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Lijsttrekkers politieke partijen aan het woord
LTO Glaskracht Westland heeft aan de 
lijsttrekkers van de politieke partijen, die 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen van woensdag 21 maart aanstaande, 
een aantal vragen voorgelegd over de glas-
tuinbouw. U vindt de antwoorden in onder-
staand overzicht. 

Mogelijk dat dit u kan helpen bij het maken 
van uw stemkeuze !!!!!
Kijk voor de volledige verkiezingsprogram-
ma’s vooral ook op de eigen websites van de 
diverse politieke partijen.

1. De Nederlandse glastuinbouw is de eer-
ste en grootste gebruiker van natuurlijke 
aardwarmte. We besparen met aard-
warmte 75 miljoen m3 aardgas per jaar. 
Via warmtenetten kunnen glastuinbouw-
bedrijven, met andere leveranciers en 
gebruikers, restwarmte en aardwarmte 
uitwisselen. Welke rol heeft in uw optiek 
de gemeente op dit punt?

2. Goed werkgeverschap is voor onze be-
drijven essentieel. Veel gezinnen leven 
van de glastuinbouw en het bedrijfsleven 

eromheen. Ook jongeren vinden er vaak 
werk. Het gaat dan niet alleen om pro-
ductiewerk, maar steeds meer ook om 
medewerkers voor functies in de verkoop 
en marketing, laboratoria en onderzoek, 
techniek, logistiek en personeelsbeleid. 
Doorgroeien naar managementfuncties 
kan ook. Samenwerking tussen overheid, 
bedrijven en onderwijs (onder andere via 
SOB Westland) is belangrijk om jonge-
ren te interesseren voor deze uitdagende 
sector. Welke rol ziet u voor de gemeente 
Westland?

3. Nederland is de kraamkamer van biologische 
gewasbescherming. We gebruiken in kassen 
elk jaar dik 15 miljard insecten en mijten die 
schadelijke dieren en schimmels uitschake-
len. De biologische bestrijders vervangen zo 
steeds meer van de chemische gewasbescher-
mingsmiddelen. Wij vragen van gemeenten 
om hun eigen beplanting en maaibeleid met 
ons af te stemmen om nieuwe bronnen voor 
ziekten en plagen te voorkomen. Dat kan be-
tekenen dat in en rond een kassengebied de 
bermen anders gemaaid worden dan rond een 
natuurgebied. Hoe kijkt u daar tegenaan?

4. Vanaf 1 januari 2018 moet de glastuinbouw 
het restwater van gewasbeschermingsmid-
delen zuiveren. In het Westland willen we 
dat gezamenlijk aanpakken door dat niet 
apart op de bedrijven te doen, maar door 
gewasbeschermingsmiddelen er in de zui-
veringsinstallatie (AWZI) uit te laten ha-
len waardoor alle water (niet alleen van 
de glastuinbouw) wordt gezuiverd. Bent u 
voorstander van een collectieve aanpak of 
gaat u liever voor individuele oplossingen ?  

5. Herstructurering is vooral een zaak van 
samenwerking met en tussen bedrijven 
en overheden. Het is een proces van jaren 
werk en geen traject van lange halen snel 
thuis. Wel zal er voor een vlotte herstruc-
turering sprake moeten zijn van goede 
facilitering en schuifruimte. Wat kan een 
gemeente hieraan doen, vindt u?

Rol gemeente voor warmtenetten. Samenwerking tussen overheid, bedrijven 
en onderwijs.

Collectieve aanpak zuivering.Bermbeheer in kassengebieden. Facilitering herstructurering.

De initiatieven zijn innovatief en 
duurzaam. De gemeente levert een bijdrage 
door Smart Grid, aardwarmteprojecten 
en een warmtenet te faciliteren. De 
energietransitie is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van overheden én 
bedrijfsleven.

De gemeente moet de regie nemen voor 
de gas- en elektriciteitsopgave, zelf of 
samen met haar dochteronderneming 
Westland Infra, tuindersinitiatieven voor 
aardwarmte ondersteunen, zo nodig ook 
daarin investeren en actief meedoen.

Met aardwarmte en restwarmte vanuit het 
havengebied kan de tuinbouw een grote 
slag maken richting verduurzaming. De 
gemeente moet hierin een ondersteunende 
en faciliterende rol spelen. het gaat om het 
bij elkaar brengen van diverse partijen en 
lobbyen bij de provinciale en landelijke 
overheid.

GemeenteBelang Westland (GBW) is 
van oordeel dat ook in de Westlandse 
glastuinbouw de energietransitie en 
verduurzaming versneld moet worden. De 
gemeente heeft een belangrijke regierol 
als het gaat om de lokale energietransitie. 
Waar mogelijk zal GBW de initiatieven 
van bewoners en bedrijven aanjagen en 
ondersteunen. 

