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Westland/Oostldnd, samen op weg naar de emissieloze kas in 2027
Afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw

Context afsprakenkader
Het doel van dit afsprakenkader is: het op een zo efficiënt mogelijke manier regionaal
samenwerken om een (nagenoege) nulemissie vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater
en bodem te realiseren in 2027 , conform de visie van het Platform Duurzame Glastuinbouw. Bij
het terugdringen van de emissies ligt de focus op nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De
betrokken gemeenten, waterschappen en glastuinbouwsector werken samen omdat zij, vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid en taken, een rol hebben bij het realiseren van een (nagenoege)
nulemissie in 2027. De samenwerking moet dienen als katalysator, door acties onderling af te
stemmen en nieuwe initiatieven te agenderen.
1

Om het doel in 2027 te halen en om voor de glastuinbouwsector de wereldwijde koploperspositie
te behouden, is het nodig dat bewustwording plaatsvindt en lange termijn investeringen hierop
afgestemd zijn. Hierbij is het de ambitie om in de toekomst kosten te besparen door samen te
werken. Voorts wordt met de samenwerking beoogd dat de glastuinbouw door de deelnemende
partijen gelijke kansen/mogelijkheden wordt geboden ("level playing field") als het gaat om de
uitvoering van de wetgeving en de oplossingen die nodig zijn voor het reduceren van de emissies.
1: Europese Kaderrichtlijn Water

De gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidpias,
Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
en het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna te noemen: partijen) geven met dit afsprakenkader
uitdrukking aan de wens om gezamenlijk de emissies van de glastuinbouw naar oppervlaktewater en
bodem in het gebied van de twee genoemde waterschappen terug te brengen tot nagenoeg nul voor
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Partijen zijn het eens over de volgende
oplossingsrichting:
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Overwegingen
1. Nederland heeft een wettelijke verplichting met betrekking tot de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater, voortkomend uit ondermeer de Europese Kaderrichtlijn Water en het
Activiteitenbesluit;
2. Waterschappen en gemeenten zijn ieder verantwoordelijk voor delen van deze
waterkwaliteitsopgave in de regionale wateren van de beheersgebieden van het
Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK);
3.

LTO Noord Glaskracht heeft de ambitie voor een duurzame glastuinbouw op elk van de drie
gebieden people, planet en profit.

Gezamenlijke constateringen en uitgangspunten
De gezamenlijke constateringen en uitgangspunten voor tuinbouw en waterkwaliteit in de
beheersgebieden van HHD en HHSK zijn samengevat in de volgende punten:
1.

Partijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het vraagstuk rondom de rol van de
glastuinbouw ten aanzien van de waterkwaliteit in de beheersgebieden van HHD en HHSK (zie
bijlage 1);

2.

Het is de gezamenlijke ambitie van partijen om een nagenoege nullozing te bereiken voor de
glastuinbouw naar oppervlaktewater en bodem in 2027 voor nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Deze ambitie komt
overeen met de visie van het Platform Duurzame Glastuinbouw (zie bijlage 2);

3.

Daar waar belangen samenkomen, werken partijen samen om de ambitie (zie punt 2) te
realiseren;

4.

Elke partij voelt zich verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van menskracht om invulling
te geven aan het afsprakenkader;

5.

Het zoeken naar kostenoptimalisatie voor zowel de glastuinbouwsector als de overheid in de
vorm van laagste maatschappelijke kosten staat centraal bij de uitwerking van dit
afsprakenkader. De kostenverdeling zelf, tussen de partijen, maakt geen deel uit van dit
afsprakenkader;

6.

De benodigde maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Besluitvorming over de uitvoering
van eventuele maatregelen (met bijbehorende kosten) zal op termijn separaat van dit
afsprakenkader plaatsvinden;

7. Goede samenwerking en transparantie tussen (de verschillende) partijen is nodig, zodat
adequaat kan worden gehandeld op basis van alle beschikbare informatie. Eventuele uitwisseling
van gegevens zal gebeuren conform de eisen van wet- en regelgeving.
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