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Ten Geleide

De NRLO (Notionole Rood voor Londbouwkundig Onderzoek) en SIGN (Stichting lnnovotie

Glostuinbouw) hebben gezomenliik een initiotief genomen voor de uitvoering von een

progrommo "Glostuinbouw 2020" met ols doel een duurzome, vitole én gerespecteerde

glostuinbouw in Nederlond. De uitdoging is om de smolle technologische involshoek, die

veelol in de glostuinbouw wordt gekozen te verbreden met een meer mootschoppeliike

involshoek. Systeemvernieuwingen kunnen slechts slogen ols noost economische, en

technische woorden ook oondocht wordt gegeven oon ondere woorden zools mootschop-

peliike, ethische en culturele woorden. Doorom wordt in deelstudies oondocht gegeven oon

ondere ospecten don technologie, zools de bestuurliike complexiteii von relocotie-

vroogstukken en oon het invullen von een begrip ols ruimteliike kwoliteit. ln deze studie

wordl ingegoon op hei bestuurliik opereren von de glostuinbouwsector bii relocotie-

processen.

Berenschot Procesmonogement en de Foculteit Techniek, Bestuur en Monogement von de

Technische Universiteit Delft hebben op verzoek von de NRLO en SIGN een oontol

processen geonolyseerd die voorof gingen oon het besluit om een proiectvestiging

(relocotie) te reoliseren of of te wiizen. Centrool doorbii stond de vroog noor de effectiviteit

von hei bestuurliik opereren von de glostuinbouw zelÍ. Deze ropportoge geeft een beeld

von de vele dilemmo's die zich in de procesgong voordoen en geeft ook oon woor de

glostuinbouw effectiever kon optreden. Een belongriike les is dot proiectvestigingen slechts

kunnen slogen ols gedurende het gehele bestuurliike proces zorgvuldig met olle

mootschoppeliike octoren wordt omgegoon. De glostuinbouw dient dot ook in hoor eigen

hondelen veel nodrukkeliiker mee te nemen.

Het leren honteren von de besiuurliike complexiteit is één von de succesfoctoren om tot

duurzome nieuwe locoties voor glostuinbouw te komen. De NRLO en SIGN hopen dot dit

ropport door oon zol biidrogen.

Dr.ir. A.P Verkoik,

Directeur NRLO

F.H. Hoogervorst,

Voorzitter Bestuur SIGN

Besiuurliik opereren glostuinbouwsector
bii relocoties





lnhoudsopgqve

Ten Geleide

Somenvotting

1. lnleiding

2. §trotegische dilemmo's

3. Conclusies

Billogen:

1 : Cosusbeschriiving Cromstriien

2: Cosusbeschriiving Hormelerwoord

3: Cosusbeschriiving Oude Compspolder

4: Geïnterviewde personen

5-: Deelnemers workshop

Summory

Bestuurli jk oper€ren glosluinbouwsecior
bii relocoties

I

't

3

5

19

2s

3r

37

41

43

45





§omenvqff ing

Dit ropport goot over de vroog hoe betrokkenen bii de glostuinbouw strotegisch slim

kunnen opereren in de besluituorming over nieuwe glostuinbouwlocoties. ln bestuurliik

opzicht ziin de besluifuormingsprocessen rond relocoties zeer complex. Er ziin zeer veel

portiien bii betrokken, en er is een groot oontol issues tegeliikertiid oon de orde. ln het

ropport worden zeven dilemmo's geformuleerd: strotegische ofwegingen woormee

betrokkenen bii de glostuinbouw te moken krijgen ols zii deelnemen oon besluitvorming

over nieuwe locoties. Per dilemmo is ook oongegeven hoe de glostuinbouw de voordelen

von een strotegische keuze kon benutten en de gevoren kon neutroliseren. De dilemmo's

ziin:

l. Moet de orgonisotiegrood von de ochterbon hoog of loog ziin?

