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Onderwerp: Studie Glastuinbouw Deltapoort 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
De Tuin van de Deltapoort 
Ons buitengebied de tuin van de Deltapoort. Dat is het voorstel na een studie naar de toekomst 
van verspreid liggende glastuinbouw in dit gebied. De studie is uitgevoerd door een ambtelijke en 
bestuurlijke werkgroep van vier gemeenten ( Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-
Ambacht) en de projectorganisatie Deltapoort, in nauw overleg met een vertegenwoordiging van de 
glastuinbouwsector zelf. Voor het uitvoeren van de studie is gebruik gemaakt van de diensten van 
het bureau Mentink-procesmanagement bv te Pijnacker.  
 
Dilemma: tuinders willen groeien, overheid wil geen verspreide glastuinbouw 
In onze gemeente zijn her en der tuinderijen met kassen gevestigd (verspreid liggende 
glastuinbouw). Van oudsher waren de kassen ondersteunend aan de teelten buiten. Vanuit die 
hoedanigheid en het feit dat hier het beschermingsregime van de Rijksbufferzone geldt, is 
glastuinbouw in dit gebied wel toegestaan, maar tot een maximale maat. Die maat is vandaag de 
dag onvoldoende om nog een goede boterham te kunnen blijven verdienen. De tuinbouwbedrijven 
zijn dus op slot gezet, terwijl de sector uitbreiding nodig heeft. Het is al sinds lange tijd zowel Rijks- 
als provinciaal beleid, dat glastuinbouw zich in Zuid-Holland moet concentreren en verspreid 
liggende glastuinbouw moet verdwijnen uit het landschap, zeker als dat Rijksbufferzone en 
provinciaal landschap is. Dit omdat de landschappelijke en recreatieve waarden van dit gebied 
voorop staan. Dit is een dilemma. Voor zowel de tuinders als ook voor de overheden.  
 
Oplossingsrichtingen verkend 
Een studie naar de toekomst van verspreid liggende glastuinbouw in de Deltapoort heeft inzicht 
gegeven in de opgave en oplossingsrichtingen. Niets doen levert niet de gewenste verbetering in 
beeldkwaliteit van het landschap op en is geen oplossing voor de tuinders. Totale sanering door 
opkoop is geen optie omdat dit enorm veel geld zou kosten. Het alternatief dat is voorgesteld aan 
de stuurgroep Deltapoort is te komen tot 100% sanering door een combinatie van saneren (50%) 
en verplaatsen (50%). In dit alternatief wordt 50% van de verspreide glastuinbouw, op vrijwillige 
basis gesaneerd, door als tegenprestatie voor de sloop van glasopstanden een of meerdere 
woningen terug te mogen bouwen. De tuinders die wel graag verder willen in dit gebied en een 
bijdrage leveren aan het open en groen houden van het landschap, krijgen ook een kans in twee 
nieuwe clusters, gebundeld en dicht tegen de bebouwde kom. Om zo te komen tot schaal- en 
energie voordelen.  
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Onderwerp: Studie Glastuinbouw Deltapoort (vervolg)   
 
Een innovatief scenario, namelijk het realiseren van glastuinbouw bovenop een nieuw 
bedrijventerrein in Reijerwaard, is ook de moeite waard om te verkennen.  
 
In de hierbij gevoegde bijlage leest u meer over de studie en het voorkeursalternatief.  
 
Ingebracht als advies aan Stuurgroep 
De studie is als advies aan de stuurgroep Deltapoort aangeboden. Deze visie is op 28 oktober 
2010 besproken in de stuurgroep Deltapoort. De stuurgroep heeft besloten het voorkeursalternatief 
in te brengen in de integrale gebiedsvisie Deltapoort (start eind 2010) waarover u te zijner tijd zult 
besluiten.  
 
Vaart erin houden; werken aan haalbaarheidsonderzoek en afspraken maken 
Parallel aan de gebiedsvisie Deltapoort zal gestart worden met: 
a. Het opzetten van een Ruimte voor Ruimte-traject met de vier gemeenten, zodat in de vier 
gemeenten dezelfde spelregels gelden.  
b. Een nadere uitwerking van het voorkeursalternatief (haalbaarheidsstudie).  
 
Presentatie.  
Vervolgens merk ik nog op, dat op dinsdag 18 januari 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van het 
Gemeentehuis van Hendrik-Ido-Abacht door de heer M. A. Beke van het bureau Mentink-
procesmanagement bv een presentatie gehouden zal worden omtrent de Visie op de Glastuinbouw 
(De Tuin van Deltapoort).  
 
Ook de raadsleden van de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Zwijndrecht zijn hierbij van 
harte welkom. 
Mocht u deze presentatie willen bijwonen dan verzoek ik u dit door te geven aan de griffie van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
Dit kan ook via de e-mail. Het e-mail-adres is griffie@h-i-ambacht.nl. 
Na deze presentatie zullen de tuinders ook zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.  
 
Ik vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend,  
 

 
 
A.Los 
Wethouder Ruimte en Economie. 
 
 
 
 
 


