesaanvraag ruimtelijke ontwikkeling
glastuinbouw.
(TRC 2004/4168)

Geachte Raad,

In uw werkprogramma is een advies over de ‘ruimtelijke ontwikkeling in de glastuinbouw’
opgenomen (zie bijlage 1). Onderstaand wil ik de adviesaanvraag nader beschouwen,
mede in het licht van de nota Ruimte die eind april naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Binnen de Nederlandse land- en tuinbouw als ook binnen de Nederlandse economie als
geheel neemt de glastuinbouw een belangrijke positie in. Op 4% van het land- en 
tuinbouwoppervlak realiseert de glastuinbouw ongeveer eenderde van de productie-
waarde in de land- en tuinbouw. Als wereldspeler in de export van tuinbouwproducten
draagt de glastuinbouwketen in belangrijke mate bij aan het overschot op de handels-
balans. Een vitale glastuinbouwketen is dus van belang voor de Nederlandse economie. 
Om deze positie en de toekomst te waarborgen en verder uit te bouwen wil het kabinet 
de glastuinbouw de ruimte geven, ruimte voor ondernemerschap en ruimte om te 
ontwikkelen en uit te bouwen.
Daarnaast heeft Europa zich voorgenomen om de economische achterstand op de 
Verenigde Staten in te lopen door inzet te plegen op innovatieve en kennisintensieve 
sectoren. Een sterke glastuinbouwsector kan hieraan een bijdrage leveren.
In relatie tot uw advies zou ik op grond van bovenstaande graag geïnformeerd worden
over de gewenste ontwikkelingen van de glastuinbouwketen in Nederland en over 
instrumenten om kennis en innovatie in deze sector verder te stimuleren.

Daarnaast is het zaak om in ons dichtbevolkte en –bebouwde land de ruimte op een goede
wijze te gebruiken. Ook de glastuinbouw moet ruimte hebben om op een duurzame wijze
te produceren. Bij de positionering van de glastuinbouw moet daarbij ook rekening 
gehouden worden met de handels- en transportstromen. Ik wil u hierbij met name vragen
de agrologistiek in uw advies te betrekken en de knelpunten op dit vlak in kaart te 
brengen. Het betreft hier niet alleen de infrastructuur maar ook het samenbrengen van de
diverse schakels in de keten of mogelijk zelfs het samenbrengen van meerdere sectoren in
een agribusiness complex. Clusteren, verbinden en regisseren zijn daarbij de 3 pijlers.

Adviesaanvraag

Bijlage  1

DL. 2004/655 7-6-2004

onderwerp   

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

doorkiesnummer bijlage

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Directie Landbouw
Bezuidenhoutseweg 73

Postadres: Postbus 20401
2500 EK  ‘s-Gravenhage

Telefoon: 070 - 3786868
Fax: 070 - 3786100

Directie Landbouw
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Met de nota Ruimte wordt een beweging ingezet van een centraal gerichte toelatings-
planologie naar een meer regionaal ingevulde ontwikkelingsplanologie. Dit heeft tot 
gevolg dat andere bestuurslagen zoals de provincies een grotere verantwoordelijkheid 
krijgen voor de ruimtelijke ontwikkeling en indeling. Voor zowel de rijksoverheid als voor
provincies betekent dit een verandering in rol en verantwoordelijkheid. In uw advies zou 
ik graag vernemen dat de betekenis hiervan is voor de 10 glastuinbouwlocaties en de 
inzet van het huidige instrumentarium. En, wat is bestuurlijk nodig om te komen tot een
samenhangende (ruimtelijke) benadering van de glastuinbouwketen gegeven de nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling.

Graag zie ik uw advies eind september van dit jaar tegemoet.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT,

Datum Kenmerk Vervolgblad
7-6-2004 DL. 2004/655 2
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Bijlage 2 

Totstandkoming van het advies

Voor de voorbereiding van dit advies heeft de Raad voor het Landelijke
Gebied een werkgroep ingesteld, aangevuld met externe deskundigen
van respectievelijk, Agrotechnology & Foodinnovations, LEI en Alterra.
Deze deskundigen hebben gegevens met betrekking tot de huidige
stand van zaken en trends en ontwikkelingen in de glastuinbouw en
agrologistiek bijeengebracht. Er zijn consultatiegesprekken gevoerd met
personen werkzaam in de sector glastuinbouw, bestuurders, ambtena-
ren, deskundigen en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Ten-
slotte heeft de werkgroep een eigen analyse gemaakt van literatuur en
beleidsrapporten met betrekking tot het glastuinbouwcomplex.

