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Samenvatting

Zicht uit verspreid gelegen moderne
kwekerij op akkers en weidland in de
omgeving (Woubrugge).

De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2002 beleid ontwikkeld voor de sanering van verspreide
glastuinbouw. Sinds 2007 heeft de provincie voor € 27 miljoen aan subsidies verstrekt. Daarvoor zijn voor
232 hectare fysiek glas afspraken voor sanering gemaakt. Daarnaast heeft de provincie afspraken
gemaakt voor de toepassing van ruimte voor ruimte zonder subsidie waarmee het totaal op 258 ha komt.
Voor ongeveer 1/3 deel zijn de subsidies vastgesteld. In dit onderzoek is een zestal saneringsprojecten
geanalyseerd op hun bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit, concentratie van glastuinbouw, efficiency en
effectiviteit. Het gaat om de projecten Brielle, Midden-Delfland, Noordse Buurt (Nieuwkoop),
Duivenvoordecorridor, Katwijkerbuurt en Oude Leede (beide laatste in Pijnacker - Nootdorp). Het gaat in
deze projecten om 155 hectare, die in totaal van en via de provincie ruim € 19 miljoen aan subsidies
hebben ontvangen.
De bijdrage van het provinciale saneringsbeleid aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is in alle
gevallen positief. De projecten verschillen in landschappelijke ligging en context. De wijze waarop de
sanering wordt aangepakt, met of zonder compensatiewoningen en/of alle kassen weg uit het
saneringsgebied, is van grote invloed gebleken op de kosten (kunnen oplopen tot € 150/m2) en effecten.
De mate waarin bedrijven hun activiteiten verplaatsen lijkt enige samenhang te hebben met het
kostenniveau van het project. In totaliteit worden weinig activiteiten verplaatst. De efficiency van
projecten loopt sterk uiteen vanwege verschillen in kavelopbrengsten en kosten. De ontwikkelingen in de
woningmarkt spelen de projecten parten. Van de ongeveer 750 geplande woningen zijn er nog slechts
enkele tientallen ontwikkeld. Ook zijn te verwachten opbrengsten bijgesteld. Daar waar de gemeenten het
ontwikkelrisico hebben genomen, leidt dat tot forse negatieve uitkomsten, die in de miljoenen euro’s
belopen. De hoogte van subsidie loopt sterk uiteen van € 6 tot € 60/m2 fysiek glas. Subsidie is vooral
bepalend geweest voor de wijze waarop projecten zijn aangepakt. Vanwege budgetbeperkingen voor
saneringen is het aandeel van de bemiddelingssubsidies toegenomen. Het Rijk heeft zich als financier
terugtrokken, waardoor gemeenten de laatste jaren relatief en absoluut meer zijn gaan doen.
Beleidsreconstructie.
Sinds 2003 bestond de ruimte voor ruimte regeling met vaste normen, namelijk 5.000 m2 verspreid glas,
of 1.000 m2 loods, slopen/herbestemmen geeft de mogelijkheid van één compensatiewoning. In de
praktijk van de projecten wordt gewerkt op waarderingsbasis en dit leidt tot geheel andere uitkomsten
(meer woningen of meer geld). Met de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is de ruimte
voor ruimte regeling komen te vervallen. In de toepassing van compensatiewoningen is de regeling
vereenvoudigd (bv. het maximum van drie woningen op de saneringslocatie en de norm voor het
bouwvolume).
Aanbevelingen voor een toekomstig provinciaal saneringsbeleid.
Behoud van een actieve inzet van de provincie om concentratie van glastuinbouw en verbetering van
landschappelijke kwaliteit te bewerkstelligen. Het gaat hierbij niet alleen om subsidie, maar ook om in
afstemming met gemeenten, regio’s en andere belanghebbenden invulling te geven aan de toepassing van
ruimte voor ruimte nieuwe stijl (VRM) door: een verbreding van de invulling van compensatie voor
sanering (kijk naar alternatieven voor woningen); een visie op gebruik van tuinbouwbestemming en
naleving; een gebiedsgerichte en integrale aanpak samen met andere ontwikkelingen in het buitengebied
en het benutten van kansen en waarborging van de verbetering van ruimtelijke kwaliteit.
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Inleiding
De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2002 beleid ontwikkeld om glastuinbouwbedrijven die buiten
glasconcentratiegebieden gelegen zijn, te stimuleren om te saneren en/of te verplaatsen. In 2007 werd de
opgave te saneren glas binnen de prioritaire gebieden1 op 476 hectare geraamd.

Noordse Buurt van glas naar gras
Incidentele subsidies en
projectsubsidies
Vanaf 2007 tot en met 2011 hebben
Gedeputeerde Staten voor de sanering
van verspreide glastuinbouw veertien
subsidies op incidentele basis verstrekt
voor een bedrag van in totaal ongeveer €
41 miljoen. Hiervan kwam ongeveer
€ 18,7 miljoen uit eigen middelen en het
resterende werd door het Rijk aan de
provincie beschikbaar gesteld. In 2012
werd voor de subsidieverlening een
regeling voor projectsubsidies opgesteld.
Op grond van deze subsidieregeling
hebben Gedeputeerde Staten tot nu toe
zeven subsidies verstrekt voor een
bedrag van in totaal € 8,3 miljoen.

1

2

Sinds 2007 zijn over circa 258 hectare verspreid glas afspraken gemaakt om te komen tot sanering en/of
verplaatsing, verstrekte subsidies hebben betrekking op 232 hectare. Hiervan is inmiddels de helft
gerealiseerd. In totaal is door de overheid hieraan ongeveer € 72 miljoen aan subsidies verstrekt, waarvan
ongeveer € 27 miljoen door de provincie uit eigen middelen2. Voor de huidige collegeperiode is € 8 miljoen
beschikbaar gesteld voor de sanering van verspreid glas. Behalve subsidies zijn ook de ruimte voor ruimte
regeling en de glas voor glas regeling als instrument ingezet. Volgens de inventarisatie van bureau Inicio
resteert nog ongeveer 250 hectare fysiek verspreid glas in de prioritaire gebieden.
Deze evaluatie van beleid en uitvoering vormt een onderdeel van een pakket aan activiteiten die
momenteel door de provincie worden uitgevoerd. Dit pakket wordt verder onder aanpak in paragraaf 1.2
toegelicht. De analyse van de door de provincie Zuid-Holland gesubsidieerde projecten sanering verspreide
glastuinbouw is in de bijlage (A) beschreven. De uitkomsten met betrekking tot de projecten zijn verwerkt
in het basisrapport waarin de evaluatie van beleid, waaronder subsidies, wordt behandeld.

Aanleiding en doel voor de inventarisatie en evaluatie
De aanleiding voor de evaluatie door de provincie is drieledig:
 Er zijn afspraken gemaakt en subsidies verstrekt voor ongeveer de helft van het oorspronkelijke areaal
verspreide glastuinbouw in Zuid-Holland. Hoe staat het nu met de feitelijke sanering van het
verspreide glas?
 Het provinciale budget voor de sanering van verspreide glastuinbouw is nagenoeg uitgeput.
 De behoefte aan input voor het te bepalen van het provinciale saneringsbeleid voor de nieuwe
collegeperiode 2015-2019 en daarna.
Het doel van dit onderzoek door Agrimaco is om inzicht te krijgen in de volgende deelaspecten:
 de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het beleid en van de uitvoering van de sanering
verspreid glas;
 de bijdrage door verplaatsing aan de versterking van glasconcentratiegebieden;
 de effecten op de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
 efficiency en effectiviteit van het gevoerde beleid;
 succesfactoren in het saneringsproces en
 het aanreiken van bouwstenen voor het beleid in de periode 2015–2019.

In de subsidieregeling sanering verspreide glastuinbouw (2012) zijn in artikel 1 lid i de prioritaire gebieden omschreven (zie ook paragraaf 2.2.1).
Met door het Rijk beschikbaar gestelde middelen erbij opgeteld heeft de provincie in totaal ongeveer € 54,5 mln beschikt.
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Aanpak
Dit onderzoek richt zich op de gesubsidieerde projecten sanering verspreide glastuinbouw in de periode
vanaf 2007. Daarnaast is er aandacht voor de beleidsontwikkeling vanaf 2002 (beleidsreconstructie) met
betrekking tot de sanering van verspreide glastuinbouw. Daarbij is een zestal saneringsprojecten
geselecteerd die geanalyseerd zijn op de hiervoor aangeven aspecten; dit zijn de zogenaamde
verdiepingsprojecten. De aanpak wordt verder beschreven in paragraaf 1.2.1 Verdiepingsprojecten.

Noordse buurt, Nieuwkoop.

Duivenvoordecorridor, Leidschendam –
Voorburg.

Met de evaluatie als aanleiding is het volgende pakket aan activiteiten en/of onderzoeken door de
provincie ingezet waarvan dit onderzoek deel uitmaakt. Het gaat om de volgende (deel-)onderzoeken
en/of activiteiten:
1. Inventarisatie van het actuele areaal verspreid glastuinbouw in de provincie. Deze is uitgevoerd door
Inicio te Rotterdam.
2. Beleidsreconstructie: wat is het gevoerde beleid geweest? Wat is beoogd? Waar en hoe is het
aangepast? Wat zijn de effecten? Dit wordt behandeld in hoofdstuk 2.
3. Evaluatie van subsidies: Welke subsidies zijn toegekend (hoofdstuk 3)? Welke activiteiten zijn
ondernomen (hoofdstuk 4)? Wat zijn de behaalde prestaties (hoofdstuk 5) en effecten (hoofdstuk 6)?
4. Analyse van de verdiepingsprojecten: wat is de bijdrage van een project aan het doel en hoe heeft het
gewerkt op de gestelde vragen onder paragraaf 1.1?
Hierbij is met inbreng van de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken een actuele inventarisatie gedaan
van alle gesubsidieerde projecten. De uitkomsten van de totale inventarisatie zijn opgenomen onder
bijlage A. De overige projecten worden in de overzichten meegenomen.
5. Het geven van reflectie door de PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) op de resultaten van
de inventarisatie naar ruimtelijke kwaliteitsverbetering.
6. Het formuleren van de conclusies van het beleid en van aanbevelingen voor toekomstig beleid: dit
wordt gedaan door de ambtelijke projectleider en opdrachtgever.
Proces
Het proces is begeleid door de projectleider en een begeleidingscommissie bestaande uit de ambtelijke
opdrachtgever en vertegenwoordigers uit de provinciale afdelingen Ontwikkeling en Grondzaken en
Ruimte, Wonen en Bodem. In totaal zijn er vier bijeenkomsten met de begeleidingscommissie geweest,
waarvan twee over ruimtelijke kwaliteit waaraan ook de PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)
heeft deelgenomen. In deze commissie is ook het onderzoek van Inicio behandeld.
Er bestaat alleen incidenteel inzicht bij de provincie over de gerealiseerde saneringen waarvoor geen
subsidie is verleend. Het gaat dan onder meer om gevallen waarbij ruimte voor ruimte of glas-voorwoningbouw door uitleg van het stedelijk gebied is toegepast. De registratie die hiervoor bestond is
opgehouden. Gemeenten zijn niet verplicht om actief een verzoek te doen bij de provincie voor toepassing
van ruimte voor ruimte.
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1.2.1

Verdiepingsprojecten

Een zestal projecten (tabel 1-1) is uitgebreider bekeken: de verdiepingsprojecten. Bij alle
verdiepingsprojecten heeft inmiddels sloop van kassen plaatsgevonden. De aanpak van de projecten loopt
sterk uiteen. Ze hebben alle een provinciale subsidie ontvangen.
Naast de input vanuit de subsidiebeschikkingen en vanuit de projectrapportages hebben een locatiebezoek
van de verdiepingsprojecten en gesprekken met desbetreffende gemeenten inzicht gegeven in de laatste
stand van zaken en de ervaringen met het proces. Hierbij is in het bijzonder ter plaatse gekeken naar de
effecten, dan wel te verwachten effecten op ruimtelijke kwaliteit. De uitkomsten zijn opgenomen
in bijlage A.
De overige projecten zijn ook meegenomen in de evaluatie. De afdeling Ontwikkeling en Grondzaken van
de provincie heeft hiervoor de betrokken projectleiders bij de gemeenten benaderd om actuele data aan te
leveren. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in bijlage A.
Tabel 1-1: Verdiepingsprojecten in de evaluatie met de toegekende subsidie uit
provinciale middelen en de opgave te saneren glas.
Projectnaam

Gemeente

Brielle
Duivenvoordecorridor

Brielle
Leidschendam –
Voorburg en
Voorschoten
Pijnacker-Nootdorp
Midden-Delfland

€
€

3.600.000
5.900.000

28
31

€
€

644.000
7.247.509

12
30

Nieuwkoop
Pijnacker-Nootdorp

€
1.252.140
€
450.000
€ 19.093.649

36
18
155

Katwijkerbuurt
Midden-Delfland
Noordse Buurt
Oude Leede
Totaal

Provinciale
subsidie

Saneringsopgaven
fysiek glas (ha)

Belangrijkste aandachtspunten bij de inventarisatie van de projecten zijn:
– algemene kenmerken van gebied en opstallen (leeftijd van kassen e.d.);
– staking of verplaatsing van de ondernemers die met glassanering meedoen;
– instrumentarium: ruimte voor ruimte, glas voor glas, functiewijziging, subsidies;
– efficiency: hoe doelmatig worden de middelen ingezet om sanering te realiseren (rendement per euro
subsidie of anderszins);
– effectiviteit: wordt het gestelde doel gerealiseerd;
– risicomanagement: hoe en door wie zijn de risico’s genomen in het project? En in het bijzonder: wie
ontwikkelt de compensatiewoningen na de sloop van het glas en aan wie valt het ontwikkelrendement
toe;
– effecten op glasconcentratiegebieden: wat heeft sanering van verspreid glas teweeggebracht voor de
concentratiegebieden;
– effecten en bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en
– bijdragen aan duurzaamheid en overige maatschappelijke bijdragen.
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Projecten op de
kwaliteitskaart
De veertien onderzoekslocaties
aangegeven op de
Kwaliteitskaart 2020 uit de
Provinciale Structuurvisie.
Deze kaart laat de verschillende
landschappen met kenmerken
zien en vormt het uitgangspunt
voor toekomstige
ontwikkelingen.
In de weergave van de
beschouwde locaties is
onderscheid gemaakt tussen de
zes verdiepingsprojecten en de
acht overige projecten.
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Leeswijzer
Voor de opbouw van het rapport is aansluiting gezocht bij het format voor de evaluatie van subsidies van
de provincie Zuid-Holland. De inventarisatie en analyse van de saneringsprojecten is in bijlage A
beschreven en verwerkt in het basisrapport evaluatie van het beleid en uitvoering sanering verspreide
glastuinbouw. Het rapport kent de volgende opbouw:
De
1.
2.
3.
4.
5.
Moderne verspreide glastuinbouw met
pot en containervelden in Woubrugge.

6.
7.

samenvatting geeft een beknopt overzicht van de uitkomsten;
hoofdstuk één gaat in op aanleiding, doel en aanpak van de uitgevoerde analyses en evaluatie;
hoofdstuk twee behandelt de beleidsreconstructie;
hoofdstuk drie behandelt de beschikte middelen voor de veertien gesubsidieerde projecten.
Daarbij wordt inzicht geboden in andere overheidsbijdragen en overeengekomen opgaven;
hoofdstuk vier beschrijft de vastgestelde activiteiten binnen de projecten met betrekking tot de
gesubsidieerde projecten. Dit zijn projecten waarbij de provinciale subsidie is vastgesteld;
hoofdstuk vijf gaat in op de beoogde prestaties uit het beleid en de vastlegging daarvan in
afspraken door middel van prestatie-indicatoren;
hoofdstuk zes gaat in op de resultaten en conclusies van de geanalyseerde projecten;
hoofdstuk zeven beschrijft de resultaten van evaluatie beleid, waaronder subsidies.

Bijlagen:
A. Analyse van de projecten. Met aandacht voor de effecten op ruimtelijke kwaliteit, voortgang
en efficiency van de verdiepingsprojecten.
B. Programma in bestuurlijke planning en control cyclus.
C. Lijst van geïnterviewde personen en informanten.
D. Samenstelling van de begeleidingscommissie.
E. Geraadpleegde documenten.

Links oude breedkap rozenkas ontstaan vanuit veehouderijbedrijf, momenteel (rechts) ontwikkeling van
sierteelt op pot- en containervelden.
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Beleidsreconstructie
Dit hoofdstuk gaat in op hoe de provincie met het beleid en het instrumentarium ten aanzien van
sanering van verspreide glastuinbouw de afgelopen jaren is omgegaan.
Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op het format dat geldt voor subsidie-evaluaties van de provincie.
Beleid en instrumentarium zijn naast de subsidies ook in dit hoofdstuk opgenomen.

Maatschappelijk probleem

Foto’s boven: Hoogmade, Kaag en
Braassem

Buiten de glasconcentratiegebieden in Zuid-Holland liggen verspreid in het landelijk gebied
glastuinbouwbedrijven. In 2007 wordt hun gezamenlijke oppervlakte aan fysiek glas op grond van
luchtfoto’s geschat op meer dan 600 hectare, waarvan circa 476 hectare in de prioritaire gebieden. Veel
verspreid liggende glastuinbouwbedrijven zijn klein en verouderd en liggen op matig ontsloten locaties
en op kleinere kavels en of op smalle percelen, waarop uitbreiding lastig rendabel te realiseren valt. De
locaties zijn minder courant voor (bedrijfs-)overname. Eigenaren blijven bij de afbouw van hun bedrijf
zitten met de kassen; een situatie waarin vaak naar alternatief gebruik wordt gezocht in uiteenlopende
vormen zoals hobbymatig gebruik en opslagfuncties.
Verspreide glastuinbouwbedrijven hebben al jaren te maken met planologische beperkingen. De
provinciale Verordening Ruimte staat tot maximaal twee ha glas toe. Met de opname in 2012 van de glas
voor glas regeling in de Verordening kan van deze beperking worden afgeweken.
Verspreide glastuinbouw is in het algemeen minder duurzaam. Mogelijkheden die concentratiegebieden
bieden voor verduurzaming (zoals van energie en andere in- en outputs), zijn voor verspreide
glastuinbouwlocaties minder realiseerbaar. Vooral verspreid liggende kassen die niet meer voor de teelt
gebruikt worden, werken landschappelijke verrommeling in de hand. Daarnaast belemmeren kassen de
vrije doorzichten in het landschap.