2. Moeten belongenbehortigers beschikboor ziin voor de volledige ochterbon of kiezen

voor een specifieke groep?

3. Moeten vertegenwoordigers von de glostuinbouw de rol von proieclontwikkeloor op

zich nemen, of moeten zii zich beperken tot de rol von belongenbehortiger?

Moeten betrokkenen bii de glostuinbouw zich pro-octief of reoctief opsiellen?

Single-issue of multi-issue: moet de glostuinbouw zich olleen met de locotie an sich

bezighouden, of moet men ook koppelingen met ondere issues leggen?

Moet de glostuinbouw efficiënt of redundont ziin in het onderhouden von externe

reloties?

Hoe moet de glostuinbouw omgoon met winnoors en verliezers: moet de winst of de

compensotie von hel verlies zo vroeg mogeliik of zo loot mogeliik worden uitgekeerd?

4.

5.

6.

7.

Deze dilemmo's ziin geboseerd op een workshop met sleuielfiguren uit de glostuinbouw-

sector en op drie cosestudies, ie weten de besluitvorming over de reolisering von glos-

tuinbouw in Cromstriien, de Hormelerwoord, en de Oude Compspolder. ïen oonzien von

de besluifuorming over Cromstriien kon worden geconcludeerd dot voorstonders von de

locotie een te sterke technicol fix-houding hodden: men verwochtte dot goede ínhoudeliike

voorstellen de mootschoppeliike weerstond wel zouden overwinnen. ln de Hormelerwoord

bleek het voorol moeiliik om een risicodrogende portii te vinden die de grondtronsocties

kon reoliseren. Bii de Oude Compspolder bleek de trekkersrol von de Stichting ITOM een

belong riike succesfoctor.

De cosestudies en de workshop geven ook oonleiding tot een oontol generieke conclusies

over strotegisch slim gedrog von de glostuinbouw bii besluitvorming over nieuwe locoties.

ln de eerste ploots is het verstondig om de oondocht meer te leggen bii het regionole

niveou. Ten tweede is het von groot belong om plonnen voor nieuwe locoiies ol in een
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vroeg stodium met ondere portiien te bespreken. Dit kon zowel de inhoud ols het droog-
vlok von het plon ten goede komen. ln de derde ploots moet geconcludeerd worden dot
glostuinbouw bii sommige portiien een negotief imogo heeft. Dot betekent dot de sector
zelf initíotiefriik moet ziin in de besluitvorming over nieuwe locoties. Bovendien kon de
glostuinbouw zich insponnen om zich ols oontrekkeliike, innovolieve en goed renderende
sector te posiiioneren. De cosestudies loien verder het belong zien von een sterke trekker
een gemeente, een privoie orgonisotie of een individuele persoon die zich inspont en zich
ondernemend opstelt om een bepoolde locotie te reoliseren. Tenslotte bliikt de onzekerheid
ten oonzien von oon- en verkoop von grond een belongriike foolfoctor. De LTO kon híerin
wellicht een bemiddelende rol spelen.
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I . I nleiding

De relocotie von glostuinbouwgebieden is de lootste ioren een belongriik bestuurlilk themo

geworden, onder meer door de voorgenomen herstructurering von het Westlond, de

reolisering von VINEX-wiiken en de schoolvergroting in de secfor. LTO Nederlond, de

regionole lond- en tuinbouworgonisoiies en ondere betrokkenen bii de glostuinbouw

spelen een belongriike rol in de besluituorming over de relocoties.

