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Geachte heer, mevrouw, 

Op 5 april 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de W D over de visie 
Rijsenhout. Onderstaand treft u de beantwoording aan, met excuus voor het overschrijden 
van de afhandelingstermijn. 

Vraag 1: 
Bij de behandeling van de structuurvisie is zowel door het college als de raad vastgesteld 
dat de herstructurering van het glastuinbouwgebied in Rijsenhout (en dan met name de 
cluster 1CD) een blijvende bestemming voor glastuinbouw kansloos is. Indien de provincie 
een nieuwe afweging maakt voor het gehele glastuinbouw gebied in de Greenport is het 
college voornemens dit te steunen? Zo ja, licht toe? 

Antwoord: 
Het is te vroeg om hierover nu een uitspraak te doen. De stand van zaken op dit moment is 
als volgt: 
In de Greenport Aalsmeer werken gemeenten, de provincies en het bedrijfsleven samen aan 
de modernisering van het teeltareaal en transformatie waar glastuinbouw niet meer kansrijk 
is. Wij veronderstellen dat u met de "Structuurvisie" de ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 
bedoelt (2015.0024990). De Uitvoeringsagenda van deze visie heeft u in 2016 ontvangen 
(2016.0023504). De herstructureringsgebieden zijn de kleinschalige glastuinbouwgebieden. 
U bedoelt wellicht de transformatiegebieden en maatwerk opgave gebieden (zie bijgevoegde 
kaart voor indeling in gebieden volgens de ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer). Voor de 
transformatiegebieden volgt geen nieuwe afweging. Voor de maatwerkopgave gebieden 
(waaronder cluster 1CD) volgt deze alleen als de ondernemersverkenningen hiertoe 
aanleiding geven. Binnen de Greenport Aalsmeer is afgesproken dat maatwerkopgave f ^ 
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gebieden naar aanleiding van de ondernemersverkenningen worden vastgesteld als 
gebieden die (deels) glastuinbouwgebieden blijven of (deels) transformatiegebieden worden. 

Vraag 2: 
Heeft het college in de communicatie met de provincie aangegeven dat bij herstructurering 
de bestemming glastuinbouw in Rijsenhout niet succesvol is gebleken? 

Antwoord: 
Wij zetten in op een duurzaam en leefbaar Rijsenhout en Burgerveen. Enerzijds door een 
grootschalig modern en duurzaam glastuinbouwgebied te realiseren en daarmee ook de 
herstructurering van de verouderde glastuinbouwgebieden rond Rijsenhout en Burgerveen. 
Dan gaat het om het ondersteunen van de glastuinbouw in Haarlemmermeer. Anderzijds 
door in te zetten op functies die de leefbaarheid vergroten in de gebieden waar glastuinbouw 
niet meer kansrijk is, met inwoners, ondernemers en grondeigenaren. Conform vaststelling 
in de gemeenteraad ontwikkelen we de visie op cluster 1CD gelijktijdig met de ruimtelijke 
economische visie en leggen we de visie op de gebieden die niet meer kansrijk zijn voor 
glastuinbouw gelijktijdig ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Dit stemmen we af 
binnen de Greenport Aalsmeer en dus ook met de provincie. 
In het visietraject is wel vertraging ontstaan als gevolg van het raadsbesluit om cluster 1CD 
aan te wijzen als transformatiegebied. De raad heeft ons opgedragen om de visie op gebied 
1CD gelijktijdig met de visie op de gebieden 3, 6, en 7 in te dienen. 

Vraag 3: 
Kan het college toelichten wat precies wordt verstaan onder de ondernemingsverkenning 
voor de gehele Greenport Aalsmeer of is een verkenning wat het zegt dat het is; een 
verkenning? 

Antwoord: 
De Greenport Aalsmeer heeft opdracht gegeven om via ondernemersverkenningen te 
achterhalen wat het toekomstperspectief is van de (glastuinbouw-) ondernemers binnen de 
Greenport Aalsmeer. Daarnaast wordt in transformatiegebieden onderzocht wat plannen zijn 
van tuinders in her gebied en of zij bereid zijn te verplaatsen. Ook wordt onderzocht welke 
glasopstallen hier staan voor het inzichtelijk maken van de saneringsopgave. Deze 
informatie wordt opgehaald via interviews met ondernemers in de Greenport Aalsmeer. De 
resultaten worden opgenomen in een rapport dat belanghebbenden inzicht geeft in de 
behoeften en wensen van ondernemers. Het geeft meer duidelijkheid over vestigings- en 
uitbreidingsmogelijkheden in glastuinbouwgebieden en de transformatieopgave waar 
glastuinbouw niet meer kansrijk is. 

Vraag 4: 

Leidt de ondernemingsverkenning tot nieuw beleid? Zo ja, waarom? 

Antwoord: 

De resultaten zijn nog niet bekend. 
Wij verwachten betrokkenen, belanghebbenden en de gemeenteraad nog voor het 
zomerreces hierover te kunnen informeren. De uitkomst van de ondernemersverkenningen 
zal gebruikt worden om eventuele nieuwe afwegingen te maken. 
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Vraag 5: 

Verschuift de termijn die u in uw brief noemt wanneer de verkenning leidt tot nieuw beleid? 