Met de snelle ontwikkelingen van alter-
natieve energie is een warmtenet nodig. 
Sterker nog, hoognodig! Snelle realisatie 
is een vereiste. De gemeente is regisseur 
en aanjager bij het realiseren van warm-
tenetten. De gemeente is belast met o.a. 
ruimtelijke inrichting en vergunningver-
lening. Exploitatie hoort bij een, al dan niet 
privaat, netwerkbedrijf.

Aardwarmte is van groot belang voor 
de verduurzaming van het Westland. De 
gemeente Westland moet optreden als 
stimulator en aanjager om meer aard-
warmteboringen te realiseren eventueel 
met een financiële bijdrage voor te grote 
technische- en financiële risico’s zoals ook 
bij de Triasboring is gebeurd.

Samen met het bedrijfsleven zorgen we 
voor doorzetten van deze ontwikkeling. 
Aardwarmte is een goed alternatief voor 
gas. De gemeente moet, zo nodig via ga-
rantstellingen, zorgen dat bedrijven deze 
investeringen aan durven gaan.

GroenLinks Westland zoekt graag naar 
nieuwe vormen van duurzame energie. Op-
timaal gebruik van alternatieve bronnen en 
duurzame tuinbouw zijn cruciaal. Verduur-
zaming is breder dan aardwarmteproject-
en. Zonnecollectoren en doorzichtige zon-
nepanelen op kassen zien wij als kansrijke 
bronnen voor energie in Westland. Wij zien 
voor de gemeente een aanjagende rol.

PvdA Westland pleit voor een 3e Westland 
Agenda waaruit financieringsgaranties 
kunnen worden afgegeven. De gemeente 
moet ondersteunen bij het aanvragen (en 
afgeven) van omgevingsvergunningen 
en het delen van kennis uit de eerdere 
projecten. Verder moet de gemeente blijven 
lobbyen bij Rijk, provincie en EU voor een 
warmtenet.

Het glastuinbouwcluster is niet alleen de 
primaire teelt. Er zijn veel kansen voor 
een carrière in de verwante beroepen. 
Bewustwording bij leerlingen, ouders en  
onderwijs is belangrijk. SOB Westland 
en het World Horti Center gaan hier 
een versnelling aan geven. Initiatieven 
als: Kom in de kas, Dag van de techniek, 
Westland on Stage dragen hieraan bij. De 
gemeente blijft dit stimuleren. 

Op onderwijsgebied dient de gemeente 
een actieve rol te nemen, zodat geschikt 
onderwijs -zowel middelbaar als hoger- in 
Westland aanwezig is.

Voor de gemeente is hier een goede facili-
terende rol weggelegd. De gemeente kan en 
moet de samenwerking tussen overheid, 
bedrijven en onderwijs (blijven) bevor-
deren. Gelukkig gebeurt dit ook al veel en 
goed door o.a. SOB Westland. Als LPF West-
land zijn we hier erg blij mee en hopen dit 
in de toekomst te kunnen blijven faciliteren 
en waar nodig te verbeteren. 

GemeenteBelang Westland (GBW) 
wil Westland laten excelleren als 
toonaangevend cluster van productie, 
handel, toelevering en logistieke 
dienstverlening van groenten, fruit en 
bloemen. De basis voor een excellerend 
Westland is goed ondernemerschap en 
onderwijs en kennisontwikkeling. De 
gemeente heeft hierin een belangrijke 
enthousiasmerende en ondersteunende rol.  

Het is aan de sector zelf om zich als een 
goede en interessante werkgever te profil-
eren. De gemeente spant zich in voor goed 
en hoogwaardig openbaar vervoer. En zorgt 
dat Westland een prettige gemeente is om 
te wonen.

Samenwerking tussen overheid, bedrijven 
en onderwijs is van groot belang voor 
de toekomstige ontwikkelingen van de 
glastuinbouwsector. De realisatie van 
Greenport World Horti Center is een stap 
in de goede richting. Indien nodig zal de 
gemeente aan toekomstige ontwikkelingen 
financieel moeten bijdragen.

World HortiCenter, SOB Westland, 
Westland on stage en WNME hebben een 
belangrijke rol. Jongeren moeten op jonge 
leeftijd al in aanraking komen met het 
glastuinbouwcluster. De Greenport Horti-
campus moet ook hbo en wetenschappelijk 
onderwijs gaan aanbieden dat past bij deze 
economisch belangrijke sector.

WNTweb, waarin SOB Westland en WMNE 
samenwerken, brengen op unieke wijze 
wetenschap-, natuur- en technologie-onder-
wijs samen met bedrijfsleven bij jongeren. 
GroenLinks Westland steunt de gemeente 
in deze ontwikkelingen. Talentontwikke-
ling maar ook talent binden is cruciaal, 
vanzelfsprekend hoort hoger onderwijs in 
de regio daarbij.