De besluitvorming over nieuwe glostuinbouwlocoties is voor betrokkenen bii de glos-

tuinbouw niet oltiid bevredigend verlopen. Sommige locoties woor de sector zich sterk voor

heeft gemookt ziin niet gereoliseerd, ondere slechis gedeelteliik of met groie vertroging. ln

bestuurlijk opzichi ziin de besluitvormingsprocessen rond relocoties zeer complex, om

tenminste de volgende redenen:

. de multi-oclor conÍert

Bii deze processen ziinzeer veel portiien betrokken, zools portiien uii de seclor, moot-

schoppeliike orgonisoties, lokole en regionole overheden, en de ministeries von VROM en

LNV. Deze portiien hebben vook heel verschillende opvotting over de vroog wot een

gewenste locotie is en hoe deze gereoliseerd moet worden. Voor de reolisering von hun

doelen ziin portiien von elkoor ofhonkeliik; bovendien kunnen ze elkoors initiotieven

blokkeren.

. de mulíi-issue conÍexl

Bii de besluitvorming over relocoties in de glostuinbouw is een grooi oontol issues

tegeliikertiid oon de orde. Vook is deze besluitvorming gekoppeld oon besluituorming over

ondere ruimteliike bestemmingen zools woningbouw en notuurontwikkeling. Doornoost

spelen themo's die betrekking hebben op de kwoliteit von de nieuwe locoties, zools

londschoppeliike inpossing en het gebruik von indusiriële restwormte, een steeds belong-

riiker rol.

Dit ropport goot in op de vroqg hoe betrokkenen bii de glosiuinbouw strotegisch slim

kunnen opereren in besluifuormingsprocessen rond de relocotie von glostuinbouw-

gebieden. Het ropport is geboseerd op een onderzoek noor de besluifuorming rond

relocoties dot Berenschot Procesmonogement en de Technische Universiteit Delft hebben

uitgevoerd in opdrocht von de Stichting lnnovotie Glostuinbouw en de Notionole Rood voor

Londbouwkundig Onderzoek. ln het onderzoek ziin drie cosestudies uitgevoerd, te weten

de besluitvormingsprocessen rond de locolies Cromstriien, de Hormelerwoord en de Oude

Compspolder. Op bosis von deze cosesiudies ziin zeven dilemmo's geformuleerd:
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strotegische keuzemomenten woormee betrokkenen bii de glostuinbouw geconfronteerd

worden in de besluifuorming over relocoties. Deze dilemmo's ziin vervolgens in een

workshop voorgelegd oon een oontol sleutelfiguren uit de glostuinbouwsector. Hun reocties

op de dilemmo's zifn verwerkt in dit ropport.

De opbouw von dit roppod is ols volgt. ln Hoofdstuk twee presenteren we zeven dilemmo,s.
Per dilemmo geven we een beschriiving von het dilemmo en een oplossingsrichting. We

illustreren de dilemmo's oon de hond von de drie cosesiudies. Hoofdstuk drie presenteeri

onze conclusies. We hebben conclusies geformuleerd per cose, per dilemmo en overoll.
Vervolgens geven billoge 1,2 en 3 een uitgebreide beschri]ving von de besluitvormings-

processen. Biiloge 4 en 5 geven respectieveliik een overzicht von de geïnterviewde

personen en de deelnemers oon de workshop.
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2. §trqtegische dilemmq's

ln de besluituorming over relocoiies worden betrokkenen bii de glostuinbouw geconfron-

teerd met lostíge ofwegingen. Deze loten zich formuleren ols dilemmo's. Door de

complexiteit von de besluitvormingsprocessen die hier oon de orde ziin, is het nomeliik niei

op voorhond te zeggen welke hondelwiize het beste is. Aon iedere sirotegische keuze zitten

zowel voor- ols nodelen. Het is echter wel mogeliik om, gegeven een bepoolde keuze, de

nodelen hiervon zoveel mogeliik te ondervongen. ln dit hoofdstuk stoon zeven dilemmo's

omschreven. Per dilemmo wordt ook een oplossingsrichting oongegeven: een hondelwiize

die de voordelen von een bepoolde sirotegische keuze benut en de gevoren ervon zoveel

mogeliik neutroliseert. De dilemmo's worden geïllustreerd oon de hond von voorbeelden

uit de bestudeerde relocotieprocessen.

ln dit hoofdstuk wordt regelmotig gesproken von 'de glostuinbouw'. Hiermee bedoelen wii

orgonisoties die in de relocotieprocessen de belongen von glostuinders behortigen. Dot kon

LTO Nederlond of de regionole lond- en tuinbouworgonisoties ziin, moor ook een

belongenvereniging die speciool is opgericht noor oonleiding von een bepoold

relocotieproces.