Provinciale taak en instrumentarium
De provincie is volledig autonoom in het bepalen van het beleid ten aanzien van de sanering van
verspreide glastuinbouw en in de wijze waarop zij het subsidie-instrument daarvoor inzet. Wel zal de
provincie regels met betrekking tot mogelijke vormen van staatssteun in acht moeten nemen en andere
wet- en regelgeving van hogere overheden (Rijk, EU).
Instrumenten
Subsidie is één van de instrumenten van het saneringsbeleid. Vanaf 2007 zijn er subsidies verstrekt voor
de sanering van verspreide glastuinbouw. In 2012 is een subsidieregeling voor sanering verspreide
glastuinbouw vastgesteld. Later in 2012 is deze opgevolgd door een subsidieregeling voor sanering en
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bemiddeling, die op haar beurt in 2013 is bijgewerkt naar de nieuwe rijksnormen voor subsidieregelingen
(zie toelichting paragraaf 2.2.1).
Naast subsidie zijn er ook andere instrumenten van belang voor de uitvoering van het provinciale
saneringsbeleid waaronder:

ruimte voor ruimte regeling;

glas voor glas regeling;

woningbouw in transformatiegebieden (voorbeeld: Duivenvoordecorridor);

wijziging van bestemmingsplannen;

waardevermeerdering door het omzetten van bedrijfswoningen in burgerwoningen en

advisering bij de uitvoering van saneringsprojecten.
Ruimte voor ruimte regeling
Ruimte voor ruimte werd als regeling in 2003 in de Verordening Ruimte opgenomen. Ruimte voor ruimte
ging over het verlenen van medewerking aan bebouwing buiten de rode contour met niet-agrarische
objecten, zoals woningen; over het aantal compensatiewoningen; over de locatie van de ontwikkeling en
over het effect op de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling. Aanvankelijk was het niet de bedoeling
dat op de saneringslocatie werd ontwikkeld. Verlangd werd eerst te kijken naar
ontwikkelingsmogelijkheden in en of nabij de bebouwde kernen, om pas in laatste instantie op de
saneringslocatie zelf te ontwikkelen. De regeling is geëvolueerd. Voorbeeld: het maximum aantal
compensatiewoningen op de saneringslocatie was drie en het maximaal voorgeschreven bouwvolume van
een woning is verlaten.
Voor de individuele toepassing was de omvang van het aantal compensatiewoningen gebonden aan een
oppervlaktenorm van 5.000 m2 glas of 1.000 m2 loods per compensatiewoning. De keuze hiervoor is
destijds niet onderbouwd. De provincie Noord-Holland kent in haar ruimte voor ruimte regeling geen
oppervlaktenormen. De waardedaling en sloopkosten en eventueel verplaatsingskosten werden bij deze
methodiek niet in geld uitgedrukt. Bij een gebiedsgerichte aanpak, met meerdere saneringslocaties, kon
aan GS worden verzocht om te mogen afwijken van de normen.
Figuur 2-1: Prioritaire gebieden in de
regeling sanering verspreid glas
(2012)

Op 9 juli 2014 is met de vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) ruimte voor ruimte als
regeling vervallen en vervangen door een omgekeerde benadering waarbij de ruimtelijke ingreep
centraal staat en niet meer het te saneren kassencomplex. De effecten van de ingreep bepalen onder de
voorwaarde behoud van ruimtelijke kwaliteit welke maatregelen genomen moeten worden. Ruimte voor
ruimte is nog wel als een richtlijn in de toelichting op de Verordening ruimte 2014 opgenomen.
Sinds 2012 is ook de regeling glas voor glas van kracht: uitbreiding van een “verspreid”
glastuinbouwbedrijf tot meer dan de toegestane twee ha is toegestaan in ruil voor de sanering van een
even groot areaal fysiek verspreid glas elders in de provincie buiten de glastuinbouwconcentratiegebieden. Hierbij geldt dat toepassing per saldo bijdraagt aan verbetering van ruimtelijke
kwaliteit.
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2.2.1 Korte toelichting subsidieregeling (2013)
De Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland 2013 is een
instrument om verspreid liggende kassen in de provincie Zuid-Holland te verwijderen ten behoeve van
het herstel van waardevol landschap; van het geven van meer ruimte aan natuur en van het versterken
van gebieden voor duurzame glastuinbouw (bundeling van glastuinbouw).

Buiten- en bedekte teelten langs de
plassen in Nieuwveen, een vorm van
harmonie tussen mens en omgeving.
Welke keuzen gaan hier gemaakt
worden?
College programma (2011 – 2015)
“De kwaliteit en functionaliteit met het
oog op een vitaal platteland staat
voorop. Daarom passen wij de
regelgeving voor het buitengebied aan.
Daarbij denken wij aan het opruimen
van verrommeling, een meer kwalitatief
gebruik van de ruimte voor
ruimteregeling, een ruimhartiger
toelaten van vervangende functies in
leegkomende agrarische gebouwen en
de mogelijkheid tot
vervanging daarvan zonder toename
van verstening en met verdere
ontwikkeling van kwaliteitstoetsing.
Voor het opruimen van verspreid liggend
glas stellen wij deze periode € 8 miljoen
extra beschikbaar.”

Hiervoor zijn twee vormen van subsidie beschikbaar: saneringssubsidie en bemiddelingssubsidie.
Saneringssubsidie draagt bij in de kosten om het glastuinbouwbedrijf te slopen en de
glastuinbouwbestemming te verwijderen. De bemiddelingssubsidie draagt bij in de kosten van
planvorming en procesbegeleiding ten behoeve van sanering.
Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden (zoals onder andere openbare lichamen) kunnen een
subsidie aanvragen voor sanering en voor bemiddeling van sanering verspreide glastuinbouw. De
saneringssubsidie wordt gebruikt voor dekking van de onrendabele top van saneringsprojecten. Er wordt
een eigen bijdrage van de gemeenten van 50% van de subsidie verlangd. Sinds 2013 worden om
budgettaire redenen geen saneringssubsidies meer verstrekt. Budget voor bemiddelingssubsidies is in
het najaar van 2014 nog beschikbaar.

Doelstelling
Uit beleidsdocumenten uit 2002, 2004 en 2006 vallen drie beoogde maatschappelijke effecten van
glassanering te herleiden:
1. het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van landschappelijk kwetsbare gebieden;
2. het bevorderen van de concentratie van duurzame glastuinbouw en
3. het voorkomen van nieuwe glastuinbouw buiten de glasconcentratiegebieden.
Collegeperiode 2007-2011
In het Coalitieakkoord 2007-2011 is als doelstelling geformuleerd: “een substantiële vermindering van
verspreid glas (200 hectare)”. Effect-indicatoren zijn niet geformuleerd. In alle subsidiebeschikkingen in
de periode 2007-2011 wordt ruimtelijke kwaliteitswinst benoemd.
De doelstelling in het Coalitieakkoord 2007-2011 is in de Begrotingen 2008, 2009, 2010 en 2011
geoperationaliseerd in de prestatie-indicator “het aantal bindende afspraken met gemeenten over het
aantal hectare sanering verspreid glas” (bv. voor 2009 zijn twee afspraken gemaakt met betrekking tot
50 ha):
Jaar
Doelstelling

2008
-

2009
2 over 50 ha

2010
3 over 75 ha

2011
3 over 75 ha
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Collegeperiode 2011-2015
Het Coalitieakkoord 2011-2015 bevat als doelstelling: “het vergroten van de beleving en waardering voor
het landschap door het opruimen van verrommeling zoals verspreid glas”. Hiervoor zijn ook geen
effectindicatoren benoemd.
De doelstelling van het saneren van verspreide glastuinbouw in het Coalitieakkoord 2011-2015 is in de
Begrotingen 2012, 2013, 2014 en 2015 geoperationaliseerd in de prestatie-indicator “aantal hectare te
saneren verspreid glas waarover afspraken zijn gemaakt”:
Jaar
Doelstelling
Kleinschalig ondersteunend glas aan
boomkwekerij in Rijpwetering. De
Elzenhaag links ontneemt het zicht op
de kas uit de polder.

2012
10 ha

2013
10 ha

2014
10 ha

2015
10 ha

In de subsidieregeling, die in 2012 van kracht is geworden (zie paragraaf 2.2.1), staat als beoogd
maatschappelijk effect van sanering vermeld: “duurzame kwaliteitsverbetering. Dit is duurzame
kwaliteitswinst in landschappelijk, ecologisch en economisch opzicht”. Dit is uitgewerkt in
effectindicatoren (criteria) in artikel 12 van de regeling. Deze indicatoren worden verder bij de
inventarisatie van de verdiepingsprojecten toegepast (zie bijlage A).

Te subsidiëren activiteiten
De volgende activiteiten komen volgens de subsidieregeling (2012) in aanmerking:
1. Sanering van verspreide glastuinbouw. Sanering omvat deelactiviteiten als gebruiksbeëindiging;
verwerving van grond en opstallen (eventueel); afwaardering van de grond als gevolg van
bestemmingswijziging; sloop en herbestemmen van papieren glas (onbebouwde
glastuinbouwbestemmingen).
2. Bemiddeling ten behoeve van de sanering van verspreide glastuinbouw. Bemiddeling omvat
deelactiviteiten als opstellen van een saneringsplan; opstellen van een saneringsovereenkomst;
procesbegeleiding en voorlichting.

Beleidstheorie
Bij de beleidstheorie gaat het om het pakket van passende maatregelen (beleid) dat aansluit op een
goede probleemanalyse. Wat is het belang van subsidie bij het saneren van verspreid glas?
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verstrekken van de incidentele subsidies in de periode
2007-2012 en het verstrekken van projectsubsidies in de periode 2012-2014 op grond van de
subsidieregeling (2012).
Periode 2007-2012
Subsidie wordt beleidsmatig beschouwd als aanvullend op de andere instrumenten, maar ook als
doorslaggevend. Subsidie is een bijdrage die “een anderszins niet te dichten onrendabele top afdekt, met
andere woorden een project haalbaar maakt.” (Voordracht aan PS van GS: Versnelling sanering
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verspreid glas en Verkenning compensatiegebieden, 25 november 2008). In de voortgangsrapportage
sanering verspreid glas 2006-2010 (13 april 2010) wordt in een model een “driehoeksrelatie” beschreven
tussen glas (sanering), geld (subsidie) en huizen (ruimte voor ruimte). Naarmate er meer glas moet
worden gesaneerd, zijn er meer huizen of is meer geld nodig. En: naarmate er meer huizen worden
gebouwd, is er minder subsidie nodig. Als mooi voorbeeld van hoe het kan zonder subsidie wordt
gewezen op het GS-besluit om voor het saneren van 9 ha glas in de Eendragtspolder (Gemeente
Zuidplas) maximaal 34 woningen toe te staan.
Per saneringsproject moet tussen de factoren (geld, glas, huizen) die de haalbaarheid mede bepalen, een
optimale verhouding per geval worden bepaald (blz. 26 van de nota van GS aan PS november 2008).
Hoe wordt niet verder uitgewerkt.
Voor de afwijking van de normen (5.000 m2 glas of 1000 m2 loods per woning), mits het gaat om een
gebiedsgerichte benadering, geldt hoe groter de afwijking des te zwaarder de bewijslast voor
kwaliteitsverbetering.

SMART+C
Het SMART–principe is een methode
voor het opstellen en controleren van
doelstellingen.
SMART staat voor:
 Specifiek – Is de doelstelling
eenduidig?
 Meetbaar – Onder welke
(meetbare/observeerbare)
voorwaarden of vorm is het doel
bereikt?
 Acceptabel – Is deze acceptabel
voor de doelgroep en/of het
management?
 Realistisch – Is het doel haalbaar?
 Tijdgebonden – Wanneer (in de
tijd) moet het doel bereikt zijn?
De toevoeging C staat voor
consistentie.

Met het voorgaande wordt een causale relatie gelegd tussen de hoeveelheid subsidie en de prestatie.
Verder wordt in de voortgangsrapportage gesteld dat ruimte voor ruimte alleen toereikend is bij de
sanering van “oudere en geheel afgeschreven kassen van bedrijven zonder toekomstperspectief”. (blz.
25; november 2008). Gelet op de “driehoeksrelatie” betekent dit impliciet dat subsidie noodzakelijk
wordt geacht als (ook) nog niet afgeschreven kassen mee moeten doen dan wel dat een afwijking van de
normen noodzakelijk is als er geen of onvoldoende subsidie wordt toegekend.
Eind 2010 is voor de provincie een onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijke instrumenten van sanering:
“Aangaande het subsidie-instrument is het oordeel dat het een goed middel lijkt te zijn. Het zorgt voor
een prikkel in de markt om de kassen te saneren, het is zeer doelmatig en kan snel worden ingezet en
het kan rekenen op een groot draagvlak bij de tuinders. Als minpunt wordt genoemd dat het om publiek
geld gaat en dat het een politieke vraag is of er (zo veel) gemeenschapsgeld aan sanering moet worden
besteed. Verder wordt gesteld dat er niet één specifiek instrument is dat kan worden toegepast, maar
dat instrumenten altijd in combinatie nodig zijn. Als het meest kansrijk wordt gezien de combinatie van
ruimte voor ruimte, glas voor glas en gebiedsontwikkeling, ondersteund vanuit een
ontwikkelingsmaatschappij en met een gebiedsmakelaar.”
Periode 2012-2014
In de subsidieregeling is als beoogd maatschappelijk effect van sanering duurzame kwaliteitsverbetering
geformuleerd. Deze is SMART+C geformuleerd (zie hiernaast), uitgedrukt in specifieke en meetbare
grootheden in artikel 12 van de subsidieregeling. Hierbij wordt aangetekend dat de daarin genoemde vier
aspecten van duurzame kwaliteit geen objectieve grootheden zijn. Bij hun beoordeling is een zekere
mate van subjectiviteit onvermijdelijk.
In de verleningsbeschikkingen van de projectsubsidies voor sanering wordt een directe relatie gelegd
tussen de subsidie, de activiteit (sanering) en de beoogde prestatie (aantal hectare te saneren
verspreide glastuinbouw) enerzijds en tussen de subsidie, de activiteit (sanering) en de beoogde
duurzame kwaliteitsverbetering anderzijds. De beoogde prestatie (aantal hectare te saneren verspreide
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glastuinbouw) is SMART+C geformuleerd. De beoogde duurzame kwaliteitsverbetering is SMART+C
geformuleerd in een tweetal beoordelingen van de ingediende saneringsplannen, die als bijlage bij de
verleningsbeschikkingen zijn gevoegd. De ene beoordeling is van de provinciale vakafdeling en de andere
is van externe deskundigen, onder wie de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Conclusie
Sinds 2003 beschikt de provincie over een ruimte voor ruimte regeling. De basisnorm is namelijk 5.000
m2 kas saneren voor één compensatie woning en is ongewijzigd gebleven tot de vaststelling van de VRM
op 9 juli 2014. Op diverse onderdelen in de toepassing is de regeling vereenvoudigd, zoals het maximaal
aantal compensatiewoningen en het bouwvolume van de woningen.
Bij een gebiedsgerichte aanpak met als het doel om tot volledige sanering over te gaan blijkt het
afwijken van de norm en of subsidie te moeten worden toegepast. Zonder deze aanvullingen is realisatie
van beoogde opgave niet mogelijk. De verhouding tussen subsidie en normen is niet scherp omschreven.
Subsidie is één van de instrumenten in het pakket en wordt gezien als aanvullend.
Ingezet is op concentratie van de glastuinbouw in combinatie met verbetering van ruimtelijke kwaliteit.
In het bijzonder is aan het aspect verbetering van ruimtelijke kwaliteit met het instellen van de
subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland in 2012 inhoud gegeven.
Vanaf 2012 is met de subsidieregeling (2012) de beoogde kwaliteitsverbetering SMART+C geformuleerd.
Dit moet meer waarborgen bieden voor realisatie van duurzame kwaliteitsverbetering.

Verspreid glas bij Leimuiden in weidegebied. Bedrijven zijn ongeveer vijftig jaar geleden ontstaan vanuit
veehouderij bedrijven.
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Beschikte middelen
Tot 2012 was er voor het vaststellen van de subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreid glas
geen specifieke subsidieregeling. Er werden incidentele subsidies verstrekt, te onderscheiden in
saneringssubsidies en processubsidies. Na 2012 werden deze processubsidies aangeduid als
bemiddelingssubsidies. Van de subsidie-aanvrager, gemeente of regio, wordt een bijdrage in de kosten
verlangd even hoog als de provinciale bijdrage. Bij bemiddelingssubsidies mag de subsidie-aanvrager ook
een bijdrage in tijd leveren.
Van de 27 aanvragen zijn er 25 gehonoreerd en twee saneringsaanvragen afgewezen. Toegekend werd
een totaal bedrag aan subsidie van € 49,8 miljoen (zie tabel 3-1). Van de door de provincie toegekende
€ 49,8 miljoen is ongeveer € 22,9 miljoen afkomstig van het Rijk.
Tabel 3-1: Overzicht van door de Provincie vanaf 2007 toegekende proces- en saneringssubsidies
(*1.000 €) verspreide glastuinbouw.

Sloop in de Noordse Buurt (voorjaar
2013)

jaar projectnaam

Doel

2007 Brielle

sanering

2008 Oude Leede

sanering

2009 Hoeksche Waard

proces

2009 Midden-Delfland (3 fasen) sanering

Een gedeelte van de voormalige
sorteerloods mag blijven als bijgebouw
bij de voormalige bedrijfswoning.

Toegeken Aandeel
Afgede
PZH eigen wezen
subsidie
middelen
3.600
3.600

Vastgesteld
-

3.600
450

450

450

-

50

50

-

42

12.248

6.943

-

10.000

2010 Duivenvoordecorrido

sanering

5.900

5.900

-

-

2010 Hollandsekade 1b

sanering

300

300

-

-

2010 Katwijkerbuurt/Groenzone
2010 Noordse Buurt

sanering

992

644

-

-

sanering

15.521

1.250

-

-

2010 Westvoorne (2 fasen)

sanering

3.196

3.500

-

-

2011 Stompwijk

sanering

250

250

-

224

2011 Waddinxveen (3 fasen)
2012 Deltapoort

sanering
sanering

3.787
2.588

498
2.588

-

-

2012 Deltapoort (3 trajecten)

proces

457

457

-

20

2012 Hoeksche Waard

sanering

-

-

2.000

-

2012 Maassluis

sanering

-

-

988

-

2013 Kaag en Braassem

bemiddeling

6

6

-

6

2013 Paradijsweg Natte Kant

bemiddeling

191

191

-

-

49.794

26.886

2.988

24.361

Totaal

pag. 18/66

De afgewezen aanvragen Hoeksche Waard en Maassluis hebben betrekking op een aangevraagd budget
van bijna drie miljoen euro. Beide projecten vielen onder de subsidieregeling uit 2012. Ze zijn afgewezen
vanwege de gebrekkige financiering van de sanering, waarvan ook onvoldoende duurzame
kwaliteitswinst werd verwacht.
Uit het overzicht blijkt ook dat de saneringstrajecten een lange doorlooptijd kennen. Slechts in vijf
gevallen is de toegekende subsidie definitief vastgesteld, namelijk Brielle, Midden Delfland (1e fase en 2e
fase), Oude Leede en Stompwijk. Bij proces- of bemiddelingssubsidie komt het sneller tot een
vaststelling.

Bijdragen aan de opgave door andere overheden
Naast de inspanning door de provincie van bijna € 27 miljoen is door andere overheden bijna € 46
miljoen aan subsidie verstrekt. Daarmee is als het ware elke euro van de provincie bijna verdrievoudigd
tot ruim € 72 miljoen.
Tabel 3-2: Overzicht van de projecten met de overeengekomen opgave te saneren glas in ha en
subsidies van de provincie, gemeenten, Rijk en overige (* 1.000 € in de tabel). Getotaliseerde bedragen
over de gehele periode 2007 -2011 en 2011 -2014 in mln. €.
jaar projectnaam

Doel

2007 Brielle

sanering

28,0

3.600

3.600

-

-

2008 Oude Leede

sanering

18,0

1.700

450

450

800

2009 Hoeksche Waard

proces

50

50

-

-

1.142

10.000

2009 Midden-Delfland (3 fasen) sanering

Fysiekglas (ha)

Overheidsbijdrage

30,0

Provincie
subsidie

Gem eente

Rijk

Overige

18.389

6.943

7,0

900

900

sanering

0,6

300

300

sanering

12,0
1.192

644

200

348

sanering

36,0

17.302

1.250

1.250

14.271

2010 Westvoorne (2 fasen)

sanering

25,0

6.100

3.500

2.600

-

2011 Stompwijk

sanering

3,3

2011 Waddinxveen (3 fasen)
2012 Deltapoort

sanering
sanering

13,5
35,0

950
3.954

250
498

166

700
3.289

5.175

2.588

2.588

-

2012 Duivenvoordecorridor

sanering

23,6

5.000

5.000

5.000

2012 Deltapoort (3 trajecten)

proces

895

457

438

-

2013 Kaag en Braassem

bemiddeling

11

6

6

-

2013 Paradijsweg Natte Kant

bemiddeling

383

192

191

-

232

72

27

14

29

0,5

59

11,5

8,2

8,2

-

-

2010 Duivenvoordecorridor

sanering

2010 Hollandsekade 1b
2010 Katwijkerbuurt/Groenzone
2010 Noordse Buurt

Periode 2007 - 2014 (ha en mln €)
Periode 2011 - 2014
(ha en mln €)

-

-

-

500
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De bijdragen door andere overheden dan de provincie vond op uiteenlopende wijze plaats namelijk:

directe bijdragen van het Rijk, zoals Mooi Nederland (Ministerie van VROM), aan de gemeente en/of
regio. De Stadsregio Rotterdam leverde een bijdrage aan de gemeente Brielle. Hoogheemraadschap
Rijnland leverde een bijdrage aan de gemeente Nieuwkoop voor de sanering van het glas in de
Noordse Buurt.

