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Geacht College, 

 

Glastuinbouw Nederland heeft met belangstelling kennisgenomen van de ontwerp Omge-

vingsvisie Limburg. Via deze zienswijze reageren  wij, mede namens onze regio Limburg, 

op de ontwerpvisie. 

 

Opgaven, ambities en keuzes 

De hoofdopgaven in uw visie; een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, een toekomst-

bestendige en duurzame economie, de klimaatadaptatie en de energietransitie, herkennen 

we en gelden ook voor de glastuinbouwsector. Glastuinbouw Nederland heeft deze ver-

taald naar eigen ambities als circulair, emissieloos en klimaatneutraal, kortom naar een 

toekomstvaste glastuinbouw. Krachtige, gezonde en renderende bedrijven vormen de basis 

onder een toekomstbestendige sector en de sleutel tot het realiseren van úw en onze am-

bities. De glastuinbouwsector kan en zal haar bijdrage leveren aan een toekomstbestendig 

Limburg en vraagt aandacht én ruimte, voornamelijk in figuurlijke en incidenteel in letter-

lijke zin, om dat waar te maken. We vragen om heldere keuzes en concrete instrumenten 

die glastuinbouwbedrijven toekomstperspectief bieden. In eerste instantie binnen deze 

Omgevingsvisie en daarna bij doorvertaling naar de Omgevingsverordening. Graag lichten 

we dat nader toe. 

 

Economie 

Greenport Venlo en Brightlands Campus Greenport Venlo worden terecht genoemd als eco-

nomische drager c.q. aanjager. Onbesproken blijft het belang van primaire producenten en 

hun aandeel in de Limburgse economie en werkgelegenheid. De omzet van primaire pro-

ductie laat zich nagenoeg één op één vertalen in toegevoegde waarde. Glastuinbouwbe-

drijven dragen zó in directe zin bij aan het “Bruto Limburgs Product”, de lokale economie 

en de leefbaarheid en vitaliteit van kleine kernen. Ook  zorgen ze voor de basis onder de 

multiplier door toelevering, dienstverlening, afzet en keten.  Nationaal gezien hebben ver-

edeling- en vermeerderingsbedrijven in Limburg een bovengemiddeld aandeel.  

 



 

   

Graag zouden we onder 8. Economie teruglezen dat (glas)tuinbouwbedrijven én het agro-

foodcluster van cruciaal belang zijn voor de Limburgse economie. Wij vinden het passend 

als ambitie op te nemen en de expliciete keuze te maken vóór toekomstbestendige, rende-

rende en duurzame glastuinbouwondernemingen in Greenport Venlo c.q. het agrofoodclus-

ter. Dat sluit aan op de afspraken en uitvoeringsagenda waaraan Provincie Limburg zich 

heeft gecommitteerd in het Tuinbouwakkoord en de Nationale Tuinbouwagenda.  

 

Energie  

Onze ambitie ‘glastuinbouw klimaatneutraal’ en ons principe van ‘trias energetica’ past 

naadloos in uw ambitie. De vertaling naar het innovatieprogramma “Kas als Energiebron” 

en de voortvarende realisatie door ondernemers op bedrijfsniveau (zoals biomassa-installa-

ties en geothermie) illustreren daadkracht. Glastuinbouw heeft opvallende kenmerken 

waar het energie betreft; de sector is zowel grootverbruiker als producent, vrager én aan-

bieder van warmte en elektra, stoot CO2 uit én heeft CO2 nodig en zorgt voor buffering 

en/of balancering. Glastuinbouw en energietransitie zijn onlosmakelijk verbonden en beïn-

vloeden elkaar wederzijds. Glastuinbouw draagt graag bij aan een klimaatneutraal Lim-

burg. Daarom vragen we vroegtijdige betrokkenheid van de sector bij systeemontwerp en 

verkenningen (o.a. waterstof), proactieve facilitering met warmtenetten, CO2 levering, 

geothermie/bodemenergie, E-infrastructuur en concrete ondersteuning c.q. beleidsruimte 

bij praktische duurzaamheidsinitiatieven. We vragen u in 11. Energie aandacht te hebben 

voor de opgave en de ambitie van glastuinbouw. Te kiezen tot het faciliteren van energie-

verduurzaming glastuinbouw met noodzakelijke randvoorwaarden (zoals warmtenetten, 

CO2 levering, beleidsruimte voor bodemenergie, geothermie en andere duurzaamheidsini-

tiatieven) alsook tot het onderzoeken van meekoppelkansen van glastuinbouw in Provinci-

ale verkenningen. 

 

Keuzes voor Glastuinbouw 

Uw beschrijving van de opgave voor land- en tuinbouw schetst, terecht, een scala aan uit-

dagingen; van plantgezondheid, dierenwelzijn, overheidsmaatregelen, internationale con-

currentie, stikstof,  klimaatadaptatie, markteisen, energietransitie, biodiversiteit, consu-

mentwensen, ruimtedruk, natuur en omgeving tot arbeidsmarkt, de recente coronacrisis en 

veel meer. De ambitie om ook in de toekomst een gunstig ondernemersklimaat voor de 

land- en tuinbouw te bieden is uiteraard positief. Oók het streven naar een moderne, duur-

zame en circulaire vraaggestuurde sector, onderschrijven we van harte.  

 

Bij de opsomming van de keuzes land- en tuinbouw onder 12.3, raken wij het spoor bijster. 

Vaak is niet duidelijk welke keuzes generiek zijn en welke specifiek gelden voor deelsecto-

ren en/of regio’s. Dé land- en tuinbouw bestaat niet en de Omgevingsvisie zou aan duide-

lijkheid winnen als u de keuzes, waar relevant, zou specificeren naar deelsectoren.  