Dilemmq l: Orgonisotiegroqd ochterbqn hoog of loog?

Dit dilemmo betrefi de relotie tussen belongenbehortigers (LTO) en ochlerbon. De vroog is

of de LTO moet investeren in een strokke orgonisotie von de ochterbon, woordoor ze

duideliik en met een siem kon spreken in overleg met ondere portiien. Of moet de LTO

kiezen voor een wot lossere bond mei de ochterbon? Anders geformuleerd: moet de LIO

investeren in een hoge orgonisotiegrood of is het verstondiger een wot logere orgonisotie-

grood no te streven?

Op het eerste gezicht liiki het voor de hond te liggen om te investeren in een hoge

orgonisotiegrood. Dit verslerki de positie von de LIO in het besluitvormingsproces: het is

duideliik dot deze nomens de belongengroep spreekt en een ofsprook mel de LTO is een

ofsprook met de sector. De ruimie die kon ontstoon tussen ofsproken moken en uifuoeren,

wordt hierdoor minder.

Er volt echter ook veel te zeggen voor een logere orgonisoiiegrood. Allereerst omdot dit

beter post bil de feiteliike stond von zoken in de sector: de voriëteit in de sector is soms zo

groot, dot het onmogeliik is om een hoge orgonisotiegrood no te streven.
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Voorts kon ruimte lussen LTO en ochterbon ook strolegische voordelen hebben. Wonneer

olle te moken ofsproken door de LTO ook precies zo zouden moeten worden uitgevoerd,
zol er woorschiinliik nooit meereen ofsprookworden gemooh. Een reden om ie opteren
voor een loge orgonisotiegrood is don ook dot iuist meer ruimte kon ontstoon voor voriëteit
in strotegieën en inhoudeliike opties. Risico's zijn hier dot er weinig commilment oon be-

sluiten ontstoot en dot een consolidotie von inhoudeliike resultoten von het proces lostíg is.

ln de workshop ziin de voor- en nodelen von een hoge en loge orgonisotiegrood groten-

deels onderkend. De belongriikste beelden:

' Eneziids werd sterk benodrukt dot de LTO moet bliiven nostreven dot zii nomens een

duideliike ochterbon kon spreken. Dit vergroot hoor legitimiteit.

' Anderziids is LTO zich er von bewust dot hoor ochterbon veel voriëteit kent en dot zii -
biivoorbeeld - individuele tuinders nooii kon dwingen zich ie conformeren oon hoor
besluiten.

o Bovendien: ondere porfiien ziin zich von deze lostige situotie uíteroord bewusi en

proberen deze verdeeldheid von de ochterbon te benutten. Gemeenten biivoorbeeld

onderhondelen met verschillende inzel over grondpriizen om tuinders uit te kopen.

Oplossingsrichtingen

Op bosis von de resultoten von de workshop kunnen we twee oplossíngsrichtingen

oongeven. ln het olgemeen geldt dot discipline von de ochterbon niet wordt opgelegd,
moor tiidens het proiect moei ontstoon en moet groeien. Door de belongen goed te

behortigen en de ochterbon voorldurend ie informeren over de voortgong von het prolect,

de problemen die zich hierbii voordoen, de konsen die er ziin etc., kon commitment von de

ochterbon ontstoon.