Het Rijk stelde Nota Ruimte middelen beschikbaar aan de provincie voor onder andere de Noordse
Buurt (gemeente Nieuwkoop) en Polder Bloemendaal (gemeente Waddinxveen). Deze middelen zijn
in de toekenning van de provincie aan de betrokken gemeente opgenomen.
Conclusies

het toegekende bedrag aan subsidies is in de vorige collegeperiode (2007 – 2011) met ruim €60 mln
bijna zes keer zo groot geweest is dan in de huidige periode met circa € 11,5 mln;

het aantal hectare waarover afspraken zijn gemaakt is in de huidige collegeperiode gedaald van ca.
170 naar ca. 60 ha;

de gemiddelde subsidie per m2 fysiek glas daalt in de respectievelijke collegeperiodes van circa € 31
(2007 - 2011) naar € 20 per m2;

er is een verschuiving van inzet voor sanerings- naar bemiddelingssubsidies. Vraag hierbij is of dit
bijdraagt aan het versnellen en het verbeteren van efficiency en effectiviteit van
saneringsdoelstellingen.

het Rijk draagt momenteel in het geheel niet meer bij;

de inzet van de provincie is ten opzichte van de vorige collegeperiode ook afgenomen, namelijk van
bijna 19 mln (2007-2011) naar ongeveer 9 mln (2011-2015);

de gemeenten zijn in verhouding tot de hogere overheden meer gaan bijdragen aan glassanering. De
absolute bijdrage is van circa € 6 naar ruim € 8 mln gestegen. Dit heeft deels te maken met de
subsidieregeling die naast de bijdrage van de provincie een gelijke bijdrage van de gemeente
verlangt. Dit is naast het risico dat een aantal gemeenten heeft genomen in de ontwikkeling van
compensatie.
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Vastgestelde activiteiten 2007 – 2014
In dit hoofdstuk zijn opgenomen de activiteiten waarvan na toekenning ook de subsidie is vastgesteld.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar sanerings-, proces- en bemiddelingssubsidies. Pas vanaf 2012
bestaat de subsidieregeling waarin formeel onderscheid tussen sanering en bemiddeling wordt gemaakt.
Sanering

Brielle (2007):
o
27,2 ha glas gesaneerd, waarvan 20 ha door sloop en 7,2 ha van vergund glas;
o
58,2 ha papieren glas wegbestemd.

Midden-Delfland:
o eerste fase 4,5 ha gesaneerd;
o tweede fase 13 ha glas gesaneerd.

Stompwijk (Leidschendam – Voorburg):
o 2,98 ha van de 3,33 ha fysiek glas is gesaneerd.

Oude Leede (Pijnacker-Nootdorp:
o 18 ha gesaneerd.
Van de vier vastgestelde projecten wijkt het project Stompwijk af van wat in de subsidiebeschikking was
bepaald.
Proces en bemiddeling

Hoeksche Waard (2009):
o
Onderzoek en inventarisatie naar sanering en verplaatsing.

Deltapoort (2012):
o
Er is in 2012 een inventarisatie gedaan van de opgave sanering verspreid glas. Deze is
gebruikt voor het opstellen van de Gebiedsvisie Deltapoort.

Kaag en Braassem (2013):
o
Inventarisatie onder de eigenaren van verspreid glas. Situatie, wensen en mogelijkheden
zijn in kaart gebracht.
Het project Kaag en Braassem valt als enige onder de subsidieregeling van 2012.
Kas in de Anthoniepolder in de Hoeksche
Waard.

Conclusie
Van de subsidie is voor ca. 66 ha de subsidie definitief vastgesteld, dit is ongeveer 1/3 van het areaal dat
bij de toekenning betrokken is. Hieruit blijkt een lange doorlooptijd van de saneringsprojecten. De
doorlooptijd van bemiddelingssubsidies is aanmerkelijk korter.
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Behaalde prestaties
Welke prestaties zijn behaald in het maken van overeenkomsten voor het realiseren van glassanering of
bemiddeling? In een beperkt aantal gevallen zijn de activiteiten (zie hoofdstuk 4) en de subsidies
vastgesteld.
Dit hoofdstuk geeft inzicht welke prestaties zijn beoogd in de respectievelijke collegeperiodes en wat er is
gerealiseerd. Eerst wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren en doelstellingen die zijn geformuleerd en
vervolgens op de afspraken die gemaakt zijn.

Prestatie-indicatoren
Eendragtspolder.
Er is in 2008 een bestuurlijke
afspraak gemaakt tussen de provincie
en de gemeente ZevenhuizenMoerkapelle over de sanering van 8,3
hectare verspreide glastuinbouw in de
Eendragtspolder via ruimte voor
ruimte (32 woningen). Hierbij is geen
subsidie toegekend maar afgeweken
van de ruimte voor ruimte regeling in
de verordening ruimte, welke één
compensatie woning per 5.000 m2
fysiek glas toestaat.

Collegeperiode 2007-2011
In het Coalitieakkoord 2007-2011 is als prestatie-indicator benoemd het “aantal bindende afspraken met
gemeenten over het aantal hectare sanering verspreid glas” (zie ook paragraaf 2.3). Onder afspraken
valt ook het toepassen van ruimte voor ruimte waarbij géén subsidies worden toegekend (zie kader
Eendragtspolder).
Collegeperiode 2011-2015
In deze periode is de subsidieregeling sanering en bemiddeling ingesteld. Hier is als prestatie-indicator
geformuleerd het aantal hectares te saneren verspreid glas waarover afspraken zijn gemaakt en als
doelstelling 40 hectare.
Tijdens de huidige collegeperiode werden twee afspraken vastgelegd voor in totaal 58 hectare glas
sanering (tabel 3-2). Er zijn in de collegeperiode 2011-2015 vijf afspraken gemaakt voor bemiddeling
(zie tabel 3.1).

Behaalde prestaties
Prestatie afspraken 2011 - 2015
Jaar
Doel (ha)
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
Totaal
40

Als doelstelling is voor de periode 2007 -2011 geformuleerd acht bindende afspraken voor 200 hectare
sanering verspreid glas. Over de gehele collegeperiode gezien zijn er ten minste veertien afspraken
gemaakt over 174 hectare met provinciale subsidie (zie tabel 3-2). Er zijn daarnaast andere afspraken
gemaakt voor sanering zoals de Eendragtspolder (zie kader hiernaast), Vinkeveldpolder (4 ha) in
Noordwijk en toepassingen van ruimte voor ruimte volgens de norm (bijvoorbeeld in gemeente
Bergambacht (2 ha) en Vlist (5 ha). Volgens opgave van de provincie zijn er verder nog andere
afspraken ruimte voor ruimte gemaakt zonder subsidie voor ongeveer 10 ha. De doelstelling voor
afspraken voor 200 ha in deze periode is daarmee gehaald.
In tabel 3-2 is een overzicht opgenomen van de gemaakte afspraken voor in totaal 232 ha voor de
periode vanaf 2007. Inmiddels is binnen de projecten waarvoor de subsidie is vastgesteld, ongeveer 65
hectare daadwerkelijk gesaneerd.
Per project is de situatie momenteel als volgt bij de verdiepingsdossiers (beschreven in bijlage A):

Brielle: voor dit project is de subsidie vastgesteld op basis van 28 hectare glassanering, welke ook
volledig is uitgevoerd. Er resteert er nog circa 20 hectare verspreid glas. Een groot deel daarvan
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Verdiepingsprojecten
Er zijn zes projecten (Brielle,
Duivenvoordecorridor,
Katwijkerbuurt, Midden Delfland,
Noordse Buurt en Oude Leede) als
verdiepingsproject geselecteerd
(tabel 1-1). In totaal omvatten deze
projecten een opgave van 155
hectare te saneren fysiek glas. .










heeft te maken met moderne bedrijven in Brielle West die grenzen aan het
glastuinbouwconcentratiegebied Tinte;
Duivenvoordecorridor: voor dit gebied geldt als voorwaarde alle glas weg (behoudens het
tuincentrum). Momenteel is 23 van de 31 hectare gerealiseerd. Er is nog een opgave van circa acht
hectare;
Katwijkerbuurt: de bruto opgave is 12 hectare. Het proces verloopt traag. Er zijn eerder in 2007
voorafgaande aan de overeenkomst met de subsidietoekenning drie kassen gesaneerd buiten deze
opgave. De gemeente neemt geen ontwikkelposities in. Geschat wordt dat 8 tot 10 hectare zal
meedoen;
Midden Delfland: fasen I en II zijn vastgesteld. Van de dertig hectare resteert nog een opgave van
acht hectare;
Noordse Buurt: hier was ingezet op 100% sanering. Tussentijds is de inzet vanwege tegenvallende
perspectieven bij de ontwikkeling van compensatiewoningen aangepast. Er zal uiteindelijk circa een
hectare glas resteren en
Oude Leede: het gaat hier om een project waar met een beperkte subsidiebijdrage wordt gewerkt.
Ruimte voor ruimte is hier het basisinstrument waarmee de opgave wordt gerealiseerd. Een gedeelte
van de kassen zal blijven.

Overige projecten:

Deltapoort: het gaat momenteel nog om planvorming;

Eendragtspolder: geen subsidie. Wel afwijking van de ruimte voor ruimte normen. Momenteel is er
nog geen zicht op concretisering van het plan;

Nieuwkoop (Hollandsekade): het gaat hier om een relatief kleine glasopstand van 3.500 m2 op een
kavel van ruim één hectare. Inmiddels is de sanering uitgevoerd. Het perceel krijgt een
natuurbestemming. De vaststelling van de subsidie moet nog plaatsvinden;

Stompwijk: de subsidie is vastgesteld. Er is bijna drie hectare kassen gesaneerd. De gemeente heeft
een aantal ruimte voor ruimte rechten nog niet ingezet;

Waddinxveen (polder Bloemendaal): het gaat om een veenweidegebied. De uitvoering is in volle
gang. Het gaat om ruim 13 hectare verspreide glastuinbouw en

Westvoorne: is in uitvoering met een opgave van 25 hectare sanering van verspreide glastuinbouw.
Conclusie
De beoogde prestatie afspraken zijn in beide perioden ruimschoots gehaald, zij het dat het ambitieniveau
voor de lopende periode met 50 ha aanmerkelijk lager is gesteld dan in de vorige periode met 200 ha.
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Resultaten van beleid en de projecten
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de directe prestaties van uit het beleid. In dit hoofdstuk gaat het
om de effecten van de projecten en om wat de resultaten en de maatschappelijke bijdragen zijn.
In hoeverre leveren de prestaties een bijdrage aan de doelen die in de periode 2007 – 2011 en daarna
zijn geformuleerd (zie paragraaf 2.3): herstel van waardevol landschap; verbeteren van ruimtelijke
kwaliteit en het bevorderen van concentratie van duurzame glastuinbouw. Het laatste wordt ook wel
aangeduid als een bijdrage aan de versterking van Greenports in de provincie.
De gesubsidieerde projecten zijn opgenomen in bijlage A. De resultaten komen in het bijzonder vanuit de
zes verdiepingsprojecten die geanalyseerd zijn op aanpak, inhoud en effecten.
Resultaten van het beleid
De subsidie voor glassanering van de provincie Zuid-Holland sinds 2007 heeft geleid tot afspraken voor
sanering van ruim 230 hectare verspreidglas in de provincie. Dit leidt tot de volgende bijdragen aan de
kerndoelen van het beleid bij sanering van verspreid glas.
Ruimtelijke kwaliteit
Bijdragen in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt in alle verdiepingsprojecten in meer of
mindere mate vastgesteld. De verdiepingsprojecten zijn alle van andere aard, liggen binnen een andere
landschappelijke context en hebben ieder hun eigen ontstaansgeschiedenis, aanpak en ontwikkeling. Er
zijn verschillen die te maken hebben met de aanpak, namelijk de mate waarin subsidie en ontwikkeling
van compensatiewoningen bijdragen in de kosten van de sanering. In Midden-Delfland bijvoorbeeld,
wordt vrijwel uitsluitend met subsidie gesaneerd zonder de ontwikkeling van nieuwe woningen. In de
andere projecten is altijd van compenserende bouwontwikkelingen sprake. Keuze voor een integrale
aanpak om alle te glas saneren gecombineerd met het hebben van een plan voor de toekomst, heeft een
groot effect op het resultaat. Voorbeelden hiervan zijn Duivenvoordecorridor en Noordse Buurt.
Vinkeveldpolder (2009) gemeente
Noordwijk: kas met op de achtergrond
Coepelduin. Inmiddels is de kas
gesloopt.

Concentratie van de tuinbouw
De meeste deelnemers aan glassanering staken de tuinbouwactiviteiten. In alle projecten komt wel
verplaatsing voor. Bij de verdiepingsprojecten vormt de aanpak in de Noordse Buurt in Nieuwkoop een
uitzondering waar circa 50% van het glasareaal wordt verplaatst (16 van de 59 bedrijven). In Polder
Bloemendaal (Waddinxveen) blijkt het aantal verplaatsers ook relatief groot te zijn, namelijk acht van de
elf deelnemers. Dit laatste is opmerkelijk aangezien hier niet op basis van volledige schadeloosstelling
wordt gecompenseerd, zoals dat in de Noordse Buurt wel aan de orde is. Verplaatsing vindt niet alleen
plaats naar glas- en of sierteeltconcentratiegebieden binnen de provincie, maar ook naar Greenport
Aalsmeer en Almere.

Dorpsrand en tuinbouw met elkaar
verweven.
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Conclusies
Bij de analyse van de (verdiepings-)projecten (zie bijlage A) is in het bijzonder gekeken naar de aanpak
en daarmee samenhangende kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Wat is van invloed op de
effectiviteit en de efficiency van het beleid en de aanpak van het project?

Grote verschillen in vermogensschade
bij het saneren van glas.

Aanvullende wat is vastgesteld in de inleiding van dit hoofdstuk voor bijdrage aan de verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit en concentratie van de tuinbouw de volgende conclusies vanuit de geanalyseerde
projecten:
1. In het algemeen doen de meest verouderde en afgeschreven kassen met ondernemers die kiezen
voor een afbouwscenario het eerst mee met een projectaanpak voor sanering.
2. In de projecten wordt in het algemeen de benodigde compensatie voor deelname aan sanering
getaxeerd. De uitgangspunten en methodieken lopen uiteen. Hiermee wijkt de werkwijze in de
projecten af van de ruimte voor ruimte regeling van Zuid-Holland die gebaseerd is op normen van te
saneren glas en/of loods waarvoor een compensatiewoning ontwikkeld mag worden.
3. De subsidiebijdragen lopen per project sterk uiteen namelijk van ongeveer € 6/m2 glas tot circa €
60/m2 glas. De hoogste subsidiebijdrage is toegepast in Midden-Delfland, waar geen compensatie uit
woningbouwontwikkeling wordt gerealiseerd.
4. De kosten van sanering per eenheid glas zijn hoger wanneer gekozen wordt voor het geheel
vrijmaken van een gebied van glas. De kosten kunnen oplopen tot rond € 150 per m2 glas
(bijvoorbeeld Noordse Buurt, Duivenvoordecorridor). Daar staat voor de Noordse Buurt meer
verplaatsing naar concentratiegebieden tegenover. De kosten voor verplaatsing werden als
schadeloosstelling meegenomen in verrekening met de deelnemers.
5. Op basis van de normen van ruimte voor ruimte (5.000 m2 slopen voor één compensatiewoning) is
geen van de projecten gerealiseerd. Er is bij alle projecten een onrendabele top gefinancierd uit
subsidie, een verruiming van de normen en/of een andere ontwikkeling.
6. Het ontwikkelen van de compensatiewoningen op de saneringslocatie blijkt aanmerkelijk efficiënter
dan het ontwikkelen op een locatie elders (bijvoorbeeld Oude Leede versus Noordse Buurt). De
ontwikkelopbrengsten worden namelijk met minder woningen gerealiseerd.
7. De afwijking van het aantal compensatiewoningen in de verdiepingsprojecten van de standaardnorm
(twee per hectare glas) is groot. De uitkomsten lopen sterk uiteen, namelijk van twee in Brielle en
Oude Leede tot meer dan tien woningen per ha glas in de Duivenvoordecorridor en de Noordse
Buurt.
8. Van de ongeveer 750 begrote woningen in de verdiepingsprojecten zijn er slechts enkele tientallen
gerealiseerd.
9. Gemeenten zullen de genomen ontwikkelrisico’s niet zonder meer bij nog te starten trajecten op zich
nemen.
10. In het algemeen staat de markt voor compensatiewoningen onder druk. Dit heeft in een aantal
gevallen tot forse bijstellingen van de business case geleid (Noordse Buurt, Duivenvoordecorridor,
Brielle) Er lijkt enig herstel in deze markt waarneembaar. Dit is echter sterk afhankelijk van de
situatie ter plaatse. De afzet vraagt veel meer inspanningen (o.a. marktonderzoek, onderscheiden
van doelgroepen, marketing).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

De effecten van de ontwikkeling van compensatiewoningen op de lokale woningopgave zijn niet
onderzocht.
De opbrengstwaarde van de kavel voor compensatiewoningen blijkt sterk uiteen te lopen.
Er zijn projecten waar meer dan € 400.000 per kavel gerealiseerd is. De netto bijdrage van de
ontwikkeling in de dekking van de saneringskosten wordt sterk beïnvloed door al dan niet ter plaatse
van de saneringslocatie te ontwikkelen.
Bij het verrekenen van vermogensschade voor deelnemers in glassanering wordt meestal geen
rekening gehouden met de waardestijging van de bedrijfswoning die naar een burgerwoning wordt
omgezet. De gemeente Westvoorne verrekent deze waardestijging wel.
Ook blijkt er nog weinig gekeken te worden naar alternatieve compensatiemodellen met ruimte voor
ruimte, bijvoorbeeld behoud van grotere schuur of herbestemming naar niet-agrarische
bedrijfsruimte.
Het ontwikkelrisico van de compensatiewoningen is in een aantal gevallen door de gemeenten
(Brielle, Nieuwkoop, Voorschoten, Leidschendam – Voorburg) genomen. Daarbij is in een aantal
gevallen een spagaat ontstaan tussen de oorspronkelijke hogere waardering van de glasopstanden
en de waardeontwikkeling van bouwkavels. Gemeenten geven wel aan bij nieuwe trajecten dit risico
niet meer te willen of te kunnen nemen.
Met de inzet van instrumentarium voor glassanering is verwachtingswaarde gecreëerd. Dit leidt wel
tot te hoge (financiële) verwachtingen bij eigenaren van verspreid glas. In die situatie wordt gewacht
met het slopen van de kas terwijl deze al lang buiten gebruik is.
Er blijkt een trend bij de projecten dat voor compensatiewoningen grotere kavels en bouwvolumes
worden verlangd. Dit heeft gevolgen van de ontwikkeling op de ruimtelijke kwaliteit. De gevolgen
van grotere bouwkavels voorde achterblijvende landbouw is geen aandachtspunt bij de gemeenten.
Bij herbestemming van glas naar agrarisch onbebouwd loopt de aandacht voor de toekomstige
benutting sterk uiteen. In Midden-Delfland worden deze gronden bewust ingezet voor de versterking
van duurzame rundveehouderij in de omgeving van de locatie.