De PvdA ziet hoogwaardige innovatieve 
productiemethoden als de toekomst van 
de tuinbouw met wereldwijde promotie 
van ‘urban farming’. Hiervoor zijn hoog-
geschoolde medewerkers nodig. Een 
leefomgeving met groene recreatie, cultuur 
en openbaar vervoer maakt Westland voor 
deze medewerkers aantrekkelijker

Het is logisch dat het maaibeleid wordt 
afgestemd met tuinbouwondernemers. Dit 
komt  duurzaamheid en biodiversiteit ten 
goede. Daarnaast moet de ruimte om de kas 
heen er verzorgd uitzien, als visitekaartje 
voor Westland.

Het beheer openbare ruimte dient in West-
land beter geregeld te worden. Veel fre-
quenter maaien van de bermen hoort daar 
ook bij. Bezuinigen hierop is om meerdere 
redenen niet wenselijk.

LPF Westland is er voorstaander van om 
het maaibeleid in het glastuinbouwgebied 
met het tuinbouwbedrijfsleven af te stem-
men. Het kan niet zo zijn, dat door verwil-
derde bermen, slootkanten en ecologische 
waterberging de tuinbouw te maken krijgt 
met invlieg van grote hoeveelheden schade-
lijke insecten.

GBW zal initiatieven en verzoek van 
marktpartijen tot afstemming van 
maaibeleid als preventieve maatregel 
ondersteunen. 

De top bereik je niet vanzelf, dat vereist in-
spanning en samenwerking. Dat geldt ook 
voor het optimaliseren van mogelijkheden 
van biologische bestrijding. Als het nodig 
is, past de gemeente haar plant-, maai- en 
verzorgingsbeleid aan.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft de 
gemeente verzocht de grasbermen in de 
nabijheid van glastuinbouwbedrijven 
meerdere keren per jaar te maaien om 
zodoende de insectendruk te verlagen. De 
wethouder heeft aangegeven dit op te gaan 
pakken.

D66 wil meer groen realiseren binnen én 
buiten de dorpen, dus ook meer natuurrijke 
gebieden met een rijke biodiversiteit. Daar 
wordt Westland mooier, beter en aantrek-
kelijker van. Samen zorgen we voor een 
goed evenwicht tussen natuur en economie.

GroenLinks Westland staat voor een open 
bestuurscultuur, waarin de gemeente in 
constante dialoog met de samenleving 
beleidskeuzes maakt. Ook in deze. Tuinders 
hebben inspraak in het groenbeleid rondom 
kassen, andersom porren we achterblijvers 
in de tuinbouw om voortgang te maken. 
Natuur en tuinbouw moeten hand in hand 
gaan.

De PvdA is een groot voorstander van 
biologische gewasbescherming. Wij pleiten 
al jaren voor het terugdringen van het 
gebruik van Roundup en het gebruik van 
biologisch afbreekbare middelen. Afstem-
ming van middelen en maaibeleid met LTO 
juichen wij toe.

Het is aan de tuinbouwondernemer zelf 
aan de verplichting van waterzuivering 
te voldoen. Een collectieve aanpak is vaak 
het best. De gemeente levert een positieve 
bijdrage samen met het waterschap en LTO 
Glaskracht. 

Westland Verstandig is voor een zo veel als 
mogelijk collectieve aanpak van de water-
zuivering. Kostenbesparen en de zekerheid 
dat het goed geregeld wordt staan voorop.

LPF Westland is een groot voorstander 
van collectieve zuivering. Met name 
voor de kleine en middelgrote bedrijven 
is individuele zuivering te kostbaar. 
Belangrijk is dat iedere glastuinder mee 
kan doen aan collectieve zuivering.

Een collectieve aanpak heeft de voorkeur, 
waarbij we echter het principe van ‘de 
vervuiler betaalt’ niet los willen laten en 
er van uitgaan dat de (extra) kosten voor 
de zuivering van het restwater op een faire 
grondslag aan de glastuinbouwbedrijven in 
rekening wordt gebracht.

Gezien de investeringsomvang heeft een 
collectieve aanpak de voorkeur. VVD 
Westland staat erop dat ook andere sec-
toren, zoals ziekenhuizen en de chemische 
industrie, hun restwater onder gelijke 
voorwaarden zuiveren.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft een 
voorkeur om dit in collectieve verband 
aan te pakken en zodoende de kosten voor 
vooral kleine bedrijven te drukken. 

