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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De ligging van greenport ZuidHollands Glasdistrict nabij grote steden zorgt
voor grote ruimtedruk, die verdere ontwikkeling bemoeilijkt. De ruimtelijke structuur
voldoet niet aan de eisen van deze tijd: grote
vrachtauto’s versus ontsluiting via polderwegen, laag gelegen en volgebouwd versus
noodzakelijke waterbergingscapaciteit, oude
verkaveling met kleine bedrijven (< 1 ha)
versus schaalvergroting, monofunctionele
ontwikkelingskracht versus multifunctionele
maatschappelijke behoefte voor werken,
wonen en recreëren. Ook de bereikbaarheid
staat onder druk. In relatie hiermee worden
verkenningen en planstudies uitgevoerd,
waaronder de verkenning Rotterdam Vooruit
en de planstudie A4 Delft-Schiedam.
Oplossing Voor behoud en versterking van de
concurrentiekracht is herstructurering en
modernisering noodzakelijk. De herstructurering in Westland en Oostland wordt via
integrale gebiedsbenadering opgepakt. De
projecten ‘Boomawatering’, ‘Waalblok/4B
waterproject’ en ‘Overbuurtsepolder’ zijn
geselecteerd vanwege snelle uitvoerbaarheid.
Het gaat hierbij om verbetering van de (weg)
infrastructuur, (piek-)waterberging, waterkwaliteit, groene/landschappelijke inpassing
en herstructurering op bedrijfsniveau.

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 25,3
mln (waarvan € 13,3 mln uit het Nota
Ruimtebudget en € 12 mln uit de motie
Koopmans/Koppejan voor de regionale
infrastructuur). Deze middelen worden
beschikbaar gesteld via het ILG.
Politiek/bestuurlijk Moties: tijdens de
begrotingsbehandeling van IenM is de motie
Koopmans/Koppejan aangenomen
(TK 31700 XII, nr 22), welke aanvullend € 12
mln beschikbaar stelt voor de verlengde
Veilingroute en aanpak infra Trade Park III in
de Greenport Westland (€ 6 mln) en voor de
ontsluiting van het glastuinbouwgebied
Wateringseveldse polder (€ 6 mln).

2008: het project is nieuw opgenomen in
het MIRT.
		
2009: de taakstellende rijksbijdrage voor
het project is vastgesteld. Hiermee is het
project van de planstudiefase overgegaan
naar de realisatiefase.
2010: de taakstellende rijksbijdrage is met
€ 12 mln verhoogd ten behoeve van de
regionale infrastructuur binnen deze
greenport.
2011: op 5 juli 2010 is voor het project
Boomawatering een langere realisatietermijn tot december 2014 afgesproken.

Uitvoering Voor de Overbuurtsepolder is een
PPS-ontwikkelingsmaatschappij operationeel. In het project Waalblok/4B waterproject
werkt de gemeente Westland nauw samen
met de gevestigde tuinbouwondernemers,
wat uiteindelijk zal leiden tot een gietwaterbedrijf. Beleidsverantwoordelijkheid voor de
greenports ligt bij EL&I. Voor de uitvoering ligt
de verantwoordelijkheid bij provincie,
gemeenten en andere betrokkenen.

Planning
Start realisatie: 2008/2010
Oplevering: 2011/2014
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