Aanbevelingen vanuit de projecten
Vanuit de projecten kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan voor verbetering van de
doeltreffendheid van de sanering van verspreid glas. Hoewel elk project zijn eigen achtergrond heeft,
komt een aantal aspecten naar voren die kunnen bijdragen aan de effectiviteit van sanering van
verspreid glas:

betrek vanaf het begin van het traject ruimtelijke kwaliteit in het project. Zorg dat expertise
daarvoor is geborgd;

schep vanuit de provincie in samenspraak met regio duidelijkheid hoe de ruimte voor ruimte nieuwe
stijl (omgekeerde ruimte voor ruimte) met de nieuwe Verordening ruimte 2014 zal werken.

bevorder dat op regio eenduidigheid ontstaat in de aanpak. Het instellen van een gebiedsfonds kan
daarvan onderdeel uitmaken;

betracht eenduidigheid in het benaderen van leegstand van kassen die niet meer voor teelt worden
ingezet. Toestaan van niet-tuinbouwgebruik verlaagt deelname aan de sanering en roept spanningen
op met andere ondernemers die zich aan de regels houden. Handhaving maakt onderdeel van het
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instrumentarium uit, dit zal bijdragen aan de synergie voor de sanering van verspreide
glastuinbouw;
kijk ruimer dan alleen naar compensatiewoningen om saneringsbudget te realiseren. Betrek hierin
het herbestemmen van bedrijfs- tot burgerwoning en van agrarische bedrijfsbestemmingen naar een
niet-agrarische bedrijfsbestemming. Hergebruik waarbij geen sloop nodig is voorkomt kosten;
ontwikkel een actieve benadering op de toekomstige bestemming en het toekomstige gebruik
(beheer) van de gronden waarop de glasbestemming vervalt;
schep redelijke en reële verwachtingen tussen eigenaren, overheid en samenleving. De keuzes die
de overheid maakt voor glassaneringen hebben ook een relatie met burgers en andere ondernemers
en eigenaren van onroerend goed in de gemeente. Maak duidelijk wat partijen van elkaar mogen
verwachten. Hier hoort zorgvuldigheid bij in de aanpak en communicatie daarover naar ondernemers
en burgers;
onderzoek naar de omstandigheden en de overwegingen om aan sanering deel te nemen
(financieringsstatus, persoonlijke omstandigheden, opvolging, marktperspectieven) bij eigenaren van
verspreide glaslocaties;
onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking van gemeente, LTO, banken, accountantskantoren,
kerken (diaconie) bij het opzetten van sanering van verspreide glastuinbouw;
maak duidelijk hoe het budget voor de sanering beschikbaar komt. Als dat uit ontwikkeling moet
komen: wie staat er voor aan de lat?

Niet meer in gebruikt zijnde stal kan een bron van verrommeling vormen. (Woerdense Verlaat)
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Resultaten van de subsidies
Wat dragen subsidies bij aan de prestaties en aan de behaalde effecten van het beleid? Hiermee wordt
de mate van doeltreffendheid van subsidie voor het beleid geïndiceerd. Aanvankelijk tot 2012 ging het
om incidentele subsidies, vanaf 2012 om subsidies op basis van de subsidieregeling sanering en
bemiddeling.
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de overige ervaringen en resultaten vanuit de
gesubsidieerde verdiepingsprojecten zoals deze in bijlage A zijn opgenomen.
Hier moet nogmaals opgemerkt worden dat in dit onderzoek geen inventarisatie en analyse van sanering
van verspreid glas zonder subsidies hebben plaatsgevonden (behoudens het project de Eendragtspolder
in Zevenhuizen, zie pagina 22). De omvang noch de effecten op onder andere de ruimtelijke kwaliteit
zijn bekend van de glassaneringen die deze route gevolgd hebben.

Doeltreffendheid van de subsidie

Woningen in plaats van kassen in polder
bij Stolwijk. Deze sanering werd zonder
subsidie gerealiseerd.

Bijdragen aan de prestatie
De prestatiedoelstelling van 200 hectare in de periode 2007 – 2011 is gehaald, namelijk afspraken voor
circa 175 hectare tussen gemeenten en provincie waarbij subsidie werd verstrekt, en een aantal
afspraken over de toepassing van ruimte voor ruimte waarbij geen subsidie door de provincie is
verstrekt.
De prestatiedoelstelling voor 2011 - 2014 is met ongeveer 58 hectare sanering ruimschoots gehaald. Zo
zelfs dat in 2012 het budget al was uitgeput. Voor bemiddeling zijn vijf aanvragen gedaan. Voor
bemiddeling is nog budget beschikbaar. Er blijkt wel een behoefte aan te zijn. Van de gemeente wordt
een gelijke bijdrage verlangd, in geld of in tijd. Niet onderzocht is of dit een belemmering vormt voor het
doen van een aanvraag.
Subsidies en woningen als financieringsbron bij sanering kunnen uitwisselbaar zijn, maar er kunnen ook
beperkingen zijn voor de bouw van woningen. Deze kunnen gelegen zijn in de planologische beperkingen
voor het ontwikkelen van woningen, de behoefte aan woningen en het effect van woningen op de
ruimtelijke kwaliteit. Ook weegt mee of er een partij is die het ontwikkelrisico voor de woningen neemt.
Subsidie zal het risico doen verminderen en daarmee het uitvoeren van het project (eerder) mogelijk
maken of doen vereenvoudigen.
In enkele gevallen (Noordse Buurt, Westvoorne, Stompwijk en Polder Bloemendaal) komt de uitkomst
van oppervlakte bij gesaneerd glas bij de vaststelling van de subsidie naar verwachting iets lager uit dan
bij de toekenning is uitgegaan.
Bijdragen aan het effect
Wat is de bijdrage van subsidie aan het effect en het resultaat van de sanering?
Met de subsidieregeling (2012) zijn criteria voor duurzame kwaliteitsverbetering geformuleerd. Dit maakt
dat meer objectiveerbaar wordt getoetst.
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Met de analyse van verdiepingsprojecten is vastgesteld dat er in alle gevallen ruimtelijke kwaliteitswinst
is of valt te verwachten. Omdat deze projecten nog in uitvoering zijn kan het volledige eindbeeld nog niet
vastgelegd worden. Ruim 2/3 van de afspraken voor het te saneren areaal is gerealiseerd (zie tabel
bijlage A). Van de te ontwikkelen compensatiewoningen, ongeveer 750, zijn er tot op heden nog maar
slechts enkele tientallen gerealiseerd.
De bijdrage aan de concentratie van de glastuinbouw wordt in wisselende mate geconstateerd. In het
totaal gezien overheerst het beëindigen van het bedrijf boven het verplaatsen. Een uitzondering zijn de
Noordse Buurt en Polder Bloemendaal. Er lijkt enige samenhang met de mate waarin subsidie, lees totaal
budget, beschikbaar is. Des te groter het totaal budget per vierkante meteropgave, des meer deelname
aan verplaatsing. Bij de Noordse Buurt bestaat een hoge deelname aan verplaatsing. In de
Duivenvoordecorridor lijkt er minder belangstelling voor verplaatsing te zijn, terwijl hier ook sprake is
van een budget voor volledige gebiedsopgave.
Mate van noodzakelijkheid van subsidies
De mate van financiering van de projecten door subsidies loopt per project sterk uiteen. In MiddenDelfland gaat het om 100% subsidie met ca. € 60 per m2. In Oude Leede gaat het om ca. € 6 per m2.
Bij de Noordse Buurt zijn de kosten ongeveer € 150 per m2 waarvan uit subsidie ca. € 50 per m2 glas en
bedraagt het subsidie aandeel ongeveer 33%. Resterende dekking van de kosten was voorzien uit de
ontwikkeling van woningen. Door stagnatie op de woningmarkt wordt een aanmerkelijk lagere opbrengst
verwacht. Momenteel wordt door het tegenvallende resultaat voor de woningen door de gemeente
Nieuwkoop negatieve uitkomst van € 20 miljoen verwacht, gemeente Brielle € 10 tot 15 miljoen en voor
de Duivenvoordecorridor werd alsnog € 5 miljoen subsidie door de provincie toegekend. Het project
Duivenvoorde had aanvankelijk een sluitende business case.
Met de keuze om een gebied volledig vrij te maken van kassen zijn aanmerkelijk meer kosten gemoeid
(Noordse Buurt, Duivenvoordecorridor). Vooral als gekozen wordt om op basis van schadeloosstelling
bedrijven te verwerven, zonodig in het uiterste geval onder dwang van onteigening.
Zonder de subsidies waren de beoogde prestaties niet of zeer ten dele behaald en de activiteiten niet of
slechts zeer beperkt uitgevoerd. Bij het ontbreken van andere financieringsmiddelen, zoals bij de
sanering Midden-Delfland, is het zelfs evident dat de verleende subsidies noodzakelijk waren.
In de tweede plaats heeft dat te maken met de manier waarop de subsidies zijn ingezet: als dekking van
de onrendabele top in saneringsexploitaties. Van deze dekking hing de beslissing af om het plan om te
saneren op basis van een gebiedsaanpak met gesteld ambitie niveau door te kunnen zetten. Zonder
subsidie
Voor een gebiedsgerichte aanpak is de subsidie noodzakelijk gebleken om zowel de geformuleerde
sanerings- opgave als de daarmee verbonden verbetering van ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

Conclusies
Het volgende kan uit het voorgaande en eerdere hoofdstukken worden afgeleid:
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subsidies dekten de onrendabele top in de business cases. Echter gaande de uitvoering blijken
andere ingerekende opbrengsten onder andere uit woningen (Brielle, Noordse Buurt,
Duivenvoordecorridor), ontwikkeling nieuw vervangend glas (Brielle) aanmerkelijk lager uit te komen
of (nog) niet te realiseren zijn. Er is nog een stuwmeer aan te realiseren compensatie woningen;
Gemeenten zullen minder genegen zijn om grondposities en ontwikkelrisico’s op zich nemen;
het verplaatsen van bedrijven vergt meer kosten dan het stoppen. Deelname aan verplaatsing naar
(glasconcentratiegebieden) blijkt enige samenhang te hebben met het budget per m2 te saneren glas
verplaatsing van bedrijven is niet actief getoetst op de verplaatsing naar een duurzaam
glastuinbouwgebied. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de subsidie;
de deelname aan verplaatsing naar concentratiegebieden blijkt over alle projecten gezien zeer
beperkt te zijn;
het toegekende bedrag aan subsidies is in de vorige collegeperiode (2007 – 2011) met ruim
€ 60 miljoen bijna zes keer zo groot geweest is als in de huidige periode met circa € 11,5 miljoen;
het aantal hectare waarover afspraken zijn gemaakt is in de huidige collegeperiode gedaald van ca.
170 naar ca. 60 ha;
de gemiddelde subsidie per m2 fysiek glas daalt in de respectievelijke collegeperiodes van ruim
€ 30 (2007 - 2011) naar € 20 per m2;
er is een verschuiving van inzet voor sanering naar bemiddelingssubsidies. Verwacht wordt dat
bemiddelingssubsidies bijdragen aan de effectiviteit van projecten, de mate waarin moet nog worden
onderzocht;
het Rijk draagt momenteel in het geheel niet meer bij;
de inzet van de provincie is ten opzichte van de vorige Collegeperiode ook afgenomen, namelijk van
bijna € 19 miljoen (2007-2011) naar ongeveer € 9 miljoen (2011-2015) en
de gemeenten zijn in verhouding tot de hogere overheden meer gaan bijdragen aan glassanering. De
absolute bijdrage is van circa € 6 naar ruim € 8 miljoen gestegen. Dit heeft deels te maken met de
subsidieregeling die naast de bijdrage van de provincie een gelijke bijdrage van de gemeente
verlangd. Dit is naast het risico dat een aantal gemeenten heeft genomen in de ontwikkeling van
compensatie.

Aanbevelingen






kijk als provincie met de gemeenten/regio’s en private partijen (saneerders en anderen) naar de
risico’s voor de dekking van de saneringskosten. Dit zal nodig zijn om nieuwe trajecten op
gebiedsniveau van de grond te krijgen;
bevorder in de uitvoering/regeling dat bij verplaatsing van het bedrijf dit naar een
glasconcentratiegebied dient te gebeuren. De huidige subsidie streeft bundeling van glastuinbouw
na. Bij het toekennen van vergoedingen is niet getoetst op waarheen het bedrijf verplaatst. Nu kan
er in feite verplaatst worden naar een verspreide locatie of locatie in een transformatiegebied;
faciliteer vanuit de provincie expertise waaronder inzet voor bemiddeling om het tijdrovende traject
van sanering en verplaatsing van glastuinbouwlocaties te ondersteunen. Vanwege toenemend
takenpakket van Gemeenten dreigt er te weinig tijd en deskundigheid te zijn voor het begeleiden
van opgaven voor sanering van verspreide glastuinbouw
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Bijlage A: Inventarisatie en analyse projecten
Bijlage A geeft achtereenvolgend een beschrijving van de verdiepingsprojecten, trends en conclusies van
de verdiepingsprojecten, samenvattende tabel ruimtelijke kwaliteit en een beschrijving van de overige
projecten. Bij de inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen de verdiepingsprojecten en de overige
projecten die een subsidie toegekend hebben gekregen. Onder overige projecten bevinden zich naast
saneringsprojecten ook projecten met een proces- en/of bemiddelingssubsidie. Voor de
verdiepingsprojecten zijn bezoeken uitgevoerd op de sanerings- en de (beoogde) ontwikkellocaties en
zijn vraaggesprekken gevoerd met de betrokken projectleiders van de betreffende gemeenten. De
volgende projecten behoren tot de verdiepingsprojecten: Brielle, Noordse Buurt, Oude Leede,
Katwijkerbuurt, Duivenvoordecorridor en Midden-Delfland.

Brielle

De sanering van het verspreid glas in de gemeente Brielle is een van de oudste projecten waarbij
projectmatig de sanering van het verspreide glas is aangepakt.
Nadat een aanpak voor Voorne breed niet tot stand kwam, is de gemeente Brielle in overleg met het
bedrijfsleven in 2004 met een eerste aanzet begonnen. De geïnventariseerde opgave besloeg in 2005 ca.
50 ha fysiek glas en 80 ha papieren glas.
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Figuur 7-1: De geïnventariseerde saneringslocaties project Brielle
Kengetallen project Brielle
Bedrijven
Deelnemende bedrijven
Stoppers
Verplaatsers
Blijvers
Voor sanering
Bestemming glas (bruto)
Fysiek glas
Sierteelt vollegrond
Na sanering

Aanbod van ruimte voor ruimte kavel in
Brielle

aantal
24
18
3
3
ha
130
50

Wonen (nieuw)
Nieuw glas

56
27

Glas dat blijft (verspreid)
Papierenglas (restant)

22
21

4,6 ha glas geëxploiteerd voor verplaatsing
Overgang naar vollegrond, verwerking en of paarden
opmerking
Fysiek en papier (50 en 80)
Glas exclusief sorteerloodsen en bewerkingsruimten
Deels op glas en deels op agrarische bestemming

Glaspark4P. Staat nog in de verkoop. Momenteel is
er nog geen glas ontwikkeld.
Er is 28 ha glas gesaneerd.
Met 58,2 ha is een overeenkomst gesloten

Instrumentarium
In Brielle is een sterke regie gevoerd door de gemeente door verwerving van de glaslocaties en door zelf
de sloop ter hand te nemen. Om de kosten te compenseren is ingezet op ruimte voor ruimte woningen,
ontwikkeling van nieuw glasareaal aansluitend op bestaande concentratie in Vierpolders en subsidie van
de provincie Zuid-Holland € 3,6 mln. en € 150.000 van de Stadsregio Rotterdam.
Efficiency en effectiviteit
De toegekende subsidie bedraagt € 13 per m2 gesaneerd fysiek glas. Het aantal compensatiewoningen is
beperkt tot twee per ha gesaneerd glas. Aan het glasconcentratiegebied Vierpolders is een bestemd
glasareaal “Glaspark 4P” toegevoegd overeenkomstig de gesaneerde oppervlakte glas.
De subsidie is effectief geweest doordat de bij de beschikking bepaalde saneringsoppervlakte voor 100%
is gerealiseerd. In het gebied resteert nog een oppervlakte van 22 ha verspreid glas. Voor een belangrijk
gedeelte behoort dit glas bij moderne bedrijven onder meer in Brielle West. Deze complexen sluiten aan
bij het Glasintensiveringsgebied Tinte in de gemeente Westvoorne.
Risico
De gemeente heeft het ontwikkelrisico van zowel de ruimte voor ruimte kavels als de uitgifte van het
nieuwe glas (27 ha) GlasPark4P op zich genomen. Voorzien was met de subsidie in een vrijwel sluitende
business case. Aangezien de afzet van ruimte voor ruimte kavels traag verloopt en de kavelprijzen ook
van Glaspark4P zijn gedaald, wordt rekening gehouden met een negatieve uitkomst van ruim tien
miljoen van de business case.
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Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteitskaart: Delta, open zeekleipolder
Gebiedsprofiel: Voorne-Putten
Brielle is gelegen in de delta, in de open zeekleipolders. Dit zijn zowel oude als nieuwe zeekleipolders.
Belangrijke landschappelijke karakteristieken zijn de polderdijken en kreken. Op de polderdijken liggen
dijkwegen met hieraan losstaande huizen of lintbebouwing. De positie van de bebouwing is hoog tegen
de dijk met zicht over de polder. De polderwegen vormen voornamelijk ontsluiting voor bebouwing of
bedrijvigheid. De oude zeekleipolders zijn ringpolders omringd door ringdijken. Dit zijn opwaspolders, de
verkaveling is kleinschalig in vergelijking met de nieuwere zeekleipolders. De nieuwere zeekleipolders
zijn ontgonnen vanuit de oude zeekleipolders. Dit zijn aanwaspolders en zijn rationeel van opzet met een
regelmatig grootschalig verkavelingspatroon. Kenmerkend is de openheid en uitgestrektheid.
Oude de zeekleipolder met zicht op
Brielle

Kaart polderstructuur (bron: gebiedsprofiel Voorne-Putten)

Zicht op Brielle met kleine kas in de oude
polder

Karakteristieken dijklint en ervenlint

Bij nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de landschappelijke
karakteristiek. Volgens het gebiedsprofiel Voorne-Putten zijn de richtlijnen voor nieuwe ontwikkeling:
- behoud van polder karakteristiek, patroon polders en verkaveling;
- het inpassen van nieuwe ontwikkelingen, geen aaneengesloten woonbebouwing aan polderwegen en
behouden van het zicht op de polders vanaf de polderweg;
- aandacht voor de kwaliteit van stads- en dorpsrand en
- linten blijven linten.
De saneringslocaties verspreid glas, lagen verspreid in het landschap van de open polders rondom de
historische stadskern van de oude vestingstad Brielle. Het glas is geheel geruimd waarbij de open polder
weer te beleven is en er vanuit het omringende landschap weer zicht op Brielle is. Op verschillende
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locaties zijn compensatiewoningen gebouwd. De compensatiewoningen zijn op verschillende wijze
ingepast. Zij verschillen in typologie, maat, schaal en architectuur. Nog niet alle kavels heeft de
gemeente kunnen verkopen en zijn geen bouwplannen uitgevoerd.
Het bestuderen van de ingezonden plannen geeft inzicht in de toekomstige situatie. In de nieuwe
bouwplannen worden op een aantal locaties woningen in clusters gebouwd, kleine concentraties met
karakter van een kleine een woonwijk. Dit is aan de orde op de in het veld bekeken locaties Bollaarsdijk
en de Landsweg. In het bestemmingsplan (12 oktober 2010) zijn er oppervlakten van behoorlijke maat
aangegeven voor woningbouw. Wanneer er in deze proporties gebouwd zal worden, volgt dit niet de
landschappelijke en stedenbouwkundige karakteristiek van dijkwegen en polderwegen.

Compensatiewoningen aan de Bollaarsdijk

Bollaarsdijk voor en na de sanering

Zicht op de Bollaarsdijk vanaf de
Koolhoekweg
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Criteria

De
mate
waarin

Toelichting

Landschappelijke kenmerken

Door de sanering van glas is op locaties zoals de

Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van

Bollaarsdijk de karakteristiek van de open polder weer

eigenschappen en waarden van de
landschappelijke topografie, in samenhang met de

beleefbaar. De polderdijk is weer zichtbaar als

+

begrenzing van de oude polder waardoor de
polderentiteit zichtbaar is in het landschap. Dit geldt

kenmerken van het landschap in groter verband.

niet voor de andere sanerings-ontwikkellocaties in
Brielle.
Functionaliteit van het landschap
Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van

De Landsweg

eigenschappen van de functionaliteit van het

De agrarische gebruiksruimte is toegenomen op de
locaties Bollaarsdijk en Kloostersteeg. Op de andere

+

sanerings- en ontwikkellocaties in Brielle is de ruimte

landschap als agrarische gebruiksruimte of

die overblijft na het uitvoeren van de bouwplannen

ecologisch reservoir.

agrarisch niet interessant.