Benut in onderhondelingen de voriéteiÍ van de ochÍerbon

Een hoge orgonisotiegrood kon goed somen goon met het behortigen von verschillende

belongen. Wonneer het lukt de onderhondelingsportner gevoelig te moken voor de voriëteii

von de ochterbon, wordt het voor deze portner lostiger om mei simpele mootregelen te

komen. Hoe meer de onderhondelingsportner recht doet oon de voriëteit von de ochter-

bon, des te meer ruimte kon er voor de sector ontstoon.

A,laok meer gebruik van ad hoc arrongementen. LTo is focililerend

De representotie von de ochterbon moet worden georgoniseerd in de regio om een proiect

heen. Als het proiect regionool wordt georgoniseerd met regionole mensen heefi dit een

grotere kons von slogen in de wereld von de glostuinbouw. Regionole mensen kennen de

regionole dilemmo's en genieten ook regionole bekendheid. Ze kunnen zich derholve beter
positioneren.
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De structuur von LTO is geloogd: LTO Nederlond met dooronder de gewesteliike

orgonisoties von LTo, zools de WLTO en de GLTO. De oprichting von een od hoc

orgonisotie ols mootwerk voor de regionole problemotiek betekent een derde loog in de

structuur. LTO Nederlond moet zich in de belongenbehorfiging tiidens individuele proiecten,

zools Cromstriien, Hormelerwoord of Oude Compspolder terughoudend opstellen. De

gewesteliike LTO's dooronder moeten een fociliterende en initiërende rol spelen ten

opzichie von deze od hoc orgonisotie . Zri zullen in dit model meer op de ochtergrond

treden don biivoorbeeld bii Cromstriien hei gevol wos.

Bii de gewesteliike LïO's ligt wel de verontwoordeliikheid om te zorgen dot zo'n orgonisotie

wordt opgerichi. Lukt dit niet don zullen de gewesieliike LTO's het voortouw moelen nemen.

De cosus Hormelerwoord kon ols voorbeeld dienen von deze regionole strotegie. ln deze

cosus is er specifiek voor de ontwikkeling von de Hormelerwoord een belongenvereniging

opgerichi, de Belongenvereniging Agroriërs Vleuten-De Meern. De GLTO heefl een

onofhonkeliik voorzitter oongewezen en heeft zich doorno noor de ochtergrond bewogen.

Wel is de GLTO fociliterend gebleven. De belongenvereniging is zo ingericht dot zij eigen

leden en een eigen contributie heeft, en doormee finoncieel onofhonkeliik von de GLTO is.

Dilemmq 2: Represenlotie von de qchterbqn: kiezen yqn een
bepoolde groep oÍ beschikboqr bliiven voor
iedereen?

De ochterbon von de LTO is biizonder divers. Zowel tuinbouw, okkerbouw ols veehouderii

ziin ín de LTO vertegenwoordigd. Glostuinbouwrelocoties zorgen voor interne sponningen

binnen de LTO. Relocotieproiecten impliceren vook de oonkoop von gronden von okker-

bouwers of veehouders en de verkoop von gronden oon tuinbouwers. Het ene lid von de

LTO is dus de verkopende portil, terwiil het ondere lid de oonkopende portii is. Nu kon het

voordelen scheppen dot de portiien in een orgonisoiie vertegenwoordigd ziin, omdot ze

don dichter bii elkoor stoon. ln de prokti]k echter ontstoon heftige discussies over'gros'
voor'glos'.

Ook binnen de glostuinbouw is de ochterbon divers. Niet olle glostuinders hebben nomeliik

dezelfde belongen ols het goot om relocoties. Sommigen hebben geen bezwoor tegen

verplootsing en willen dot een en onder op een voor hen gunstige wiize verloopt, onderen

willen niet weg, en weer onderen streven ernoor uitgekocht te worden, zodot ze hun bedriif
op een goede monier kunnen beëindigen.
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De vroog is of getrocht moet worden olle uiteenlopende belongen te behortigen, of dot iuist
één bepoolde groep vertegenwoordigd moet worden. Een reden om te kiezen voor een

bepoolde groep luinders, bi[voorbeeld de groep die noor een nieuwe locotie wil verkossen,

