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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Herstructurering van de greenport
Westland-Oostland is nodig om de gebiedsinrichting (verkaveling en infrastructuur)
adequaat te laten aansluiten op de ontwikkeling van de tuinbouwsector. In deze stedelijke
regio is er tevens een tekort aan robuuste
groenstructuren en aan groene verbindingen
naar de kust en het Groene Hart. Via efficiënt
ruimtegebruik zijn andere functies (groen en
waterberging) in te passen waarbij het netto
tuinbouwareaal gelijk blijft en de duurzaamheid van de sector glastuinbouw sterk
verbeterd wordt.
Oplossing Integrale gebiedsontwikkeling in
twee deelprojecten, Poelzone (Westland) en
Oostland-Groenzone. In deze gebieden
worden de gewenste groene-blauwe
verbindingen gerealiseerd. Met behulp van
collectieve infrastructuur kan de tuinbouw
optimaler en duurzamer produceren.
Planning
Start realisatie: 2010
Oplevering: 2014-2015 (door economische
crisis waarschijnlijk later)
Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 34,9
mln uit het Nota Ruimtebudget (waarvan
€ 18,0 mln voor het deelgebied WestlandPoelzone en € 16,9 mln voor het deelgebied
Oostland-Groenzone).

voormalige minister van VROM als Nota
Ruimte verkenningsproject heeft genoemd in
haar brief daarover aan de Tweede Kamer (TK
29435, nr 192). Mooi en Vitaal Delfland was
eveneens onderdeel van twee Randstad
Urgent projecten, te weten Mooi en Vitaal
Delfland en Transitie Greenports. In de
ingestelde Hof van Delfland Raad (RU Mooi
en Vitaal Delfland) heeft de voormalige
minister van LNV namens het Rijk met de
andere overheden de groene verbindingen/
uitlopers van het Midden Delfland gebied als
essentieel benoemd voor het functioneren
van het groengebied in dit deel van de
Randstad. De uitvoeringsovereenkomsten
(inclusief financiële bijdragen) van de
provincie en van uitvoeringsorganisaties
kregen eind 2010 hun beslag.

2010: het project is in maart 2009
overgegaan van de verkenningsfase naar
de planstudiefase.
2011: in oktober 2010 heeft het Kabinet
Nota ruimte middelen toegekend en is het
project overgegaan naar de uitvoeringsfase.
2012: naar verwachting zal in het kader
van decentralisatie van het ILG de
uitvoering van dit Nota Ruimte project in
zijn geheel worden overgedragen aan de
provincie Zuid-Holland.

Uitvoering Het tuinbouwbedrijfsleven alsook
PPS-organisaties als het Nieuwe Westland
participeren in het project. Woningbouw
alsook Ruimte-voor-ruimte maken onderdeel
uit van het project; de markt heeft invloed op
het tempo en de hoogte van een deel van het
beschikbaar komen van financiële middelen.
Voor Poelzone: gemeente Westland. Voor
Oostland-Groenzone: de gemeenten
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en de
provincie Zuid-Holland (Groenzone).

Politiek/bestuurlijk Het project Mooi en
Vitaal Delfland is een van de projecten die de
MIRT Projectenboek 2012 | 201