Er zijn nog steeds bedrijven die water 
met chemische stoffen gewoon lozen in 
onze sloten en plassen. Dat moet stoppen! 
Collectieve oplossingen zijn mooi, maar dat 
mag niet betekenen dat tussen het bedrijf 
en de AWZI de natuur en de biodiversiteit 
worden aangetast. Anders gewoon zuiveren 
op het bedrijf.

GroenLinks Westland steunt initiatieven 
vanuit het bedrijfsleven om samen te 
werken. Daar is een gezamenlijke zuivering 
van restwater geen uitzondering op. Blijft 
staan dat de vervuiler betaalt.

Door samenwerking bij waterzuivering kan 
kennis en zuiveringsinstallaties worden 
gedeeld. Dit is efficiënter met minder 
belasting voor de omgeving. Waar de PvdA 
zich zorgen over maakt is dat de plan-
nen van de samenwerkingsverbanden te 
langzaam tot stand komen en de wettelijke 
termijnen niet gehaald lijken te worden.

Er blijft actief ingezet worden om het 
teeltareaal te herstructureren. Duurzaam 
op het gebied van teelttechniek, energie, 
water, agrologistiek  en infrastructuur. De 
gemeente komt met instrumenten om dit 
te stimuleren, zoals het subsidiëren om 
woningen uit het duurzaam glastuinbouw-
gebied uit te plaatsen.

Westland Verstandig vindt dat herstruc-
turering geen doel op zichzelf moet zijn en 
vanuit de tuinbouw zelf geïnitieerd moet 
worden in gebieden waarvan te voorzien 
valt dat deze de komende 30 jaar voor glas-
tuinbouw gebruikt blijven worden en snelle 
uitvoering gegarandeerd is. Realiseren dat 
glastuinbouw belangrijk is voor Westland, 
maar ook dat de huidige wijze van produc-
eren wel eens eindig is doordat innovatie 
andere productiemethoden gaat geven. 
Ook realiseren dat, wil de leefbaarheid 
van Westland op orde gebracht worden, 
ook andere invullingen -groen, recreatie, 
wegen- van de schaarse ruimte moeten 
plaatsvinden. Ook dat is weer belangrijk 
voor een florerende tuinbouwgemeente. 

LPF Westland vind een aantal zaken be-
langrijk zoals handhaven met menselijke 
maat bij strijdig gebruik, meewerken aan 
uitplaatsen van woningen die de her-
structurering belemmeren, inzet van een 
herstructureringsfonds met zeer duidelijke 
kaders en gebruik kunnen maken van 
een gebiedsbemiddelaar bij grootschalige 
herstructurering. 

Het blijven uiteraard de glastuinbouw-
ondernemingen die bij herstructurering 
als eerste aan zet zijn. De gemeente speelt 
een faciliterende rol bij ontwikkelingen die 
worden geïnitieerd door ondernemingen en 
door de gemeente worden ondersteund. Bij 
projecten waar de gemeente als eerste aan 
zet is (visie en strategie, infra structuur, 
bestemmingsplannen, revolving funds) 
past een actief ontwikkelende rol vanuit de 
gemeente.

Waar marktwerking zorgt voor herverka-
veling is dat prima. Waar herverkaveling 
niet op natuurlijke wijze gaat, neemt de 
gemeente een leidende rol, nadrukkelijk in 
overleg met de tuinbouwsector om ruimte 
te creëren voor tuinbouw in Westland. De 
gemeente bewaakt dat er voldoende ruimte 
voor tuinbouw en agrologistiek is en blijft.

Om de glastuinbouw in het Westland voor 
de toekomst gezond te houden is het nodig 
dat in oude gebieden fors wordt ingezet 
op herstructurering, hierin hebben de 
bedrijven maar ook de gemeente West-
land een belangrijke rol. De gemeente in 
samenwerking met de commissie HOT zal 
als aanjager moeten fungeren en obstakels 
zoals woningen moeten wegnemen.

Herstructurering is een samenspel van 
overheid en bedrijfsleven met een gedeel-
de inzet én verantwoordelijkheid. Samen 
moeten we ruimte vinden voor wonen, rec-
reëren, natuur en het glastuinbouwcluster. 
Uitgangspunt voor D66 is een duurzaam, 
leefbaar en economisch sterk Westland.

GroenLinks Westland staat voor een open 
dialoog met de sector. Waar mogelijk zal 
de gemeente faciliteren en zich flexibel op-
stellen. Evenzo hebben tuinders een grote 
verantwoordelijkheid. We moeten samen 
toekomstgericht aan de slag.

PvdA Westland wil herstructurering 
stimuleren met een fonds waarmee gron-
den die in de toekomst nodig zijn voor her-
structurering tijdelijk worden opgekocht 
(Westland Agenda 3). Ook het uitplaatsen 
van woningen en bedrijven die in de weg 
liggen moet makkelijker worden.
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