is dot zo specifiek de belongen von deze groep behortigd kunnen worden en dot die

specifieke groep zich herkent in het stondpuni. Een risico is dot op deze monier degenen

die niet lot deze groep behoren zich buitengesloten voelen en zich niei herkennen in de

stondpunten en opvottingen die worden uitgedrogen. Dot is niet het gevol ols ervoor wordl

gekozen voor iedereen beschikboor te bliiven. Het gevoor von die strotegie is echter dol
bepoolde groepen zich niet meer herkennen in de 'verwoterde' opvottingen von de
'orgonisotie.

Als we kiiken noor glostuinbouwrelocoties don zien we doi de LTO eigenliik de keuze heeft

gemookt voor de groep tuinders die wil verkossen. We zien veel minder oondocht voor

tuinders die willen stoppen of voor de okkerbouwers of veehouders wiens grond voor de

tuinbouw wordt oongekocht.

Oplossingsrichtingen

Bied ruimÍe oan ad hoc verbonden

De oplossingsrichiing voor dit dilemmo is te vinden in het ruimte bieden oon od hoc

verbonden. Zo ontstoot mootwerk voor de oon de orde ziinde problemotiek. Voor ieder

proiect ofzonderliik kon don bekeken worden hoe de belongenbehortiging het beste kon

worden georgoniseerd. Hierdoor wordt de regionole orgonisotie versierkt. De huidige

orgonisotiestructuur von de LTO kon hierbii fociliierend ziin.

Kies niet alleen voor tuinders díe willen verkossen, moor mook per proiect een keuze

Ook geldt dot niet uitsluitend gekozen moet worden voor de tuinders die willen verkossen,

moor dot de belongen von biivoorbeeld de verkopende portiien of de tuinders die willen

stoppen ook worden behortigd. Wonneer voor een regionole oonpok wordt gekozen, kon

per proiect een keuze worden gemookt, die het beste post bii het betreffende proieci.
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De Belongenvereniging Agroriërs Vleuten-De Meern kon hier weer ols voorbeeld genoemd

worden. Von deze vereniging konden tuinders lid worden, moor ook veehouders en

boeren. Op een gegeven moment hod de vereniging 
.l20 

leden. De meesie leden woren

tuinders, moor dit woren ze long niet ollemool; ook boeren woren lid.

ln de Oude Compspolder is niet specifiek gekozen voor een bepoolde groep tuinders die

zich door konden goon vesiigen. Tuinders uit de wiik Woteringseveld hodden echter wel

een voorkeursrecht om ie kopen tot een bepoolde termiin. Hierno werden de percelen op

de vriie morkt verkocht.

Dilemmo 3: Moet de glostuinbouw optreden qls proiect-
ontwikkelqsr oÍ ols belqngenbehortiger?

Dit dilemmo betreft de vroog of vertegenwoordigers von de glostuinbouw olleen ols

belongenbehortigers moeten optreden, of dot ziizell ook ols proiectontwikkeloor locoties

(mede) moeten ontwikkelen.

Het voordeel von het optreden ols proiectontwikkeloor is dot commiiment wordt getoond

ten oonzien von een bepoolde locotiekeuze: men is bereid een finoncieel risico te lopen. Dit

geefi vedrouwen bii de ochterbon en ondere portiien in zowel de locotiekeuze ols woi

betreft de vroog of de belongenbehortiger ziin werk serieus neemi. Verder kon het de

besluituorming omtrent een locotie versnellen, ols geen ondere (geschikte) project-

ontwikkeloor zich oond ient.

Nodeel von het optreden ols proieciontwikkeloor is dot men zich nodrukkelijk vostlegt op

één locolie. Dit kon de geloofwoordigheid von de belongenbehortiger oontosten ols hii ook

betrokken is bii de besluitvorming over olternotieve locolies. Het kon een deel von de

ochterbon vervreemden, dol geen voorstonder is von de locotie die ontwikkeld wordt.