 

Wij vragen u de volgende keuzes te maken voor glastuinbouw. 

 

 



 

   

Glastuinbouw algemeen 

 Kiezen voor toekomstbestendige, renderende en duurzame ondernemingen en dito glas-

tuinbouwsector als leidend motief.  

 Faciliteren van bedrijfsontwikkeling, kwalitatief en/of kwantitatief, in de vorm van 

schaalvergroting, innovatie én daarmee samenhangende (grootschalige) voorzieningen 

gericht op energie-verduurzaming, markt, ketenintegratie (voor en achterwaarts), cir-

culariteit/sluiten van kringlopen, passend in de omgeving en op basis van lokale afwe-

ging. 

Ontwikkelings Gebieden Glastuinbouw 

Limburg heeft ongeveer 800 ha kassen, globaal twee derde daarvan is gevestigd in of nabij 

de Ontwikkelingsgebieden Glastuinbouw (OG-en), die op kaart zijn overgenomen van POL 

2014. Het merendeel van het glasareaal in OG-en betreft gespecialiseerd glas voor produc-

tie, veredeling of vermeerdering. Bij doorontwikkeling hebben bedrijven behoefte aan fy-

sieke uitbreidingsruimte, infrastructuur en (duurzame) voorzieningen (energie-water-Co2-

elektra) of een combinatie daarvan.  

 

Wij pleiten als volgt te kiezen 

Gemeenten nemen het voortouw om samen met gevestigde ondernemers en stakeholders 

het toekomstperspectief van de Ontwikkelingsgebieden Glas in kaart te brengen. Aan de 

hand van onder meer ontwikkelambities, ontwikkelingspotentieel, duurzaamheidsambitie, 

verduurzamingsopties en ruimtebehoefte, worden te nemen maatregelen als herstructure-

ring, sloop/uitplaatsing van bedrijven en of woningen en herbegrenzing in kaart gebracht 

met als doel te komen tot toekomstbestendige ontwikkelingsgebieden glastuinbouw. Bij 

aangetoonde behoefte kunnen in afstemming met Provincie nieuwe, duurzame, ontwikke-

lingsgebieden gerealiseerd worden. 

 

Voor alle duidelijkheid: we kunnen ons niet vinden in de nadruk die de ontwerp POVI a pri-

ori legt op inperking van de Ontwikkelingsgebieden Glas en zijn er op tegen dat het cre-

eren van ontwikkelingsruimte binnen, of aansluitend aan, Ontwikkelingsgebieden Glas via 

de omgevingsverordening gekoppeld wordt aan herstructurering of sloop. Laat initiatiefne-

mers de ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Het is immers in hun eigen belang dat 

het gebied efficiënt benut kan worden voor glastuinbouw inclusief een passende infrastruc-

tuur wat betreft ontsluiting, water en energie. We onderschrijven dat ontwikkeling van 

nieuwe gebieden gebaseerd dient te zijn op behoefte en voorzien moet zijn/worden van 

infrastructuur en randvoorwaarden voor verduurzaming. Het is aan initiatiefnemers en sta-

keholders om daar invulling aan te geven. 

 

Solitaire Glastuinbouw   

Circa één derde van het areaal is gevestigd op solitaire locaties. Het betreft productie, 

veredeling of vermeerdering en ondersteunend glas bij andere type bedrijven. Solitaire lo-

caties genieten voor specifieke bedrijfstypen incidenteel de voorkeur. De ontwerp omge-

vingsvisie laat solitaire glastuinbouwbedrijven onvermeld. Solitaire locaties kunnen locatie-



 

   

specifieke kansen voor verduurzaming en bedrijfsontwikkeling bieden, passend in de omge-

ving en bij lokale omstandigheden. In die gevallen pleiten we voor het bieden van ruimte 

en het faciliteren van doorontwikkeling tot duurzame solitaire locatie. Bedrijven waarvoor 

bij lokale afweging de gewenste of noodzakelijk doorontwikkeling niet realiseerbaar is, 

zouden gefaciliteerd moeten worden bij het realiseren van een alternatief; verplaatsing, 

ongewijzigde exploitatie dan wel sanering of functiewijziging. We vragen u solitaire glas-

tuinbouw toekomstperspectief te bieden door het bestaande beleid te continueren. Dit be-

leid is afgelopen jaren succesvol geweest; het biedt kansen voor ontwikkeling van bedrij-

ven op duurzame locaties en heeft geleid tot sloop van solitair gelegen glasopstanden op 

niet-toekomstvaste locaties.   

 

Zoneringen 

In meer algemene zin hebben we kennis genomen van de nieuwe zonering “groenblauwe 

mantel” en de transitie van de Nationale Parken naar regionale landschappen met buffers 

rondom de natuurkern. Wij zijn bezorgd over het toekomstperspectief van glastuinbouwbe-

drijven en Ontwikkelingsgebieden Glastuinbouw in of nabij deze gebieden. De ontwerp 

POVI geeft geen duiding van de verenigbaarheid van glastuinbouw met genoemde zonerin-

gen. We vragen u duidelijkheid én het bieden van perspectief voor gevestigde bedrijven.  

 

Tot slot  

We hopen met deze zienswijze bij te dragen aan de totstandkoming van de definitieve 

POVI. Graag lichten we onze inbreng toe, indien gewenst. Verder zien we uit naar nadere 

concretisering in de Ontwerp Provinciale Omgevingsverordening, welke helaas vooralsnog 

niet gepubliceerd is.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

          
Sjaak van der Tak     Ruud Paauwe  

voorzitter      directeur 

 