Verankering

Er is een grote verscheidenheid aan nieuw gebouwde

Verankering van woningen in de historische of
bestaande stedenbouwkundige en

compensatie woningen, verschillend in maat, schaal en

+/-

uitvoering. Niet alle nieuwe bouwplannen volgen de
landschappelijke en stedenbouwkundige karakteristiek

landschappelijke structuur.

van dijklinten en ervenlinten.
Economische structuur

Een enkel bedrijf is verplaatst naar een

In ruimtelijk, logistiek en milieutechnisch opzicht
van een glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, of

concentratiegebied binnen de gemeente Brielle,

+/-

milieutechnisch verbeterd. Omdat het maar om een

van de economische structuur ter plaatse

Bouwkavel Voorweg, Vierpolders

bedrijf gaat is deze verbetering gering.

Conclusie
Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte van de
situatie voor de sanering.

hiermee wordt het functioneren ruimtelijk en

Kwaliteitswinst op een aantal locaties in Brielle. De

+

beleefbare polder als entiteit en vrij zicht op Brielle
vergroot de recreatieve aantrekkelijkheid van het
gebied.
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Noordse Buurt (Nieuwkoop)

Kas aan de Floraweg

De Noordse Buurt is gelegen in een relatief kleine droogmakerij en is vanaf 1952 in gebruik, eerst als
akkerbouwgebied, later als tuinbouwgebied. Het gebied is destijds door de Cultuurtechnische Dienst
planmatig ingericht voor de uitgave van glastuinbouwbedrijven en heeft een oppervlakte van 135 hectare.
Destijds was het een voorbeeld gebied voor de ontwikkeling van glastuinbouw. De glastuinbouw kenmerkt
zich door relatief veel kleinschalige en verouderde bedrijven. Ook zijn er gemengde bedrijven die open
grond teelt combinereen met glastuinbouw. Schaalvergroting is in de Noordse Buurt door de huidige
verkaveling niet mogelijk. Daarnaast is uitbreiding niet mogelijk door de ligging tussen waardevolle
natuurgebieden. Het gebied verpaupert en een groot aantal tuinders nadert de pensioengerechtigde
leeftijd.
De gemeente heeft 94% van de bedrijven gekocht. Met de verwachting dat met nog één bedrijf
overeenstemming wordt bereikt, koopt de gemeente 96% van de bedrijven en 98% van de gronden. Twee
bedrijven zullen blijven in de Noordse Buurt, een zorginstelling en een glastuinbouwbedrijf. Van de
aangekochte bedrijven hebben vijftien bedrijven een vervangend bestaand bedrijf gekocht. Deze
verplaatsen naar Almere, De Ronde Venen, Amstelveen, Overbetuwe, Uithoorn en Nieuwkoop.

Overzicht aangekochte percelen januari 2014
Luchtfoto Noordse Buurt, landschapspatronen zichtbaar

Overzicht aangekochte percelen eindbeeld 2023

Kengetallen project
Bedrijven
Bedrijven bij de start
Verkoopt aan de gemeente
Stoppers
Verplaatsers
Blijvers

aantal
49
47
31
15
2

Van een bedrijf loopt nog de bieding
Ca. 50% van glas en teeltareaal.
Er is nog een traject gaande, waaronder ontbindende
voorwaarden waardoor het aantal hoger kan
uitkomen
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Voor sanering
Oppervlakte gebied (bruto)
Bestemming glas (bruto)
Bestemming agrarisch
(grasland) en water
(Fysiek)glas 3
Gebouwen en erven
Sierteelt vollegrond
Bestemming woondoeleinden
Bestemming verkeer
Na sanering
Wonen
Natuur, groen, recreatie
(ambitie)
Resterend glas

Oppervlak
te(ha)

Opmerking

135
82
61
31,3
3
40
10
8
29
107
1

Glas exclusief sorteerloodsen en bewerkingsruimten.
Deels op glas en deels op agrarische bestemming
21 burger- en 49 bedrijfswoningen

Totaal 70 woningen. Van de 49 oorspronkelijke
bedrijfswoningen resteren nog één of twee.
Er wordt gewerkt aan een visie voor een nieuw
bestemmingsplan ter vervanging van plan 2009.
Een of twee bedrijven met ca. 1,3 ha glas

Subsidies en instrumentarium
De provincie heeft aanvullend op het Rijk (Nota Ruimte / FES ) € 1.252.140 toegekend, de gemeente een
overeenkomstige bijdrage. De Rijksbijdrage die via de provincie wordt toegekend bedraagt € 14,8 mln. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland kent € 0,5 mln. toe.
De raad van Nieuwkoop stelde op 16 juli 2009 het bestemmingsplan voor de Noordse Buurt met als
bestemming natuur vast, te realiseren in 10 jaar. Daarmee werd gekozen om de resterend benodigde
compensatie naast de subsidie niet in de het gebied zelf maar elders in de gemeente te realiseren. Met de
provincie werd overeengekomen om 430 woningen als kostendrager voor de sanering van de Noords Buurt
buiten de rode contouren te ontwikkelen.
Voor de verrekening met de tuinders is gekozen voor het model op basis van volledige schadeloosstelling.
Daarmee kon zowel naar de stoppers als naar de verplaatsers een goede aanbieding worden gedaan. In
2009 werd met dit pakket een vrijwel sluitende business case voorzien. De gronden zouden
natuurbestemming krijgen en door een terrein beherende organisatie worden overgenomen. De woningen
blijven particulier eigendom met een burger woonbestemming.
Aan de opbrengsten kant ontstond met de stagnatie op de woningmarkt een forse tegenvaller. In februari
2012 besloot het College van B&W om de aankoop tijdelijk te stoppen en een proces tot heroriëntatie. Dit
leidde tot het afzien van het afdwingen van 100% sanering van het gebied. Tuinders kregen nog een
termijn om hun bedrijf aan te bieden. Voorzien wordt nu een negatief exploitatieresultaat voor de
gemeente van ongeveer € 22 mln. (2019).

3

Rapportage Sleutelprojecten Nieuwkoop (8 april 2014) vermeldt op pag. 15 wordt aankoop 30 ha. Eerdere inventarisaties gaan uit van 36 ha fysiek glas. Aankoopcijfer
blijkt gebaseerd te zijn op netto glas, dit is de netto teeltoppervlakte.
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Efficiency en effectiviteit
De effectiviteit is hoog, namelijk vrijwel alle glas verdwijnt. Ook verplaatst ca. 50% van het netto
teeltareaal naar andere (concentratie-) gebieden.
De kosten van de sanering per m2 netto glas, de basis waarop het project gerapporteerd word in 2013,
komt het uit op (ruim € 160 per m2). In onderstaande tabel de opbouw van de kosten waarin ook de
verwerving van het vollegronds sierteeltareaal dat in de verwervingskosten zit. Worden de kosten
uitgedrukt in het areaal verworven sierteelt (glas en vollegrond) dan dalen de kosten naar ca. € 70 per m2.

verwervingskosten
sloopkosten
plankosten
civieltechnische
werken
rente
totaal kosten
restwaarde grond
(grasland/natuur)
oppervlakten (m2)
kas sloop
sierteelt
areaal kas en
sierteelt
loods

€ mln. per bedrijf
41 €
872.340
1,5 €
31.915
3,4
1,4

€
€

72.340
29.787

2

€

42.553

49,3
3

€

1.048.936

300.000
400.000
700.000

op basis van 47 bedrijven
gemeente wordt eigenaar

6.383 aankoop
8.511 Aankoop bestemming vervalt
14.894

30.000

kosten per m netto
kas (all-in)
kosten per m2 kas (netto teeltareaal
en sierteelt, all-in)

opmerking

638

2

€

164

€

70

Medio 2014 is met 46 van de tuinders een overeenkomst gesloten.
Risico
Bij de besluitvorming van het project was de business case sluitend naast de subsidies met 430 te
ontwikkelen woningen. Destijds zijn vanuit de provincie organisatie vragen gesteld of dit grote aantal
woningen wel door de markt zou kunnen worden opgenomen. Bestuurlijke is gekozen dat met de bijdrage
van het Rijk en provincie dat het aantal woningen verantwoord was het project te starten. Het risico voor
de woningontwikkeling is bij de gemeente gekomen.
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Economische effecten
Er wordt veel verplaatst in dit project. Er zijn 16 bedrijven met ongeveer 16 ha glas die verplaatsen. De
meest bedrijven gaan door met dezelfde teelt op de nieuwe locatie en vaak met een groter glasareaal. Van
elf verplaatsers vergroten zeven, twee blijven gelijk en twee krimpen het glasareaal. De groeiers vergroten
gemiddeld met 6.500 m2 glas per bedrijf. Van de 16 bedrijven blijven er vier in de gemeente Nieuwkoop.
Deze vier breiden relatief hun glasareaal fors uit namelijk van ca. 22.000 naar ca. 41.000 m2. Van de 16
ha die verplaatst blijft hiermee ongeveer een ¼ in de gemeente Nieuwkoop. Van de 16 bedrijven blijven er
negen in de Greenport Aalsmeer, waar bij de verplaatsing naar Mijdrecht ook gerekend wordt.
De overige acht zijn niet bekend of buiten de Greenport waaronder Almere en Oosterhout.
Per saldo blijft in de gemeente Nieuwkoop ongeveer 15 tot 20% van de tuinbouwproductie uit de Noordse
Buurt op andere locaties in de gemeente. Voor de Greenport Aalsmeer komt het aanmerkelijk hoger uit.
Niet in alle gevallen is duidelijk dat verplaatst wordt naar een locatie met een duurzame
glastuinbouwbestemming.
Leliekwekerij de Plas verhuist naar Almere

Bijdrage aan duurzaamheid
Met de sanering stopt de actieve onttrekking van water de lager gelegen polder Noordse Buurt aan het
watersysteem van de Nieuwkoopse plassen. Lokaal zal de waterkwaliteit verbeteren dat emissies vanuit de
kassen tot het verleden gaan behoren. Verdroging van het veen in de kassen en het inklinken zullen
afnemen, ook gaat het verhogen van het polderpeil niet door.
De oorspronkelijk beoogde natuurbestemming komt er niet. Met de nieuwe inrichting ontstaat wel een
bijdrage aan het complex van natuur in de omgeving. Hier wordt verder onder ruimtelijke kwaliteit
ingegaan. Momenteel inventariseert de gemeente ideeën voor nieuwe kansen voor duurzame
ontwikkelingen die past binnen de nieuwe doelstelling / bestemming voor het gebied.
Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteitskaart: veencomplex, droogmakerij met restveen in de ondergrond
Gebiedsprofiel: Hollandse Plassen, mei 2012

Bestemmingsplan Noordse Buurt, concept
25 juni 2013

Noordse Buurt is gelegen in het karakteristiek typisch Hollands open landschap met plassen, molens, oude
lintdorpen en waardevolle natuurgebieden. Het gebiedsprofiel Hollandse Plassen beschrijft een tweedeling
in veenweidegebieden en droogmakerijen met een samenhangend watersysteem. Noordse Buurt is gelegen
in een relatief kleine droogmakerij met restveen in de ondergrond. Deze droogmakerij is daardoor
waterrijker en kleinschaliger en heeft een minder draagkrachtige ondergrond. De droogmakerij heeft open
grasland en waardevol weidevogelgebied als herkenbare eenheid. Belangrijke kenmerken waar rekening
mee gehouden moet worden bij toekomstige ontwikkelingen zijn:
- herkenbaarheid als een polderentiteit, rationele opzet en begrenzing door hoger gelegen dijken;
- herkenbaarheid van de openheid, maat, schaal, kavelrichting en structuur;
- een terughoudende en subtielere omgang met de landschappelijke kenmerken, waterrijker,
kleinschaliger karakter en de minder draagkrachtige bodem en nieuwe eenvoudige recreatieve
verbindingen door het gebied zijn gewenst.
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De Noordse Buurt was tot een aantal jaar geleden glastuinbouwgebied, met kleinschalige en verouderde
bedrijven. Het gebied was aan het verpauperen. Nu, na sanering, heeft de gemeente de ambitie om het
gebied te ontwikkelen tot een landschappelijk aantrekkelijk ’beleefbaar’ gebied dat aansluit op omringende
natuur en recreatie gebieden waarin het ‘buurtgevoel’ blijft behouden en waar substantiële kwaliteitswinst
is bereikt. Een gebied dat wordt gekenmerkt door een combinatie van natuur, recreatie en grondgebonden
agrarisch gebruik als omgeving voor 70 bestaande particuliere woningen.
Noordse Buurt is gelegen in het Groene Hart en is omringd door natuurgebieden. Op regionaal niveau
vormt de Noordse Buurt een belangrijke schakel tussen natuur-en recreatiegebieden binnen de Groene
Ruggengraat. Het voormalige kassengebied vormde hierin een belemmering. Natuurgebieden in de directe
omgeving zijn: de Nieuwkoopse Plassen, de polder de Haeck en ten zuiden de Westveense polder, alle
Natura 2000 gebieden. Ten westen ligt natuurgebied de Groene Jonker en ten Oosten de rivier de Kromme
Mijdrecht. Op iets grotere afstand liggen De Bovenlanden (EHS gebied), de Vinkeveense Plassen en
natuurgebied Botshol.
Zicht op blijvende kas, begrazing door
schapen op vrijgekomen perceel

Vrijgekomen perceel,
verkavelingsstructuur zichtbaar met hoge
slootwaterstand en blijvende woningen
aan het einde

Ter compensatie voor de sanering moeten er 430 nieuwe woningen worden gebouwd. De gemeente stemt
niet in met nieuwbouw van woningen ter plaatse. Dit zou een nieuw dorp opleveren. De gemeente wil er
geen 14de kern bij, ook is de ligging van dit nieuwe dorp tussen waardevolle natuurgebieden verkeerd. Er
wordt een oplossing gevonden door de 430 woningen te realiseren aansluitend aan vijf bestaande kernen.
Hierbij moet vanuit het gebiedsprofiel rekening worden gehouden met de volgende richtlijnen voor
kwaliteit van stad- en dorpsgezicht bij nieuwe ontwikkelingen:
 uitbreiding bij voorkeur binnen bestaand bebouwd gebied;
 karakteristieke en beschermde dorpsgezichten blijven ervaarbaar;
 bij ligging aan en in het landschap moeten onderliggende patronen herkenbaar worden opgenomen in
de structuur van nieuwe ontwikkelingen;
 nieuwe verbindingen en zichtrelaties met omliggend landschap;
 gebruik maken van groen- en waterstructuur in stedenbouwkundig ontwerp en
 voortbouwen op de karakteristieke structuur maat, schaal van het dorp en aansluiten bij de
bebouwingstypologie.
Voor deze uitbreidingen is nog niet voor alle locaties een stedenbouwkundig plan opgesteld. Ruimtelijke
kwaliteitswinst hiervan moet in later stadium worden beoordeeld. Uitbreiding tegen de dorpsrand gaat te
allen tijde ten koste van het landschap dat reikt tot aan de dorpsrand. Dit vraagt om zorgvuldig opgestelde
plannen.
Het glas in de Noordse Buurt is grotendeels gesaneerd. Door de sanering is de polder als entiteit weer
beleefbaar, en daarmee de openheid, maat schaal en kavelrichting en structuur. De vrijkomende gronden
aan de randen van het gebied worden verpacht aan veehouders uit de omgeving. Ook is er meer
weidegebied beschikbaar voor weidevogels. Het middengebied ontleent de stedenbouwkundige structuur
aan de inrichting voor de glastuinbouw voornamelijk de wegenstructuur en de opzet en spreiding van de
woningen. Hier zijn nog een aantal kassen aanwezig. De vrijkomende gronden worden ingezaaid met gras
en (tijdelijk) begraasd door schapen. De gemeente heeft de ambitie om dit gebied te ontwikkelen tot een
duurzaam, groen en recreatief gebied zonder dat bebouwing toeneemt, maar heeft hiervoor nog geen
uitgewerkt plan. De ruimtelijke kwaliteitswinst is afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking en gebruik.
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Criteria

De
mate
waarin

Toelichting

Landschappelijke kenmerken

De sanering draagt bij aan het herstel van het oorspronkelijke

Herstel, versterking, actieve

veenweide landschap, een robuuste waterhuishouding en het remmen

ontwikkeling van eigenschappen en
waarden van de landschappelijke

van de bodemdaling. Na sanering is een terughoudende omgang met

+

de waterrijke en minder draagkrachtige bodem mogelijk. Maat, schaal,
kavelrichting en structuur worden weer herkenbaar. Door de nieuwe

topografie, in samenhang met de

zichtlijnen is de polder als entiteit weer herkenbaar en beleefbaar .

kenmerken van het landschap in groter
verband

Kas aan de buitenrand van het gebied,
overgang naar de polder, wordt nog
gesaneerd

Functionaliteit van het landschap

De vrijkomende grond wordt gebruikt voor beweiding en agrarisch

Herstel, versterking, actieve

natuurbeheer door een bedrijf in de directe omgeving. Er wordt geen

ontwikkeling van eigenschappen van de
functionaliteit van het landschap als

+

water van goede kwaliteit onttrokken aan de Nieuwkoopse Plassen.
De Nieuwkoopse Plassen wordt hiermee versterkt, robuuster en
duurzamer. Het waterpeil ter plaatse wordt uiteindelijk niet verhoogd.

agrarische gebruiksruimte of ecologisch
reservoir
Verankering

430 woningen worden ter compensatie aansluitend aan vijf kernen

Verankering van woningen in de

gerealiseerd, binnen de verruimde bebouwingscontour. De woningen

historische of bestaande
stedenbouwkundige en

zijn geen onderdeel van de bestaande structuur, maar worden in

+/-

nieuwe wijken tegen de dorpsrand gerealiseerd. De aansluiting op de
dorpsrand en het omringende landschap moet nader worden

landschappelijke structuur

onderzocht en blijken uit de stedenbouwkundige plannen en de
uitvoering daarvan.
Economische structuur

Enkele bedrijven verplaatsen naar concentratiegebieden.

In ruimtelijk, logistiek en

De nieuwe ontwikkelingen ter plaatse zetten in op kleinschalig

milieutechnisch opzicht van een
glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, of

Zicht op polder, locatie waar kas heeft
gestaan

+/-

recreatieve voorzieningen en recreatieve verbindingen, een fiets- en
wandelnetwerk.

van de economische structuur ter
plaatse
Conclusie
Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte
van de situatie voor de sanering?

De sanering zal op een enkel bedrijf na geheel slagen. Het gebied

+

krijgt een open groen agrarisch karakter. Zichtlijnen op de omringende
polder zijn grote kwaliteitswinst. De toekomstige bestemming is nog
onduidelijk, er is nog geen inrichtingsplan. De kwaliteitswinst voor de
vijf kernen is nader te onderzoeken .
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Oude Leede (Pijnacker-Nootdorp)
Oude Leede is een buurtschap met ongeveer 200 woningen dat deel uitmaakt van de gemeente PijnackerNootdorp. Het is een van oorsprong agrarisch lint met overwegend (melk-)veehouderij bedrijven. In dit lint
hebben zich later enkele glastuinbouwbedrijven ontwikkeld. Tevens hebben zich naast enkele
burgerwoningen ook een beperkt aantal kleine niet-agrarische bedrijven in het lint gevestigd. De gemeente
heeft al in 1998 met de aankoop van graspercelen het initiatief genomen om te komen tot sanering.