Over het olgemeen is er wel een ontwikkeling woorneemboor in de richting von meer

risicodrogende porticipotie en don met nome in deelproiecten, zools de wotervoorziening

of de energievoorziening.

Oplossingsrichting

Lo n deliik bela ng en beha rtigen, reg ionao I beperkÍ po rficiperen

LTO Nederlond kon zich het beste bliiven monifesteren ols belongenbehortiger. ln de regio

is deelnome in een ontwikkelingsmootschoppii goed denkboor. De vroog doorbi] is wel hoe
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risicodrogend deze porticipotie moet ziin. De LTO is immers geen ondernemer; olleen

ondernemers kunnen risicodrogend porliciperen. Een beperkte porticipotie vonuit de

regionole LTO kon een commitment betekenen dot een proiect net weer iets verder kon

brengen.

De Belongenvereniging Agroriërs Vleuien-De Meern porticipeerde in de Stuurgroep

Verplootsing Glostuinbouw. Ze porticipeerden echter niet risicodrogend. ln Bleiswiik zien we

nu dot de WLTO goot deelnemen in een ontwikkelingsmootschoppii. Of dit risicodrogend

is, is echter nog de vroog.

ln eerste instontie kon het verstondig ziin om nief risicodrogend te porticiperen. Om het

proiect verder te brengen kon don loter besloten worden tot het drogen von enkele risico's.

Dilemmq 4: Moet de glqstuinbouw zich pro-octieÍ oÍ reqcÍieÍ
opstellen?

Moet de glosiuinbouw zich te ollen tiide pro-octief opstellen in de besluitvorming over

relocoties, of is een reoctieve opstelling soms verstondiger? Vonuit een pro-octieve benode-

ring neemt de glostuinbouw zelf het initiotief om plonnen te ontwikkelen en overleg tussen

betrokken portilen tot stond te brengen. Bii een reociieve opstelling is de glostuinbouw

ofwochtender; er wordt voorol gereogeerd op de initiotieven von ondere octoren.

Een reden om te kiezen voor een pro-octieve opstelling is dot een vroeg ingebrocht voorstel

veel invloed op de besluitvorming kon hebben. Er is nog veel ruimte voor oliernotieve

oplossingen, en nog niet olle portilen hebben hun voorkeur duideliik georticuleerd. Ook

een octieve opstelling in het leggen von contocten met ondere portiien kon een positief

effect hebben op de besluituorming. Het bevordert de voortgong von het proces en ver-

groot het droogvlok voor oplossingen. Betrokkenen bii de glostuinbouw kunnen ook kiezen

voor een pro-octieve opstelling om hun commitment te tonen oon de tuinders die hun

ochierbon vormen: een pro-octieve houding geeft het signool dot men er olles qon doet

om nieuwe locoties ie reoliseren.

Een risico von een pro-octieve opstelling is echter doi bii een vroeg ingebrocht voorstel

ondere portiien olle gelegenheid hebben om het of te schieien. Dii kon een reden ziin om

te kiezen voor een meer reoctieve opstellíng. Doornoost kon het opportuun ziin een

inhoudeliik voorstel of een initiotief tot overleg "ochter de hond te hebben", om op een

loter moment in het besluifuormingsproces in te brengen. Dergelijke initiotieven kunnen een

vostgelopen proces weer nieuw leven inblozen.
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Oplossingsrichtingen

Pro-octief is noodzokeliik wegens negalief imago glosÍuínbouw

Deelnemers oon de workshop onderkenden het risico dot vroeg gelonceerde voorstellen ols

schietschilf kunnen fungeren. Zii benodrukten echter de noodzook von een pro-octieve

opstelling. Als gevolg von het negotieve imogo von glostuinbouw ols ruimteliike bestem-

ming zullen ondere portiien niet snel het initiotief nemen voor een relocotie. Een deelnemer

formuleerde het zo: 'Als je ols sector niet pro-octief reogeert komi er nooit een locotie von

de grond. Anderen doen het niei voor ie". Verder goven deelnemers oon dot een inhoude-

liik plon ook kon dienen om een nieuwe locotie op de ogendo te kriigen; in overleg met

ondere portiien kon het plon vervolgens worden oongepost zodot de kwoliteit en de

hoolboorheid ervon toenemen.