Samenstelling werkgroep

De voorbereiding van het advies was in handen van een werkgroep
bestaande uit:

raadsleden
K. Koolen, voorzitter van de werkgroep
L. Blok
J.D. van der Ploeg
F. Prillevitz
H. Silvis

externe deskundigen
O. Hietbrink, LEI 
A. Simons, Agrotechnology & Foodinnovations
P. Smeets, Alterra

vanuit het bureau van de raad waren betrokken:
P. Levelink, projectleider
R. Koopman, stagiair

Deelnemers consultatieronde

R. Bergkamp, LNV, Bestuursraad
R. Bol, LNV, I&H
H. Bor, provincie Zuid-Holland 
G.J. Breure (LTO)
M. Cappendijk (WLTO)
B.J. Constandse, voormalig voorzitter bestuur The Greenery
H. de Groot, Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer
N. de Groot, LEI 
F. Hogervorst, voorzitter sectie Glastuinbouw LTO 
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D. Hylkema, LTO
O. van Kooten, WUR
H. Kool, LNV, Directie Landbouw
M. Kool, LNV, DRZ, Directie Zuid
N. Lameyer (LTO)
M. Leunissen, GLAMI 
W. Maijers, Stichting Agro Keten Kennis
A. Nieuwenhuijse, LNV, Directie Landbouw
H. Oosting, Innovatienetwerk Groene Ruimte/SIGN
K. van Rooy, grondexploitatiebedrijf Californië
J. v.d. Veen, voorzitter Productschap Tuinbouw
F. Vink, LNV, Directie Landbouw
T. Vogelzang, LEI
L. Wassink, LNV, I&H
G. Welles, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BV 
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Bijlage 3 

Geraadpleegde literatuur 

• Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 2004. 
Tijd om te oogsten! Den Haag.
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RLG advies glastuinbouw. Wageningen. 

• Berkum, S. van, e.a., 2002. De internationale locatie van de tuinbouw
bij handelsliberalisatie. Landbouw Economisch Instituut, Den Haag.

• Donkers, Henk, 2004. Het Glaskasteel, toppunt van innovatief 
ruimtegebruik. Geografie, juni 2004.

• Expertisecentrum LNV, 2004. Ruimte voor de glastuinbouw 
2000-2020.

• Flora Holland, 2003. Strategische visie P2020, ‘Bakens verzetten’.

• Gemeente Westland, 2004. Ontwikkelingsvisie Greenport Westland
2020. Naaldwijk.

• Geijn, W.E van de, e.a., 2003. Coolboxx: van pallets naar gesloten
koelketens in de internationale verslogistiek.

• Geijn, W.E. van de, 2003. Luisteren naar consument en burger.

• Geijn, W.E. van de, 2003. Agri Business Park Westelijke Randstad.
Houten. 

• Groot, N.S.P. de, e.a., 2004. Quick Scan: Toekomstvisie glastuinbouw
in Nederland en effecten voor de CO2 -emissie. KPMG/LEI.

• Knijff, A. van der, e.a., 2001. Energieclustering in de glastuinbouw.
Landbouw Economisch Instituut, Den Haag.

• Kooten, O van, 2004. Unifying theory voor de tuinbouwdelta.

• Landbouw Economisch Instituut, 2004. Internationalisatie en 
concurrentiekracht van de Nederlandse vruchtgroentesector. 
Rapport 5.04.06. Den Haag.

• Landbouw Economisch Instituut, 2004. Onderweg in de kopgroep.
Den Haag.
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• Landbouw Economisch Instituut, 2004. Perspectief 
‘Ruimte voor Ruimte’ regeling. Den Haag.

• Landbouw Economisch Instituut, 2005, Betekenis Greenports 
voor overige projectvestigingen glastuinbouw.

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2004. 
Het Nederlandse agrocluster in kaart. Den Haag, 2004.

• Ministerie van LNV, 2004. Agenda voor een Vitaal Platteland. 
Den Haag.

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Ministerie van Verkeer en waterstaat, 2001. Visie Agrologistiek.

