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Titel I onderwerp:
Begrotingswijziging Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer.
Samenvatting:
De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 11 februari 2016 de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie
Greenport Aalsmeer vastgesteld. Om er voor te zorgen dat de acties ook worden uitgevoerd wordt
een Ruimte-coördinator aangesteld binnen de Greenport Aalsmeer.

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.
2.

Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer.
In te stemmen met de begrotingswijziging voor de Ruimte-coördinator.
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TOELICHTING

Inleiding I aanleiding
Op 16 december 2014 is de Ruimtelijke Visie met de visiekaart in Haarlem gepresenteerd aan raadsen statenleden van de zeven gemeenten en de twee betrokken provincies.
U was ook aanwezig bij deze presentatie. Op deze avond werd door de stuurgroep Greenport
Aalsmeer informatie verzameld. Deze informatie is gebruikt als input voor het definitieve
visiedocument.
De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 12 februari 2015 de Ruimtelijke Visie voor de
sierteeltregio Aalsmeer vastgesteld. Uw raad heeft in het verleden het college verzocht een visie te
ontwikkelen vanuit de sector en op Greenportniveau. Dit verzoek hebben wij verwerkt in het
collegeprogramma en door deelname aan de Stuurgroep Greenport Aalsmeer, uitvoering aan
gegeven. De Greenport Aalsmeer heeft daarmee een belangrijke rol gekregen in het
glastuinbouwdossier. De samenwerkende tuinbouworganisaties, bedrijfsleven, zeven gemeenten en
twee provincies in Greenport Aalsmeer zetten hiermee in op een moderne en duurzame glastuinbouw,
met ruimte voor zowel grootschalige bedrijven als ondernemers die zich richten op niches. Op 21 mei
2015 heeft uw raad ingestemd met de Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025.
De uitvoeringsagenda
De uitvoeringsagenda is een vertaling in concrete activiteiten en ideeën voor de uitvoering van de
Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025. Deze agenda betreft geen nieuw of aanvullend
beleid en moet ook niet worden gezien als een nieuwe visie. Het doel van de agenda is om tot
uitvoering van de vastgestelde Ruimtelijke Visie te komen. De agenda moet vanaf dag één de diverse
partijen in en rond de Greenport uitdagen en het gebied in beweging zetten. Belangrijk is het besef dat
de Greenport Aalsmeer een bovenlokaal belang dient en dat daarvoor afspraken en afwegingen op
regionale schaal gemaakt moeten worden in overleg met alle betrokken partijen en partners in de
gebieden.
Uitgangspunt van de agenda is dat deze inspireert en de tuinbouwondernemers die zelf in actie
komen te faciliteren. Er zijn 7 actiepunten in de agenda ontwikkeld om de ondernemers te helpen bij
de modernisering en verdere verduurzaming van de glastuinbouwgebieden en -bedrijven. Denk
bijvoorbeeld aan het verbeteren van de vestigingsvoorwaarden. De kracht van deze agenda is dat
deze is ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen LTO Noord Glaskracht en de provincies en
gemeenten die onderdeel uitmaken van Greenport Aalsmeer.
De Uitvoeringsagenda in 7 stappen
De uitvoeringsagenda bestaat uit 7 actiepunten die gefaseerd uitgevoerd worden:
1. Het uitvoeren van een ondernemersverkenning in de transformatiegebieden voor
glastuinbouw.
2. Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een vernieuwingsbank: Door het samen brengen
van fondsen en deze door te ontwikkelen onder de noemer vernieuwingsbank, kan een
krachtige financiële motor voor duurzame modernisering van de glastuinbouw ontstaan.
3. Het onderzoeken van de behoefte aan experimenteerzones voor markt- en productinnovaties
in de sierteelt.
4. Het harmoniseren van provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid.
5. Het strikter handhaven op oneigenlijk gebruik.
6. Het organiseren van de duurzame vestigingsvoorwaarden zoals C 0 2 - en Warmtenet.
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Gevolgen Nieuwkoop
Het collegeprogramma gaat uit van het omzetten van de Aar- en Amstelzone naar
transformatiegebieden. Deze wens was reeds verankerd in de Nota van uitgangspunten voor de
Glastuinbouwgebieden en de Structuurvisie Nieuwkoop 2040.
In de Uitvoeringsagenda worden deze gebieden (o.a. Paradijsweg droge kant, Oost- en
Westkanaalweg, Geerweg) aangemerkt als categorie 4 gebieden. In deze gebieden krijgen kansrijke
tuinbouwbedrijven de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Voor eventueel vrijkomende
bedrijven zal worden gezocht naar andere functies (bestemmingen). Gezien de trends, de kwaliteit
van het aanbod en het te veel aan (verouderd) teeltareaal in de regio, zijn deze gebieden minder
kansrijk als vitaal teeltareaal in 2025. Er is veel variatie binnen deze categorie.
In de categorie 4 gebieden worden de volgende stappen doorlopen:
Stap 1: Ondernemersverkenning
(de motie van de VVD G15.1019: motie Brainstorm Bijeenkomst
Transformatie Gebieden zal in deze stap worden meegenomen).
Stap 2: Voorstel voor nieuwe categorie indeling.
Stap 3: Prioriteren van gebieden, keuze categorie indeling.
Stap 4: Optioneel: gebiedsgerichte uitwerking van grotere gebieden met meerdere categorieën, indien
er een kans of urgentie is om op te schalen naar een groter gebied.
Stap 5: Businesscase voor transformatie of modernisering.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 (2015).
Structuurvisie gemeente Nieuwkoop 2040 (2009).
Nota van uitgangspunten Glastuinbouwgebieden (2009).
Beoogd (maatschappelijk) effect
Het bieden van planologische duidelijkheid voor ondernemers, banken en investeerders.
Het behouden en versterken van de economische vitaliteit van de sierteeltsector.
Bijdragen aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector.
Participatie I betrokken partijen I personen
Gemeente Aalsmeer, gemeente Amstelveen, gemeente Kaag en Braassem, gemeente Nieuwkoop,
gemeente Haarlemmermeer, gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland,
LTO glaskracht, VGB, Naktuinbouw, Wellant, Horteve Breeding, Rabobank Regio Schiphol,
FloraHolland.
Duurzaamheidsaspecten
N.v.t
Varianten met argumenten voor en tegen
N.v.t.
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer.
2.

In te stemmen met de begrotingswijziging voor de Ruimte-coördinator.

Om er voor te zorgen dat de acties ook worden uitgevoerd wordt een Ruimte-coördinator aangesteld
binnen de Greenport Aalsmeer. De Ruimtecoördinator coördineert de Greenport brede acties of stuurt
deze zelf direct aan, ondersteunt partijen in de uitvoering, begeleidt onderzoeken, en monitort de
voortgang.
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