Oude Leedeweg

Verloop van het project
Er zijn twee projectenronden te onderscheiden met respectievelijk 12 en ca. 18 ha deelname. De eerste
ronde functioneerde zonder subsidie op basis van de standaard ruimte voor ruimte normen. Hiermee werd
het zogenaamde “laaghangende fruit” geoogst. Voor de tweede ronde is door het Rijk, provincie en
gemeente bijgedragen waarmee aanvullend op ruimte voor ruimte de duurdere locaties gesaneerd konden
worden, waaronder de verplaatsing van een intensief veehouderij bedrijf.
In totaal worden 70 compensatiewoningen voorzien. Er blijven acht bedrijven met ongeveer 10 ha glas van
de oorspronkelijke 40 ha glas.
Instrumentarium
Er is gebruik gemaakt van ruimte voor ruimte, naast een actieve rol van grondverwerving in de eerste
ronde door de gemeente. In ronde twee wordt ook gebruik gemaakt van subsidie nl. € 800.000 van het
Rijk en € 450.000 van de provincie. Dit is per m2 te saneren beperkt tot ca. € 6 /m2. Er was geen aparte
regeling voor verplaatsers. Bij de start heeft discussie met de provincie plaatsgehad over het plaatsen van
de woningen bij de kern van Pijnacker. De gemeente zag dit onder meer vanwege haar Vinex-ontwikkeling
niet als passend. Er is gekozen voor ontwikkeling in Oude Leede zelf en meestal op de saneringslocatie.
Voor de compensatiekavels de volgende richtlijnen toegepast. Een kavel is bij voorkeur 20 meter breed
gezien vanaf de weg en heeft een diepte van 40 meter (max. 800 m2). De woning heeft een inhoud van
maximaal 750 m3 inclusief 50 m3 bijgebouw en exclusief vergunning vrij 30 m3. Aanvankelijk werd van
maximaal volume van 500 m3 uitgegaan. In een paar gevallen is ontwikkeling in een dubbel lint
toegestaan. De bedrijfswoningen krijgen een burgerbestemming met een beperkt bouwvlak.
Efficiency en effectiviteit
De efficiency is hoog in deze projecten. Er is met beperkt subsidie binnen de normen ruimte voor ruimte
gesaneerd. Er wordt ook zuinig met het bestemmen van kavels voor bouwgrond omgegaan.
Bij deze aanpak wordt niet op korte termijn geen 100 % sanering bereikt. Er blijft een perspectief
aanwezig dat resterende bedrijven wanneer het past alsnog kiezen voor toepassing ruimt voor ruimte.
Risico
De gemeente heeft vooral in de eerste ronde risicodragend meegedaan met het verwerven van
glaspercelen. Later is de gemeente daarmee gestopt. Eigenaren nemen zelf de ontwikkeling van de
compensatiekavel ter hand, hetgeen goed verloopt. De prijsvorming van de kavels is goed gebleven.
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Sociaaleconomische effecten
Oude Leden krijgt er 70 goede vrijstaande woningen bij, waarmee het totaal op 270 komt. Dit levert
bijdrage aan de leefbaarheid van het buurtschap. Aanvankelijk zijn de extra woningen bestemd voor
familieleden van de aanwezige bewoners, de laatste tijd vestigen zich ook mensen van buiten de
gemeenschap. Het aantal verplaatsers is beperkt gebleven tot één, namelijk een bedrijf met twee hectare
glas.
Duurzaamheid
Oude Leede krijgt een kwaliteitsimpuls. De kavels blijven ondanks de teruggang in de woningmarkt een
goede opbrengstwaarde houden (€ 360.000 tot € 425.000 in 2014).
De kavels zijn beperkt van omvang tot ca. 800 m2. Daarmee wordt bereikt dat resterende grond bestemd
wordt tot grasland en bijdraagt aan openheid. Tevens zijn er voorwaarden gesteld aan de ontwikkeling
(zie verder ruimtelijke kwaliteit).
Luchtfoto Oude Leede, structuur en
kenmerken polder zichtbaar

Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteitskaart: veencomplex, droogmakerij
Gebiedsprofiel: Midden-Delfland 2012

Zuideindseweg

Oude Leede is een oud buurtschap en opgebouwd uit oude linten langs de kades als onderdeel van de
droogmakerij de Zuidpolder van Delfgauw. Belangrijke kenmerken van het gebied zijn de dijken, kades en
polderwegen. Het omringende landschap is een typisch Hollands open polderlandschap, de Zuidpolder van
Delfgauw. Karakteristiek langs de linten zijn de doorzichten naar de omgeving welke de ruimte en
openheid doen ervaren. Er is continu zicht op het open groene gebied van de Zuidpolder vanaf de Oude
Leedeweg, Wilgenweg, Molendijk en de Zuideindseweg. De doorzichten zorgen ook voor een belangrijke
oriëntatie in het gebied. Herkenbare landschapselementen, met cultuurhistorisch karakter, die een rol
spelen bij de oriëntatie, de bosjes bij de Plas van Ruyven, de eendenkooi en kerktorens van Delft en
Pijnacker. Ook zijn er zichten van de ene naar de andere kant van het lint. Vanaf de Onderweg en delen
van de Oude Leedeweg is zicht op de open polder van de bergboezem karakteristiek. Andere
herkenningspunten zijn de molen en de skyline van Rotterdam. De verschillende linten zijn te
karakteriseren als ’dorpslint’ en ‘buitenlint’, waarvoor een welstandsregime geldt. (bronnen: gebiedsprofiel
Midden-Delfland, 2012, Ruimtelijke visie Lint Oude Leede, 2006).
Oude Leede transformeert eerst van buurtschap naar een agrarisch glastuinbouwlint. Nu in de huidige
situatie is de transformatie naar woonlint ingezet. Ruimtelijk betekent dit dat veel glastuinbouw verdwijnt
en er compensatiewoningen voor in de plaats komen. Belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in de
omgeving waar deze transformatie naar woonlint goed bij aansluit, zijn de ontwikkeling van
- recreatiegebied Ruyven;
- de Zuidpolder van Delfgauw, waar 102 ha natuurgebied (EHS) wordt gerealiseerd;
- Groenzone Pijnacker Berkel, als onderdeel van de Groenblauwe Slinger;
- de verstedelijking van Berkel-Pijnacker.
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Voor deze transformatie is in opdracht van de gemeente een integrale ruimtelijke visie opgesteld.
Voorafgaand aan deze visie is een zorgvuldige ruimtelijke analyse gemaakt, die ten grondslag ligt aan het
transformatieproces. Bijzonder voor dit project is de procesmatige aanpak waarbij aandacht is besteed aan
de ruimtelijke kwaliteit, met als projectopgave:
“Het op vrijwillige basis transformeren van glastuinbouwopstanden in ruil voor woning(en) of recreatieve
functies die de ruimtelijke kwaliteit van het lint verbeteren.”
De visie schetst een toekomstscenario, waarbij de linten als herkenbare structuurelementen overeind
blijven. De karakteristieken van de dorpslinten en linten in het buitengebied blijven behouden en worden
waar mogelijk versterkt. Ook de karakteristieke kavelstructuur wordt gerespecteerd. De huidige en
toekomstige kwaliteiten van het omringende landschap als onderdeel van de regionale groenstructuur
worden gewaarborgd en zichtbaar gemaakt (Zuidpolder van Delfgauw, recreatiegebied Ruyven, Groenzone
Berkel-Pijnacker), (bron: Ruimtelijke visie Lint Oude Leede, 2006).
Bestemmingsplan deel 1 (zuid-west)

Uiteindelijk zullen er naast de bestaande 200 woningen, 70 nieuwe woningen in het oude lint worden
gerealiseerd. Er is bewust gestuurd op kavelbreedte en plaatsing van de woning(en) in de lengte richting,
rekening houdend met het patroon van de kenmerkende strokenverkaveling. Hiervoor is een basisprincipe
ontwikkeld van een woonkavel van 800m2 en een minimale kavelbreedte van 25 meter en zouden de
percelen van de woonkavels ingekaderd moeten worden met groen en water. Omdat alle percelen
verschillend zijn en elke situatie anders is, is flexibel met dit basisprincipe omgegaan en is er veel
maatwerk verricht.
Uiteindelijk zullen veel kassen verdwijnen, maar er zullen 6 à 7 kassen blijven staan. Tien woningen
kunnen niet ter plaatste worden gebouwd in verband met de hindercirkel van een pluimveebedrijf. Deze
woningen worden op een andere locatie aan de Zuideindseweg gebouwd. Deze locatie is landschappelijk
gezien niet gunstig, hiermee gaat het doorzicht verloren vanaf de dijk op het achterliggende natuurgebied.

Bestemmingsplan deel 2 (noordoost):
-groen = grasland
-geel= woon bestemming

Een ander knelpunt is het veenkadebeleid van het Hoogheemraadschap Delfland. Dit maakt het niet
mogelijk om in de kernzone van de veendijken te bouwen. Deze zone varieert van 11 tot 24 meter. Op een
aantal plekken komen de woningen hierdoor verder van de ontginningslinten te staan dan de bestaande
woningen. Hierdoor wordt de relatie met het lint ‘fragiel’ en verspringt de rooilijn wat geen eenduidig beeld
geeft. Ook zijn een aantal percelen opgehoogd, waardoor het oorspronkelijk hoogteverschil verloren gaat
en de woningen op een soort terpen aan de dijk liggen. De verschijningsvorm van de nieuwe woningen is
zeer divers. De nieuwe woningen wijken betreft maat, schaal en uitvoering af van de oorspronkelijke
bebouwingstypologie van het oude lint. Vooral enkele ‘nieuwkomers’ wijken af in architectuur, maar ook
door de toepassing van erfafscheiding en hekwerk of poort. Het resultaat is een zeer divers woonlint.
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Criteria

De
mate
waarin

Landschappelijke kenmerken
Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen en waarden van de

Toelichting

Er is rekening gehouden met zichtlijnen en doorzichten op
het omringende landschap, kavelrichting- en structuur.

+

landschappelijke topografie, in samenhang met de
kenmerken van het landschap in groter verband
Functionaliteit van het landschap
Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen van de functionaliteit van het

Twee woningen achter elkaar in lengte
richting kavelstructuur, op verhoogde
grond en enkele meters afstand tot de weg

De vrijkomende agrarische percelen zijn economisch niet
interessant. Het ecologisch reservoir wordt vooral in de

+/-

directe omgeving actief ontwikkeld, buiten dit project om.

landschap als agrarische gebruiksruimte of
ecologisch reservoir
Verankering

De nieuwe woningen wijken af betreft maat, schaal en

Verankering van woningen in de historische of

architectuur van de woningen van het oude dorpslint.

bestaande stedenbouwkundige en

Nieuwe woningen worden achter elkaar geplaatst, hiermee

landschappelijke structuur

worden zichtlijnen behouden, maar wordt niet gebouwd

+/-

volgens het principe van een lint. Woonpercelen zijn niet
omgeven door water en groen zoals de visie voorschrijft.
Door het veenkadebeleid en ophogen van het perceel wordt
de relatie met het lint en het landschap fragiel en leiden de
verspringende rooilijnen tot een onrustig beeld.

Economische structuur

Een enkel bedrijf is verplaatst. Ter plaatse worden de

In ruimtelijk, logistiek en milieutechnisch opzicht
van een glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, of

recreatieve functies uit de visie niet ontwikkeld. Er is

+/-

Bedrijfjes in Oude Leede waren al gevestigd vóór de

van de economische structuur ter plaatse

Woning onderaan de dijk bij de
Zuideindseweg op overgang naar
natuurgebied

sanering.

Conclusie
Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte van de
situatie voor de sanering?

nauwelijks sprake van nieuwe economische activiteiten.

De sanering zal op een enkel bedrijf na geheel slagen. Het

+/-

gebied krijgt een open groen agrarisch karakter. Zichtlijnen
op de omringende polder zijn grote kwaliteitswinst. De
toekomstige bestemming is nog onduidelijk, er is nog geen
voorstel tot herinrichting. De kwaliteitswinst voor de vijf
kernen is nader te onderzoeken.
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Katwijkerbuurt (Pijnacker-Nootdorp)
Katwijkerbuurt is gelegen tegen de stadsrand van Zoetermeer. De glastuinbouw heeft hier geen duurzaam
karakter, voor uitbreiding is hier geen ruimte. Hier ligt een grote ruimtelijke opgave. De Katwijkerbuurt is
in diverse ruimtelijke visies aangemerkt als transformatiegebied. Het lint van Katwijkerlaan zal langzaam
transformeren naar woongebied.
In 2007 heeft op particulier initiatief een sanering plaats gevonden van drie bedrijven en de ontwikkeling
van acht woningen. Dit heeft geleid tot een concrete ontwikkeling voor acht woningen aan de
Katwijkerlaan. De toegekende subsidie heeft betrekking op de resterende opgave van 12 ha glas. Tot op
heden is er intensief overleg gevoerd met betrokkenen. Er lijkt zich een belangstelling voor deelname af te
tekenen voor acht tot tien hectare. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt voor de toekomstige
bestemming.
Luchtfoto plangebied Katwijkerbuurt met
de linten Katwijkerlaan en Berkelseweg

Hier wordt ingegaan op het effect op de ruimtelijke kwaliteit het particuliere initiatief van acht woningen
van voor de projectaanpak van de gemeente. Daarnaast wordt kort op de planvorming voor de overige
saneringen ingegaan.
Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteitskaart: Veencomplex, droogmakerij
Verbindend vrijetijdslandschap/kwaliteit stads- en dorpsgebied
Katwijkerbuurt is gelegen in het typische Hollands open landschap van drooggemaakte polders en oude
lintbebouwing. De Katwijkerlaan en Berkelseweg zijn nog herkenbare lintdorpen. De Katwijkerlaan is oud
ontginningslint en ligt grotendeels op oude kreekruggen. Kenmerkend voor het gebied is de
strokenverkaveling, loodrecht op het lint verwijzen naar de ontginning.
Katwijkerbuurt ligt in haar huidige context tussen de Groenblauwe Slinger en de stadsrand van
Zoetermeer. Ambitie van de gemeente is om het stedelijk gebied te verbinden met de omgeving, en een
overgang te creëren van stad naar het landschap. Het gebied is verrommeld en heeft een lage ruimtelijke
kwaliteit. De Katwijkerlaan is een buitenlint met diverse functies die weinig samenhang vertonen en vormt
een barrière in de groenblauwe structuur. De komende jaren zal het lint langzaam transformeren van een
agrarisch (glastuinbouw)gebied naar een aantrekkelijk gemengd
gebied, waar wonen samengaat met beperkte en kleinschalige (recreatie)bedrijven en groenblauwe
recreatiegebieden.
De sanering moet nog grotendeels worden uitgevoerd. In de huidige situatie zijn een aantal kassen (drie
bedrijven) aan het lint geruimd. Hiervoor zijn op een locatie acht nieuwe ruimte voor ruimte woningen
gebouwd. Deze sanering is van voor de subsidieregeling. Er is bewust voor gekozen om de woningen niet
alle ter plaatse terug te bouwen, maar geclusterd op een locatie aan de Katwijkerlaan. Op deze manier
worden vanaf het lint zichtlijnen naar het landschap gecreëerd.
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De gemeente heeft de sanering aangepakt door het opstellen van gebiedsvisie en heeft gekozen voor een
gebiedsgerichte aanpak. Het streven is een transformatie van agrarisch glastuinbouwgebied naar een
aantrekkelijk gemengd gebied waar wonen samengaat met kleinschalige recreatie en groenblauwe
recreatiegebieden. Voor de ontwikkeling van de groenblauwe gebieden is gebruik gemaakt van een FESsubsidie, dit kan niet met compenserende woningen worden gerealiseerd.
Bij locatiebezoek is naar een locatie gekeken met geclusterde woningen, gerealiseerd met behulp van de
ruimte voor ruimte regeling. De sanering en eventuele bouw van woningen op andere locaties moeten nog
op gang komen. De acht compensatiewoningen zijn geclusterd in een soort woonwijk aan de Katwijkerlaan.
Met het creëren van een wijkje wordt woonkwaliteit gecreëerd. In het plan is rekening gehouden met een
zichtlijn naar het landschap. In het midden van het plan is een centrale open ruimte met doorzicht naar
het landschap. Hiermee is niet direct de droogmakerij als entiteit te ervaren. Er is geen zicht over de
polder door kassen, industrie en hoogspanningsmasten die het beeld bepalen.

Ontwikkeling van een recreatieve
verbinding

Zicht op de woonwijk vanuit het onderlint

Visie/ontwikkelingsrichting Katwijkerbuurt (bron: gemeente Pijnacker –Nootdorp 2009)
Bekeken wooncluster, uiteindelijk gesitueerd tussen de twee
linten
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Criteria

De
mate
waarin

Landschappelijke kenmerken
Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen en waarden van de

Toelichting

Er is ingezet op actief herstel van het landschap met de
ontwikkeling van de Groenblauwe Slinger en de verbinding

+

met het Balijbos. Daarnaast is ingezet op het creëren van
zichtlijnen vanaf het lint.

landschappelijke topografie, in samenhang met de
kenmerken van het landschap in groter verband
Functionaliteit van het landschap
Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen van de functionaliteit van het

Acht nieuwe woningen aan de
Katwijkerlaan met doorzicht

De transformatie zet vooral in op de ontwikkeling van groen,
recreatief gebied. Vrijkomende grond waar niet gebouwd

+/-

wordt, is weer beschikbaar als grasland.

landschap als agrarische gebruiksruimte of
ecologisch reservoir
Verankering

Het cluster nieuwe woningen volgt niet landschappelijke en

Verankering van woningen in de historische of

stedenbouwkundige karakteristiek van bebouwingslinten in

bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke
structuur

+/-

het landschap en is daarmee niet goed verankerd. Het vult
als het ware een perceel dat gelegen is tussen twee linten.
De kavels en het bouwvolume zijn van andere maat en
schaal dan de korrel van het lint.

Economische structuur
In ruimtelijk, logistiek en milieutechnisch opzicht
van een glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, of

De visie geeft ruimte voor recreatieve functies, maar

N.V.T.

Conclusie

Zicht op de polder met kassen,
hoogspanning en industrie in beeld

situatie voor de sanering?

ver gevorderd, dus is er weinig bekend over verplaatsingen
naar concentratiegebieden.

van de economische structuur ter plaatse

Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte van de

daarvan is nog niets gerealiseerd. De sanering is nog niet

De transformatie is nog niet voltooid, de sanering is deels

+/-

geslaagd, naast kassen zijn er grote bouwblokken in het
gebied aanwezig die relatie met landschap belemmeren. Het
creëren van zichtlijnen en recreatieve verbindingen is winst.
Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van hoe de totale
transformatie zich ontwikkeld.
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Duivenvoordecorridor (Leidschendam-Voorburg en Voorschoten)
De Duivenvoordecorridor is gelegen tussen de kernen van Leidschendam en Voorschoten en wordt
begrensd aan de westkant door de spoorlijn en aan de oostkant door de Vliet. Het gebied kent een lange
historie als tuinbouwgebied. Er bevonden zich enkele jaren geleden ongeveer dertig hectare kassen en
bedrijfsgebouwen. Ongeveer zeven hectare kassen stond in de gemeente Voorschoten.