Antwoord: 

Nee. In de brief is aangegeven dat vaststelling van de ruimtelijke visie in het derde kwartaal 
van 2017 zal plaatsvinden. 
Vraag 6: 

Wat is de reden voor het college om de verkenning van de provincie af te wachten? 

Antwoord: 
De ondernemersverkenningen worden niet door de Provincie Noord-Holland uitgevoerd, 
maar door de Greenport Aalsmeer. De ondernemersverkenningen leveren informatie op over 
de kansen voor glastuinbouw en de transformatie opgave. Zie verder antwoord op vraag 4. 
Vraag 7: 
Ongeacht de antwoorden op de vragen 4, 5 en 6; wat gaat het college met de verkenning 
doen? 

Antwoord: 
De resultaten van de verkenning worden gebruikt als input om de ruimtelijke economische 
visie verder vorm te geven en voor een goede propositie voor het tuinbouwgebied en 
parkmanagement. Dit ook conform besluitvorming van de gemeenteraad over de 
heroriëntatie PrimA4a voor een leefbaar Rijsenhout en Burgerveen. 

Vraag 8: 
Hoe groot is het risico dat er uit deze verkenning een andere visie ontstaat die haaks komt te 
staan op de ideeën die de inwoners en ondernemers in Rijsenhout aan het ontwikkelen zijn? 

Antwoord: 
Wij verwachten dat dit risico voor wat betreft de ondernemers beperkt is, omdat de 
resultaten van de verkenning gebaseerd zijn op met hen gehouden interviews. Voor wat 
betreft de inwoners is dat op dit moment niet in te schatten, aangezien de resultaten van de 
ondernemersverkenningen nog niet bekend zijn. 
De resultaten van de ondernemersverkenningen zijn juist ook een aanvulling op de visie 
waaraan wij werken en geven informatie voor een verdere duurzame ontwikkeling van 
PrimA4a. Zie verder ook antwoord op vraag 7. 

Vraag 9: 
Gaat u de ondernemersverkenning met de inwoners en ondernemers in Rijsenhout 
bespreken en zo ja op welke manier; zo niet; waarom niet? 

Antwoord: 
Wij zullen, zodra de Greenport Aalsmeer het rapport met de resultaten van de 
ondernemersverkenningen heeft vrijgegeven, de resultaten delen met de inwoners en 
ondernemers in Rijsenhout. 
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De Greenport Aalsmeer is opdrachtgever voor de ondernemersverkenningen en zij zal in 
eerste instantie ook de communicatie over de resultaten verzorgen. Zij zal dit in afstemming 
met ons doen. Momenteel stelt de Greenport Aalsmeer een voorstel voor communicatie op. 
De uitkomsten van de ondernemersverkenningen worden door Greenport Aalsmeer alleen 
teruggekoppeld aan alle ondernemers die zijn geïnterviewd. Wij zullen ook andere 
betrokkenen en belanghebbenden informeren. 

Vraag 10: 
Kan het college de ondernemersverkenning met de Raad delen direct nadat deze 
voorhanden is? 

Antwoord: 
Ja. Zodra de Greenport Aalsmeer het definitieve rapport vrijgeeft, willen wij deze ook delen 
met de gemeenteraad. Zie verder antwoord op vraag 9. 

Vraag 11: 
Zijn er nog meer documenten bij de provincie in de maak die van invloed kunnen zijn op de 
visie Rijsenhout? Zo ja welke stukken zijn dat dan. 

Antwoord: 
Ja, de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt geregeld aangepast. Daarnaast worden 
door Greenport Aalsmeer greenportbrede activiteiten uitgevoerd voor de modernisering van 
het teeltareaal en transformatie waar glastuinbouw niet meer kansrijk is. Deze zijn 
opgenomen in de uitvoeringsagenda, die u eerder heeft ontvangen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Bijlage: 

Kaart Indeling gebieden Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer (clusterindeling en uitsnede) 
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Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 

 

 

 

In de Ruimtelijke Visie van de Greenport Aalsmeer zijn de gebieden ingedeeld naar grootschalige nieuwe en bestaande glastuinbouwgebieden (de 

deelplannen van PrimA4a), kleinschalige glastuinbouwgebieden, tuinbouwgebieden met maatwerkopgave en transformatiegebieden en verspreid glas. 

De kleinschalige glastuinbouwgebieden zijn de herstructureringsgebieden, waar modernisering van het teeltareaal nodig is (cluster 5 PrimA4a). Voor de 

maatwerkopgave gebieden moet een afweging gemaakt worden of deze gebieden (deels) glastuinbouwgebieden blijven of (deels) transformatiegebieden 

worden (clusters 1 en 2 PrimA4a). Transformatiegebieden en verspreid glas is de categorie waar glastuinbouw niet meer kansrijk is (clusters 3, 4, 6, 7 en 8).  



Onderstaand is de oorspronkelijke clusterindeling van PrimA4a weergegeven. De clusters 3, 4, 6, 7 en 8 maken geen onderdeel meer uit van PrimA4a 

(transformatiegebieden). 
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