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2004, 
het Nederlandse agrocluster in kaart. 

• Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van VROM, 2004.
Nota Mobiliteit. Den Haag.

• Ministerie van VROM, 2004. Nota Ruimte. Den Haag.

• Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 2000. 
Wat te doen voor een duurzame gerespecteerde glastuinbouw 
in Nederland?

• Provincie Zuid Holland, 2003. Naar een duurzaam en hoogwaardig
glastuinbouwcomplex in Nederland.

• Raad voor het Landelijk Gebied, 2003. Scherven brengen geluk. 
Inleiding K.Koolen, lid Raad voor het Landelijk Gebied.

• Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties,
2001. Glas in beweging: naar een duurzame glastuinbouw, 2001.

• Verster, C.A.W., 2003 e.a. Tuinbouwcluster Academie: 
trefpunt voor vernieuwende ondernemers. Den Haag. 

• Wageningen Universiteit, Vakgroep tuinbouwproductieketens, 2002.
Transparante ketens: een kwestie van vertrouwen.
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Bijlage 4
Overzicht publicaties 2003 - 2005
2005
RLG 05/2 Plankgas voor glas?

Advies over duurzame ontwikke-
lingen van de glastuinbouw in
Nederland (maart 2005)

RLG 05/1 Nationale landschappen: vaste
koers en lange adem
Advies over de instrumentatie van 
Nationale landschappen
(februari 2005)

2004

RLG 04/7 Brief aan de vaste Commissie
voor VROM met vijf boodschap-
pen voor de kamerbehandeling
Nota Ruimte (november 2004)

RLG 04/6 Briefadvies over marktgerichte
benadering voor het groene
onderwijs  (december 2004)

RLG 04/5 Evaluatie tweede raadsperiode
2001-2004
Rapport van de externe begelei-
dingscommissie o.l.v. drs. W.T.
van Gelder (november 2004) 

RLG 04/4 Meerwaarde 
Advies over de landbouw en het
landelijke gebied in Europees
perspectief (oktober 2004)

RLG xxxx Brief aan de vaste Commissies
voor LNV, EZ en VenW betref-
fende de kamerbehandeling
Agenda Vitaal Platteland 
(september 2004)

RLG xxxx News 2004-2005 (July 2004)
RLG 04/3 Jaarverslag 2003 en werk-

programma 2004
RLG 04/2 Platteland aan het stuur

Advies over vernieuwende vor-
men van bestuur voor het lande-
lijk gebied (maart 2004)

RLG 04/1 Ontspannen in het groen
Advies over de wijze waarop
overheid, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties
zorgen voor recreatie in de toe-
komst (januari 2004)

2003

RLG 03/8 Dierziektebeleid met draagvlak
Advies over de bestrijding van
zeer besmettelijke dierziekten 
Deel 1 - advies (december 2003)
Deel 2 - onderbouwing van het 
advies  (december 2003)

RLG 03/7 Het ontwerpen van een 
experiment 
Publicatie naar aanleiding van de
werkconferentie over een vol-
gende generatie publieksgericht
beleid, 8 mei 2003 
(december 2003)

RLG xxxx Vitaal Platteland vraagt een bos
energie 
Lezing voorzitter prof. H.J.L.
Vonhoff, Symposium ‘Bos en
Energie’, 10 september 2003

RLG 03/6 De boer in de keten: boeien-
koning of teamspeler?
Advies over de positie van 
primaire producenten in agro-
ketens (september 2003)

RLG 03/5 Ruimte voor natuur 
Advies over realisatie en beheer
van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur en de ruimte die dat vraagt
voor mensen, organisaties en de
natuur zelf (juli 2003)

RLG 03/4 Briefadvies over de gevolgen van
hervormingsvoorstellen van het
GLB (mei 2003)

RLG xxxx Scherven brengen geluk, ruimte
voor duurzame glastuinbouw
Lezing raadslid J.T.G.M. Koolen, 
Nationaal Glastuinbouwcongres 
14 april 2003

RLG 03/3 Platteland in de steigers
Advies over de reconstructie van
de zandgebieden in Zuid- en
Oost-Nederland (februari 2003)

RLG 03/2 Voor een dubbeltje op de 
eerste rang 
Advies over het natuurbeleid
(februari 2003)

RLG 03/1 Jaarverslag 2002 en 
werkprogramma 2003
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