Figuur 7-2: Ligging van het projectgebied
Duivevoordecorridor

Het totale gebied omvat ca. 300 hectare. De Duivenvoordecorridor is een oud strandwallen- en
strandvlaktenlandschap. Het gebied is een van de laatste open verbindingen tussen de duinen en het
Groene Hart en is als Rijksbufferzone aangemerkt (zie figuur ).
Op 19 februari 2008 werd een bestuurlijk Convenant Duivenvoordecorridor gesloten tussen de gemeenten,
provincie en het Rijk om het gebied om te komen tot herstructurering voor natuur en landschap. Er werd
geen subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Als kostendrager werd woningbouw aangemerkt. De
inzet op verbetering van ruimtelijke kwaliteit is benadrukt met een Q-team.
Het bestuurlijk convenant wordt als een uitvloeisel gezien van het Pact van Duivenvoorde dat op 1 april
2004 tussen de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg is gesloten. Hierin zijn
afspraken opgenomen die de ontwikkeling van woningen beperkt tot maximaal 15% van het bruto
vloeroppervlak van de oppervlakte gesaneerd glas. Indicatief gaat het om maximaal 300 woningen.
Inmiddels is een flink gedeelte van de gronden met kassen door de gemeenten verworven.
De saneringsopgaven staan in tabel 0-1. In het gedeelte van Voorschoten is voor 5,2 ha glas (overige) ILG
budget ingezet voor de sanering van twee bedrijven.
Tabel 7-1: De totale saneringsopgaven in de Duivenvoorde
Totaal
Deal 20 ha
Voorschoten
11,3
5,3
Leidschendam 23,6
14,4
Voorburg
Totaal
34,9
19,7

Aankoop juli 2014 van kas in gebruik voor
botenstalling, wordt verplaatst naar
voormalige jachtwerf aan de Kniplaan

Overige
5,2
9,2

RvR
0,78
0

14,4

0,78

Subsidie en instrumentarium
Aanvankelijk werd niet voorzien in een subsidie door het Rijk en of provincie. In 2010 hebben de
gemeenten een beroep gedaan op artikel 12 in het Convenant in geval zich tegenvallers mochten
voordoen. De stagnatie in de ontwikkeling van woningen, de belangrijkste kostendrager, vormde hiertoe
de aanleiding. De provincie stelde € 900.000 aan de gemeente Voorschoten in 2010 beschikbaar. Voor de
gemeente Leidschendam Voorburg werd door de provincie € 10 mln. toegekend.
Efficiency en effectiviteit
De totale investering in het saneren beloopt ca. € 60 mln. (mededeling R. van Dijk). Dit betekent indicatief
ongeveer € 170 / m2 gesaneerd glas. Daar zijn ook aanwezige loodsen, sloopkosten en de verwerving van
de grond, rente kosten bij in begrepen.
Naast de subsidie van bijna € 11 mln. zal ongeveer € 50 mln. uit woning opbrengsten moeten worden
gerealiseerd. Gesteld 200 woningen betekent dat ongeveer € 250.000 per woning.
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De aanpak is zeer effectief aangezien het leidt tot het saneren van alle glasopstanden. De kas bij het
tuincentrum zal een bij de omgeving passende uitstraling krijgen. In het algemeen stoppen de
glaseigenaren met het tuinen. Een aantal gaat door in een andere branche.
Risico’s
De gemeenten zijn de initiatiefnemers. Uiteindelijk moet alle glas weg en in het uiterste geval kan de
gemeente het onteigeningsinstrument inzetten. Het ontwikkelrisico ligt daarmee bij de gemeente. Met de
aanpak wordt het doel van volledige sanering bereikt.
Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteitskaart: Kust, historische landgoederen binnenduinrand
Gebiedsprofiel: Duin-Horst en Weide, 1 juli 2014
Duivenvoordecorridor is een voormalige Rijksbufferzone en krachtig landschap van grote betekenis voor
de omliggende dorpen en steden. Een gebied met een rijk cultuurhistorisch verleden en bijzondere
landschappelijke situatie; ecologische, cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit.
Landschappelijk gezien ligt de locatie op een strandwal aan de binnenduinrand. Het is een van de oudste
bewoningsgebieden, landgoederen zone uit de 17de, 18de eeuw. De strandwal maakt onderdeel uit van
een gradiënt, zeldzaam gave landschappelijke en ecologische opeenvolging van landschapstypen: zee,
vooroever, strand, jonge duinen, duinzoom, het landschap van de strandwallen en strandvlakten, polder.
Kenmerkend voor het gebied zijn de afwisseling van duinen, landgoedbossen, coulissen landschap, de
meer besloten weiden van de strandvlakten naast de immense ruimtemaat van de weiden van de
polders.

Oude boerderijgebouwen op het terrein
saneringslocatie

De unieke ruimtelijke, ecologische, recreatieve en cultuurhistorische kwaliteiten staan onder druk. Het
gebied verrommelt, raakt verdicht, verliest openheid, versnippert en raakt gefragmenteerd. De
glastuinbouwbedrijven doen sterk afbreuk aan de openheid. Door de sanering van glas wordt
verrommeling en versnippering tegengegaan. Met de nieuwe inrichting van groene woonmilieus in de
vorm van buitenplaatsen met behoud van historische linten krijgt de locatie de oorspronkelijke
karakteristiek van de strandwal weer terug. Het gebied krijgt een iets meer besloten karakter met
zichtlijnen en een landschappelijk raamwerk van lanen. Historische linten blijven behouden. De nieuwe
buitenplaatsen worden ingezet als kostendrager. Er is een bebouwingscontour afgesproken, er is geen
maximaal aantal woningen vastgelegd.
Ruimtelijk is er in het gebied veel veranderd. Er is stevig gesaneerd waarbij 23 van de 30,5 hectare
verspreid glas is opgeruimd. Het project Duivenvoordecorridor is het enige project in deze evaluatie
waarbij subsidie is aangevraagd op basis van de subsidieregeling en waarbij het ingezonden plan is
getoetst aan de vooraf meegeven criteria voor ruimtelijke kwaliteit.
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De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben een samenwerkingsverband
gesloten, ‘het Pact van Duivenvoorde’. Hiermee willen de gemeenten zorg dragen voor een duurzaam
behoud van het groene gebied van de drie gemeenten, het gebied Duin, Horst en Weide. De drie Pact
van Duivenvoorde gemeenten hebben in 2007 een ontwikkelingsgerichte visie gepresenteerd; De Visie
Duin, Horst, Weide, van Rijksbufferzone tot regiopark. Ook is er een landschapsontwikkelingsplan (LOP)
opgesteld en is er een gebiedsregisseur aangesteld om projecten in Duin Horst & Weide goed ten uitvoer
te brengen.

Kas aan de rand saneringslocatie

Situatie voor sanering

Glooiing in het terrein zichtbaar, open
zone aan de Vliet

Visie voor de toekomstige invulling groene
woonmilieus

Het plan voor Duivenvoordecorridor is een zorgvuldig samengesteld plan. Ook is de sanering zorgvuldig
aangepakt en loopt de sloop van glas en de ontwikkeling van woonmilieus goed in elkaar over. Het
project is veelbelovend en door de zorgvuldige en realistische aanpak zeer kansrijk. Nieuwe
bestemmingen en dichtheden zijn in een gedetailleerd bestemmingsplan vastgelegd. De context waarin
het zich bevindt en de bijbehorende randvoorwaarden zijn als kans gezien voor de ontwikkeling en
transformatie van het gebied. Het project is een goed voorbeeld van het vooraf meegeven van criteria
waarbij het verstrekken van de subsidie een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit en outcome,
maatschappelijke baten voor de omgeving. De gunstige landschappelijke context en de aanpak en hoge
ambitie van betrokken partijen dragen bij aan het succes. Het saneren van verspreid glas en de
transformatie van het gebied leiden hier tot een win-win situatie.
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Criteria

De mate

Toelichting

waarin
Landschappelijke kenmerken

Het plan voorziet in de ontwikkeling van landschappelijk

Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van

raamwerk opgebouwd uit een lanenstructuur. Het ruimen

eigenschappen en waarden van de
landschappelijke topografie, in samenhang met de

van de glasopstand geeft de strandwal een open karakter.

+

kenmerken van het landschap in groter verband

Met de nieuwe inrichting van landschappelijke inpassing
van nieuwe woonmilieus in de vorm van buitenplaatsen
krijgt de strandwal weer zijn meer besloten oorspronkelijke
karakter terug met behoud van zichtlijnen.

Functionaliteit van het landschap

De sloop van glasopstanden en de ontwikkeling van nieuwe

Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen van de functionaliteit van het

woonmilieus dragen bij aan de actieve ontwikkeling van de

+

landschap als agrarische gebruiksruimte of

functionaliteit van een groen en recreatief gebied tussen
Leidschendam, Voorburg en Voorschoten.

ecologisch reservoir
Verankering
Verankering van woningen in de historische of
bestaande stedenbouwkundige en

Behoud van historische linten en zichtlijnen. Uitgegeven

+

woonvelden met gedifferentieerd karakter in het groen.

landschappelijke structuur

Economische structuur
In ruimtelijk, logistiek en milieutechnisch opzicht
van een glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, of

In dit project wordt glasopstand geruimd en niet verplaatst

N.V.T

naar een concentratiegebied. Ter plaatse wordt geen
nieuwe economische activiteit ontwikkeld.

van de economische structuur ter plaatse

Conclusie

Saneringslocatie met aan de randen de
bosstrook en opgaande beplanting bij
Voorschoten (foto boven en onder)

Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte van de
situatie voor de sanering?

De sanering en toekomstige invulling dragen bij aan

+

landschappelijke, recreatieve, historisch en ecologische
betekenis en het ruimtelijk potentieel van de corridor. De
uiteindelijke kwaliteitswinst is afhankelijk van de uitvoering
van de stedenbouwkundige visie.
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Midden-Delfland
Midden-Delfland ligt tussen het stedelijke gebied van Delft, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en het
Westland. Het vormt het laatste stukje “cultuurhistorisch Hollands Landschap” tussen de regio stadsregio
Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden. Landbouw is de belangrijkste functie in het
cultuurlandschap. Het gebied kenmerkt zich als groen en open veenweidegebied met mooie
vergezichten. Kassen belemmeren veelal dit uitzicht. Het saneren van verspreid liggende kassen wordt
gezien als een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Midden-Delfland. De ambitie om verspreid
liggende kassen te saneren in Midden-Delfland staat al een aantal jaren op de agenda. De urgentie tot
saneren is hoog, Midden-Delfland wil een landschap met allure ontwikkelen.
Deze urgentie is niet alleen ingegeven vanuit het landschappelijk perspectief, maar ook vanuit
maatschappelijke en economische overwegingen. Deze glastuinbouwbedrijven hebben geen
planologische mogelijkheden tot uitbreiding en daarmee een beperkt toekomstperspectief.
Kas belemmert zicht op de Dijkpolder,
deze wordt gesloopt, gezien vanaf de
Oostgaag richting Maasland

Luchtfoto Midden-Delfland: cultuurhistorisch veenweidelandschap binnen de stadsregio
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Ruimte voor ruimte kavel Maaslandse Dam

Aanleiding en aanpak
Met de vorming van de gemeente Midden - Delfland in 2004 is het areaal verspreid glas in kaart
gebracht.
Op 25 september 2008 is de bestuurlijke ambitieverklaring Hof van Delfland ondertekenden is het
saneren van verspreid liggend glas opgenomen als een van de versnellingsprojecten. De gemeente
Midden-Delfland is aangewezen als trekker van dit versnellingsproject. Destijds is 55 ha fysiek glas
geïnventariseerd als saneringsopgave (zie tabel) van de in de totaal aanwezige 66 ha Inmiddels is 21,5
ha fysiek glas gesaneerd. Er is nog ca. 8,5 ha uit te voeren. Voor deze ca. 31 ha is in drie tranches
subsidie verkregen. Er moet nog een aantal overeenkomsten gesloten worden. In feite is na realisatie
van deze 30 ha opgave nog 23 ha te saneren. Onder deze categorie valt onder meer de Molenlaan,
waarvan de bedrijven bij de inventarisatie als economisch sterk zijn aangemerkt. Er is een selectie
gemaakt van objecten die minder kapitaalintensief zijn om daarmee te beginnen. Over het vervolg moet
nog een evaluatie volgen in de gemeente. Er is gekozen om op vrijwillige basis de kassen met
ondergrond op te kopen. De kosten worden gedekt uit subsidies. Tranche I en II in het kader van Hof
van Delfland ter grootte van € 11 mln. voor ca. 18 ha. Hierin dragen provincie, het Rijk en de gemeente
bij De derde tranche wordt mogelijk gemaakt door provincie en IODS4 (Rijk) met € 7,1 mln. in totaal
voor ongeveer 13 ha.
Tabel 7-2: Analyse glasareaal met onderscheid naar sanering op korte termijn een opgave voor de
langere termijn.
Omschrijving
Geformuleerde saneringsopgave (prioritair)
Recent verworven door de gemeente
Economische sterke bedrijven
Opgave sanering totaal
Overig niet-prioritair
Totaal glas bij aanvang van het project

Kas aan de rand van de Kralingenpolder

Oppervlakte glas in ha
30
11,6
13,5
55
11
66

De gemeente koopt de glaspercelen. Er wordt niet onderhandeld over de koopprijs. Er wordt met een
vaste taxateur gewerkt die het definitieve bod voorbereidt. De kas met ondergrond en loods wordt
gekocht. De (bedrijfs-)woning resteert met maximaal 1.500 m2. Ook worden er afspraken over
landschappelijke inpassing gemaakt. In een specifieke situatie wordt door de gemeente een groenstrook
langs het voormalige bedrijfsterrein aangelegd. De gronden worden door de gemeente ingebracht in het
traject van versterking van de structuur van melkveehouderij bedrijven. Hiermee wordt versnippering
van cultuurgrond tegengegaan.

4

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam ook geïnvesteerd
wordt in de kwaliteit van het gebied.
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Molenlaan

Prioriteit gemeente (30 ha)
waarvan 2/3 verworven is en
deels gesloopt.
Verworven kassen, buiten
afspraken provincie (o.a.
Maaslandsedam).
Kassen Molenlaan 1 t/m10
uitfaseren 10 jaar op basis
van kosten (te nieuw, te
duur).

Figuur 0 3: overzicht gesaneerde kassen (Bron: gemeente Midden-Delfland 2013)

Foto’s boven: Molenlaan

Efficiency en effectiviteit
De kosten bedragen ca. € 60 per m2 gesaneerd glas. De kosten zijn hier beperkt in vergelijking met
andere projecten (Duivenvoordecorridor en Noordse Buurt). In de hier gekozen aanpak worden eerste de
oudere, goedkopere kassen aangepakt. Ook is er geen aanvullende compensatie bij verplaatsing.
De aanpak levert een hoge bijdrage aan landschapsverbetering, het glas is destijds als nevenactiviteit bij
melkveebedrijven ontstaan. Het ging hier niet om projectontwikkeling en vestiging van glastuinbouw
zoals in de Noordse Buurt in Nieuwkoop. Er is een duidelijke opstelling van het bestuur dat men het
gebied maximaal wil ontdoen van storende elementen in het landschap. Verplaatsing is beperkt tot één
bedrijf. Hiervoor is geen extra geld uitgetrokken. Gronden worden via de verkavelingscoördinator
ingezet voor structuurversterking melkveehouderij! Naast de hoge efficiency moet op de korte termijn
op de effectiviteit worden toegegeven. Van de beoogde opgaven van 55 ha wordt in verband met de
benodigde financiële middelen pas op de lange termijn gerealiseerd. Door het niet terugbouwen van
woningen is het rendement hoog waar gesaneerd wordt.
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Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteitskaart: Veencomplex, herkenbaar waterrijk veenweide
Beleving, identiteitsdragers Zuid-Holland
Gebiedsprofiel: Midden-Delfland
Midden-Delfland is een topgebied cultuurhistorie en belangrijke identiteitsdrager voor Zuid-Holland.
Belangrijke karakteristieken zijn het aanwezige cultureel erfgoed, veenweidepolders met karakteristieke
strokenverkaveling, begrensd door boezemkades. Dit creëert een contrast tussen hoger gelegen boezem
met kade en lager gelegen veenweide gronden. In de polders kijkend in de verte is een glooiing in het
landschap waarneembaar. De hoger gelegen delen zijn gevormd door oude kreekruggen. Andere
belangrijke identiteitsbepalende karakteristieken zijn graslanden met koeien, geriefhoutbosjes,
knotbomen, molens en archetypische agrarische bebouwing. Al deze karakteristieken samen zijn
bepalend voor het karakter en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
Zicht op Commandeurspolder

Kas Commandeurspolder

Algemene richtlijn voor ontwikkelingen in het gebied is daarom het behouden of ontwikkelen van de
continuïteit van karakter van Midden-Delfland. Specifieker betekent dit dat het kenmerkende open
grasland niet verstoord mag worden, geen verdichting van het open landschap door opgaande
beplanting, de koe (weer) in de wei staat en weidevogels meer kans krijgen. De polder moet als eenheid
met al zijn kenmerken te ervaren zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen worden de cultuurhistorische
kavelstructuur en het bijbehorend slotenpatroon gerespecteerd en waar mogelijk hersteld.
Natuurvriendelijke oevers zouden ontwikkeld moeten worden voor het vergroten van de biodiversiteit.
Het gebied zou moeten worden voorzien van recreatieve verbindingen. Het contrast tussen boezemkade
en lage polder moet behouden blijven of worden versterkt. Rode ontwikkelingen zijn alleen mogelijk aan
de bestaande kernen/linten en op de kreekruggen: ‘Linten blijven linten.’
Midden-Delfland heeft als hoofddoel het versterken van het karakteristieke landschap. De gemeente
heeft hiervoor financiering vanuit het Randstad Urgent programma, vanuit het programma Hof van
Delfland, en vanuit het IODS kwaliteitsprogramma.
Een belangrijke voorwaarde die gesteld wordt voor sanering is het verwijderen van al het glas en alle
bijbehorende verharding zoals een weg of verhard terrein. De gemeente koopt gronden en verpacht en
of verkoopt deze vervolgens aan melkveehouders. De grond wordt selectief doorverkocht en wordt
alleen verkocht aan melkveehouderijen om de ‘koe in de wei’ te stimuleren. Bij sanering wordt voor
100% ingezet op landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit.
Belangrijk in het saneringsproces is de duidelijkheid die de gemeente over de doelstelling creëert. Er
wordt één lijn getrokken voor alle tuinders (dubbel met eerdere tekst. Binnen de gemeente is er
persoonlijk betrokkenheid, een zeer gedreven ambtenaar, scherp op ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is
een kavelcoördinator aangesteld. Elke kas heeft een eigen verhaal. De gemeente gebruikt als
beoordelingskader de Gebiedsvisie Midden-Delfland, het Landschapsontwikkelingsplan Midden-Delfland,
het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Het Gebiedsprofiel Midden-Delfland is
daarna opgesteld. De sanering is een heel eind gevorderd, toch is er ook nieuw verspreid glas
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bijgekomen. Op enkele locaties met papieren glas zijn kassen gebouwd. Deze nieuwe kassen zijn
moeilijk en kostbaar om te saneren en zullen in het landschap aanwezig blijven.
Criteria

De
mate
waarin

Landschappelijke kenmerken
Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen en waarden van de

Toelichting

De polder wordt weer als eenheid van open grasland
ervaren en is als entiteit herkenbaar. Het open grasland

+

wordt minder verstoord, de koe staat weer in de wei.

landschappelijke topografie, in samenhang met de
kenmerken van het landschap in groter verband
Functionaliteit van het landschap

Westgaag: situatie voor sanering

Herstel, versterking, actieve ontwikkeling van
eigenschappen van de functionaliteit van het

De sloop van kassen heeft de agrarische gebruiksruimte
voor de veehouderij vergoot.

+

landschap als agrarische gebruiksruimte of
ecologisch reservoir
Verankering
Verankering van woningen in de historische of
bestaande stedenbouwkundige en

Behalve op de Maaslandse Dam worden er in Midden-

N.V.T.

Delfland nauwelijks tot geen ruimte voor ruimte woningen
gebouwd.

landschappelijke structuur
Economische structuur
In ruimtelijk, logistiek en milieutechnisch opzicht
van een glastuinbouwgebied in Zuid-Holland, of

Er zijn weinig bedrijven verplaatst, hiervoor is geen budget

+/-

Conclusie
Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte van de
situatie voor de sanering?

Ter plaatse bieden de vrijgekomen gronden kansen voor
melkveehouders.

van de economische structuur ter plaatse

Westgaag: situatie na sanering,
toegenomen agrarisch gebruiksareaal. De
gemeente legt een recreatief pad aan en
groenstrook rondom het huis ten behoeve
van de privacy, maar ook om het huis af te
schermen tegen koeien die in het weiland
lopen. De oorspronkelijke kavel structuur is
niet hersteld

beschikbaar gesteld.

Herstel van het cultuurhistorisch landschap van Midden-

+

Delfland met kenmerkende karakteristieken die bepalend
zijn voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van MiddenDelfland.
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Trends en conclusies verdiepingsprojecten
Naast subsidie ontwikkeling is de realisatie van woningen ingezet om de kosten van de sanering te
dekken. In tabel 0-3 zijn voor de verdiepingsprojecten uiteengezet de saneringsopgave, de verwachte
prestatie en de actueel gerealiseerde prestatie. Het aantal compensatiewoningen per gesaneerde ha glas
loopt uiteen van nul (Midden Delfland) tot twaalf in de Noordse Buurt. De compensatiewoningen voor de
Noordse Buurt en Duivenvoordecorridor zullen ook uit andere dan uitsluitend vrijstaande woningen
bestaan. Daaruit resulteren onder meer lagere compensatieopbrengsten per woning. De subsidie per m2
glas loopt uiteen van € 6 tot € 61 / m2. De directe bijdrage van de provincie loopt uiteen van € 2 tot €
24 / m2. Gezien vanuit de subsidie zijn er grote directe prestatieverschillen. Echter er zijn bijkomende
aspecten zoals de keuze voor een vrijwillige benadering zoals in Brielle en Oude Leede of een integrale
gebiedsbenadering zoals voor Duivenvoordecorridor en de Noordse Buurt.
Tabel 7-3: Prestaties per verdiepingsproject bij toekenning van subsidie en afspraken over
compensatiewoningen.

Uiteindelijke zijn de projecten in meer of mindere mate terug te herleiden naar kosten per m2 glas. Ook
hierin zitten grote verschillen. De Noordse Buurt en de Duivenvoordecorridor kosten per gesaneerde m2
glas ongeveer € 150 / m2, Midden Delfland zit op ongeveer € 60 / m2. Een integrale gebiedsbenadering
van alle glas binnen een redelijke termijn weg kost meer dan een vrijwillige benadering. Bij de laatste
vorm geen vergoeding voor verplaatsing en zullen de duurder kassen niet mee (kunnen) doen. Om de
deelnemer schadeloos te stellen is de inrichting van de compensatie van grote betekenis. Ontwikkelen
op de saneringslocatie is verreweg het efficiëntst. Ook ligt het ontwikkelinitiatief bij de saneerder in
plaats van bij de gemeente. In ruimtelijk opzicht kan het elders geclusterd ontwikkelen de voorkeur
hebben. Er zijn voorbeelden van het geclusterd ontwikkelen op de saneringslocatie van onder andere
Brielle en Westvoorne (pagina’s 59 en 60), waarmee een redelijke efficiency wordt bereikt. De (netto)
opbrengsten van de kavels compensatiewoningen lopen sterk uiteen. Het is hierbij zoeken van een
balans tussen kosten efficiëntie en ruimtelijke kwaliteit.
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Tabel 0- 4: Tabel geeft overzicht van de verdiepingsprojecten en het effect van de sanering op de ruimtelijke kwaliteit.
Criteria

Landschap

Functionaliteit

Verankering

Economische

Conclusie

Herstel, versterking of actieve
ontwikkeling van
eigenschappen en waarden
van de landschappelijke
topografie, in samenhang met
de kenmerken van het
landschap in groter verband

Herstel, versterking of actieve
ontwikkeling van de
functionaliteit van het
landschap als agrarische
gebruiksruimte of ecologisch
reservoir

Verankering van woningen in
de historische of bestaande
stedenbouwkundige en
landschappelijke structuur

structuur

Ruimtelijke kwaliteitswinst ten opzichte van de situatie
voor de sanering

Projecten

Brielle

+

+

+/-

Versterking van de
economische structuur van
een glastuinbouwgebied in
Zuid-Holland, of van de
economische structuur ter
plaatse

+

+

De beleefbare polder als entiteit en vrij zicht

op Brielle vergroot de recreatieve
aantrekkelijkheid van het gebied.

Noordse Buurt

+

+

+/-

+/-

+ Het gebied krijgt een open groen agrarisch
karakter met zichtlijnen op de omringende polder.
De uitwerking van de toekomstige bestemming is
vraagt nog de aandacht. De ruimtelijke kwaliteit
voor de nieuwe woonwijken bij de vijf kernen is
nader te onderzoeken.

Oude Leede

+

+/-

+/-

+/-

+/- Er is meer zicht op het omringende
landschap. De landschappelijke en
stedenbouwkundige inpassing van woningen is
niet optimaal.

Katwijkerbuurt

+

+/-

+/-

N.V.T.

+/-

Het creëren van zichtlijnen en recreatieve

verbindingen is winst. Het uiteindelijke resultaat is
afhankelijk van hoe de totale transformatie zich
ontwikkelt.

Duivenvoordecorridor

+

+

+

N.V.T.

+

De sanering en toekomstige invulling dragen

bij aan landschappelijke, recreatieve, historisch en
ecologische betekenis en het ruimtelijk potentieel
van de corridor.

MiddenDelfland

+

+

N.V.T

+

+

Herstel van het cultuurhistorisch landschap

van Midden-Delfland met kenmerkende
karakteristieken die bepalend zijn voor de
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van MiddenDelfland.
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Overige projecten
Hieronder vallen alle projecten die verder zijn genoemd in de evaluatie van het beleid. Inhoudelijk zijn
deze projecten niet uitgediept. Hieronder wordt volstaan met een korte beschrijving per project.

Hollandse Kade 1b (Nieuwkoop)
Het gaat om transformatie van een glastuinbouw perceel naar natuur. Het perceel grenst aan bestaand
natuurterrein en is opgekocht door Natuurmonumenten. Het gaat om een perceel van ruim 1 ha met ca.
3.500 m2 fysiek en 1.900 m2 papierenglas. Voor bedrijfswoning was de fundering aanwezig. Er is een
combinatie toegepast van subsidie met ontwikkeling van een compensatie woning op een andere locatie
in Nieuwveen.

Locatie Hollandse Kade grenst aan
natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen

Efficiency en effectiviteit
Het is een relatief dure sanering. Naast de provinciale subsidie is namelijk ook een grote compensatie
woning ontwikkeld. Voor deze kavel is € 250.000 ingerekend. De sloopkosten zijn zeer hoog met €
95.000. De definitieve afrekening moet nog plaatsvinden. De aanpak is wel effectief dat het gehele
perceel een natuurbestemming krijgt en daarmee het aanwezige areaal natuur versterkt.

Kaag en Braassem
De gemeente Kaag en Braassem heeft gebruik gemaakt van de bemiddelingssubsidie. Daarmee heeft in
2013 een inventarisatie plaatsgevonden. De totale opgave aan verspreid glas bedroeg ca. 10 ha op ca.
15 locaties. Er zijn daarna nog geen concrete aanvragen geweest.

Broeierij van blauwe druifjes
(Muscaria): niche teelt verspreid glas

Effect van de bijdrage
De regeling heeft voor de gemeente opgeleverd dat er een goed inzicht in de locaties en de ambities van
de betrokken eigenaren is ontstaan. Enerzijds gaat het om saneren maar er zou in bepaalde gevallen
ook een verbetering van de structuur voor betrokken bedrijven kunnen ontstaan.
Actueel
De gemeente vindt dat het aan betrokken eigenaren is om initiatieven te ontwikkelen. Nu er
duidelijkheid is met de VRM en herziening van ruimte voor ruimte, zal de interesse gepeild worden. De
eigenaren die interesse hebben kunnen deze via de gemeente aan anderen kenbaar maken. Daarmee
kan aanbod van ruimte voor ruimte gekoppeld aan compensatielocaties. In verband met de fasering van
de woningbouwontwikkeling in Braassemerland zal het zuidelijk gedeelte deels bij de
bestemmingsherziening weer een tuinbouwbestemming krijgen. Het aanwezige glas zal dan aangemerkt
worden als verspreid glas. Het areaal verspreid glas zal daarmee toenemen.

Hoogmade, Kaag en Braasem
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Paradijsweg Natte Kant (Nieuwkoop)
Het gaat hier om een transformatiegebied. Dit gebied was tot voor kort een tuinbouwconcentratiegebied
gelegen op veen aan de Langeraarse Plassen. Naast glas ook in gebruik voor vollegronds sierteelt.
Bedrijven zijn klein en zien op termijn geen perspectief op deze locatie. De gemeente Nieuwkoop
faciliteert met de door de provincie toegekende bemiddelingssubsidie het gebied met het opstellen van
een plan voor de aanpak naar nieuwe invulling en functies van het gebied. De eerste voorstellen lijken in
de richting te gaan van het ontwikkelen van woningen op basis van ruimte voor ruimte en verbetering
van de toegankelijkheid.

Stompwijk (Leidschendam-Voorburg)

Gesaneerde kas bij Stompwijk (Groote
Polder)

De opgave is het saneren van 3,33 hectare verspreid liggende kassen met, waar mogelijk, de
bijbehorende agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied van Stompwijk. Dit gebeurt met behulp
van ruimte voor ruimte (7 woningen) en een subsidie van € 250.000. De gemeente heeft daarbij de
ruimte-voor- ruimterechten gekocht van de betrokken tuinders, die zij nog niet heeft kunnen
doorverkopen. Het is gelukt 2,97 hectare verspreid liggende kassen te saneren.
De kas hier links in de Groote Polder is inmiddels gesloopt. De ruimtelijke beleving van de polder is
hiermee enorm verbeterd. Dit wordt versterkt met de keuze door de gemeente om de
compensatiewoningen niet op de saneringslocatie te ontwikkelen. De woningen zijn nog niet ontwikkeld.

Vinkeveldpolder (Noordwijk)
Door VROM is in het kader van Mooi Nederland €400.000 beschikbaar gesteld voor onder andere het
saneren van de kas van ongeveer 1,6 ha in de Vinkeveldpolder. Het gaat om een gebied direct achter de
duinen tussen Katwijk en Noordwijk. Ruim 30 jaar geleden zijn er vanwege uitbreiding van de gemeente
Noordwijk tuinbouwbedrijven geplaatst met glas en vollegrond en enkele agrogerelateerde
bedrijfsactiviteiten met forse loodsen.

Polder Bloemendaal (Waddinxveen)

Polder Bloemendaal met veenkade die als
wandelpad een recreatieve verbinding
biedt

Weide polder bestaande uit laagveen aan de noordkant van Gouda. Sierteelt- en glasgroenten bedrijven
hebben zich in het veehouderijgebied gevestigd. Het is een zichtlocatie van de A12. Aanvankelijk was
het de bedoeling om het gebied een natuurbestemming te geven. Inmiddels is daar van afgezien.
Het gaat om 13 en 7 ha. respectievelijk fysiek en papieren glas. Er worden 33 compensatie woningen
ontwikkeld. Deze komen in clusters gespreid over het gebied. De totale toegekende overheidsbijdrage
is € 3,95 mln. De bedrijfswoningen krijgen een burgerbestemming. In de verrekening met de eigenaar
wordt daar geen rekening mee gehouden. Er zijn relatief veel verplaatsers, namelijk acht van de elf
locaties die meedoen. Naast de vermogensschade voor sloop en bestemmingswijziging is een vergoeding
ingerekend voor diverse kosten die met afbouw en of verplaatsen gepaard gaan. Gemiddeld is deze op €
7,50 per m2 kadastraal uitgekomen, per geval varieert de bijdrage.
Van de 31 ha tuinbouwgrond in het plan krijgt na sanering respectievelijk de bestemming wonen,
natuur, recreatie, water en grasland respectievelijk 7, 10 en 14 ha.
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Westvoorne
De gemeente Westvoorne kent vooral in de strook achter de duinen kleinschalige glastuinbouwbedrijven.
Het gaat om 33 eigenaren met ongeveer 25,6 ha glas. Op exploitatiebasis wordt de ruimte voor ruimte
toegepast waarbij ook subsidies beschikbaar zijn. De toegekende subsidie bestaat uit € 3,5 mln. van de
provincie en ruim € 2 mln. van de gemeente. In de exploitatieopzet wordt ook de waardestijging van de
bedrijfswoning verrekend. De 40 compensatiewoningen worden deels geclusterd op de saneringslocaties
ontwikkeld. Er worden grote kavels met grotere bouwvolumes toegepast. De resterende gronden krijgen
een landbouwbestemming.
Verspreide glastuinbouw Westvoorne

Deltapoort
Het gebied omvat vier gemeenten Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Barendrecht. Er is
ongeveer 100 ha glas. Er is een concentratie opgave. Een gedeelte van de tuinders wil stoppen.
Momenteel zijn bemiddelingssubsidies toegekend om de mogelijkheden te verkennen. Een aanzet voor
het toepassen van glas voor glas heeft het uiteindelijk niet gehaald. Stoppers en groeiers kwamen niet
tot een vergelijk. De stoppers hebben meer verwachtingen van opbrengsten uit compensatiewoningen.

Hoeksche Waard
Het gebied bestaat uit meerdere droogmakerijen die meestal in gebruik zijn als akkerbouw. In dat open
landschap bevindt zich ongeveer 60 ha kassen. De regio zoekt al langer naar een gebied om de
glastuinbouw te concentreren. Tot op heden heeft dat nog niet tot een finaal resultaat geleid. Een
voorstel voor een gebundelde aanpak van de sanering met geclusterde woning ontwikkeling heeft het bij
de subsidie aanvraag bij de provincie niet gehaald. In 2014 heeft de regio een subsidie toegekend
gekregen van de provincie voor een gebiedsbemiddelaar. Bedoeling is dat dit najaar gestart wordt met
het inventariseren van wensen bij eigenaren van de kassen en het concretiseren van saneringsplannen.
Door de regio is een prioriteit aangegeven met het aanduiden van meer en minder kwetsbaar gebied
waarin de kassen gelegen zijn.
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Bijlage B: Planning bestuurlijke P&C cyclus
Collegeperiode 2007-2011
Begroting 2007
De subsidies worden verleend binnen:
- Programma 7, Groen, Water en Milieu
- Productgroep 730, Vitaal Platteland.
Begroting 2008, 2009, 2010 en 2011
De subsidies worden verleend binnen:
- Programma 1, Gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving;
o
Productgroep 130, Verbetering van de kwaliteit van het landschap;
o
Speerpunt 1, Verbeteren kwaliteit van het landschap (en tegengaan verrommeling d.m.v.
Actieprogramma Mooi Nederland).
- Programma 3: Een concurrerende, innovatieve en duurzame economie
o
Productgroep 320: Ontwikkelen van kenniseconomie en sterke clusters
o
Speerpunt 1: Verhoging van de toegevoegde waarde van de 4 genoemde clusters door:
o
Lijn 2, De clusters ruimte bieden en goed ontsluiten
o
Cluster, Greenport.
Collegeperiode 2011-2015
Begroting 2012, 2013 en 2014
De subsidies worden verleend binnen:
- Programma 1: Groen en Water
o
Doel 1.5: Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische
landschappen
o
Taak 1.5.1: Verbeteren en behouden van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten.
- Programma 3: Ruimte, Wonen en Economie
o
Doel 3.1: Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
o
Taak 3.1.4: Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten bij saneren van
verspreid glas.
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Bijlage C: Informanten
In het kader van dit onderzoek hebben wij gesproken met de bij de sanering betrokken projectleiders
van de gemeenten van de verdiepingsprojecten. Dit zijn:
M. Beke, projectleider Katwijkerbuurt en Oude Leede, gemeente Pijnacker-Nootdorp
K. Boks, projectleider Midden Delfland, gemeente Midden-Delfland
R. van den Brink, projectleider Polder Bloemendaal, gemeente Waddinxveen
R. van Dijk, grondverwerver project Duivenvoordecorridor, gemeente Leidschendam - Voorburg
R. Kouch en W. de Bruijn, gemeente Nieuwkoop
K. Verbeek, procesbegeleider Noordse Buurt, gemeente Nieuwkoop
W. Lakerveld en H. Snoeij, gemeente Brielle
H. van Nistelrooij, Provincie Zuid-Holland
M. de Bruijne, Provincie Zuid-Holland
S. du Crocq, adviseur Twijnstra Gudde bij sanering Westvoorne, gemeente Westvoorne
A. Schmal, projectleider Duivenvoordecorridor, gemeente Voorschoten

Bijlage D: Begeleidingscommissie
Gedurende het proces is het project vanuit de provincie door de begeleidingscommissie begeleid:
A.A.C. van Steenbergen, afdeling Samenleving en Economie, Provincie Zuid-Holland
C.G.M. van Kruining, afdeling Projecten en Programma’s (projectleider sanering verspreid glas), Provincie
Zuid-Holland
I.E. Somsen, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Provincie Zuid-Holland
A.M. van de Lindeloof, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Provincie Zuid-Holland
E.J. Molenwijk, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Provincie Zuid-Holland
M.R. van den Berg, afdeling Ontwikkeling en Grondzaken, Provincie Zuid-Holland
K.P. Spannenburg, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Provincie Zuid-Holland
G.C.H. Bos, afdeling Ontwikkeling en Grondzaken, Provincie Zuid-Holland
A. Veenstra, Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Provincie Zuid-Holland
Daarnaast is het project vanuit de Provincie begeleid door:
J. Rabhi, beleidsmedewerker, Bureau Beleidscoördinatie en Advies, Provincie Zuid-Holland
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Bijlage E: Geraadpleegde documenten
De foto’s zijn afkomstig van :





Barbara Ruyssenaars
Cees Moerman en
Matthijs Beke (Oude Leede)

Naast vele proces stukken, geven we hier een selectie weer van de documenten met betrekking tot de
door de provincie gesubsidieerde projecten. Onder andere zijn de volgende documenten geraadpleegd:
Actieprogramma Greenports Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, 2008
Agrimaco, Toepasbaarheid Ruimte voor Ruimte bij grootschalige herstructurering en sanering opgaven.
Provincie Noord-Holland, 2013
Agrimaco, Inventarisatie verspreid glas in de gemeente Kaag en Braassem, Visies en wensen van de
eigenaren. Gemeente Kaag en Braassem, 2013.
Beeldkwaliteit plan Duivenvoordecorridor, Kwaliteitsteam Duivenvoordecorridor, mei 2011
Beleidsnota “Naar een duurzaam en hoogwaardig glastuinbouwcomplex in Zuid-Holland”, Provincie ZuidHolland, 2002
Begrotingen Provincie Zuid-Holland 2007-2014
Coalitieakkoord 2007-2011, Provincie Zuid-Holland, 2007
Coalitieakkoord 2011-2015, Provincie Zuid-Holland, 2011
De ruimtelijke kwaliteit van vier glassaneringsvoornemens, ADVIES Eric Luiten, Provinciaal adviseur
ruimtelijke kwaliteit, augustus 2012. Kwaliteitskaart 2020 Provinciale structuurvisie, Provinciale Staten,
30 januari 2013
Duin, Horst & Weide, Van Rijksbufferzone tot Regiopark, Bosch en Slabbers, 2007
Gebiedsprofiel Duin Horst en Weide, H+N+S Landschapsarchitecten en Enno Zuidema Stedebouw, 2014
Gebiedsprofiel Hoekse Waard, H+N+S Landschapsarchitecten en Enno Zuidema Stedebouw, april 2013
Gebiedsprofiel Hollandse Plassen, BRO en MUST, februari 2012
Gebiedsprofiel Midden-Delfland, Bosch en Slabbers, maart 2012
Gebiedsprofiel Voorne-Putten, Feddes/Olthof landschapsarchitecten bv i.s.m. Grontmij en
HappelCornelisse Architecten, jaar?
LOP Duin Horst & Weide - sleutel tot uitvoering, visie, Brons + partners landschapsarchitecten, 2012
Nota “Aanpak sanering verspreid glas Zuid-Holland”, Provincie Zuid-Holland, 2006
Nota “Aanpak verspreide glastuinbouw Zuid-Holland”, Provincie Zuid-Holland, 2004
Rapportage sleutelprojecten Nieuwkoop, Noordse buurt en woningbouw, Gemeente Nieuwkoop, april
2014
Ruimtelijke visie Lint Oude Leede, gemeente Pijnacker-Nootdorp, december 2006
Sanering verspreid liggende glastuinbouw, plan van aanpak, gemeente Midden-Delfland, 2009
Subsidiebeschikkingen 2007-2014 en bijbehorende aanvragen
Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland 2013
Visie Ruimte en Mobiliteit, Provincie Zuid-Holland, 2014
Verordening Ruimte, Provincie Zuid-Holland, 2014
Voortgangsrapportage sanering verspreid glas 2006-2010, Provincie Zuid-Holland, 2010
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