Pro-aclief voorol procesmoÍig invullen

De besle monier om mei dit dilemmo om te goon liikt dus door een procesmoiig pro-

ociieve opstelling. De glostuinbouw moet veel investeren in het leggen von contoclen en het

voeren von overleg met ondere porti]en om de relocotieproblemoiiek te ogenderen en

droogvlok voor nieuwe locoties te creëren. lnhoudeliike voorstellen kunnen hierbii een

hulpmíddel ziin, zolong duideliik is dot deze voorstellen een verkennend korokter hebben.

Voor wot betreft inhoudeliike voorstellen met een definitiever korokter, moet de glos-

tuinbouw zich soms pro-octief en soms reoctief opstellen. Een procesmotig pro-octieve

opstelling droogt ertoe bii dot betrokkenen bii de glostuinbouw beter kunnen inschotten

wonneer het een geschikt moment is om inhoudeliike plonnen te lonceren en te steunen.

De glostuinbouw heeft zich in de besluituorming rond Cromstriien inhoudeliik overwegend

pro-octief opgesteld: met grondeigenoor AMEV heeft de WLTO het initiotief genomen om

Cromstriien ols mogeliike locotie bii de Provincie onder de oondocht te brengen. Deze

inhoudeliik pro-octieve houding heeft ertoe biigedrogen dot de locotie ol vroeg in het

proces kwom vost te liggen. Dii heeft enerziids tegenstonders von de locotie gelegenheid

gegeven om het plon te kritiseren en een lobby ie orgoniseren. Anderziids vormde

Cromstriien een zeer oontrekkeliike locotie, voorol omdoi het hele gebied in honden wos

von één eigenoor. Het is dus begriipeliik doi de glostuinbouw deze gelegenheid met beide

honden oongreep. Procesmotig heeft de glostuinbouw zich oonvonkeliik niet pro-octief

opgesteld. Pos in een loter stodium is het contoct met lokole overheden en notuur- en

milieuorgonisoties geïntensiveerd. Mede hierdoor heeft de glostuinbouw de lokole

weerstond tegen de locotie Cromstriien wellicht onderschot.

Bestuurliik opereren glostuinbouwseclor
bii relocoties

II



Dilemmo 5: Moet de glostuinbouw kiezen voor een single-
issue of voor een multi-issue benodering?

Dit dilemmo betreft de vroog of de glostuinbouw zich in de besluitvorming over relocoiies

moet beperken tot de relocotieproblemotiek, of dot men koppelingen moet leggen met

ondere issues, zools ondere ruimteliike bestemmingen, milieu, en technologische innovoiie.

Een reden om te kiezen voor een single-issue benodering is doi het de zoken (op het eerste

gezicht) eenvoudíger houdt. Het risico bestoot echter dol voor sub-optimole oplossingen

wordt gekozen, omdot de verbonden met ondere zoken buiien beeld verdwiinen. Ook
bestoot het gevoor dot de glostuinbouw bij een single-issue benodering onvoldoende oog

heeft voor de monier woorop ondere porti]en tegen de relocotieproblemotiek oonkijken:
voor hen kunnen hele ondere issues centrool stoon. Een reden om te kiezen voor een multi-
issue benodering is don ook dot zo een grotere inhoudeliike en relotionele voriëteit

mogeliik wordt en dot zich meer konsen op win-win siiuoties en compensotiemogeliikheden

voordoen. Nodeel von een multi-issue benodering is dot dit onnodige complexiteit in de

hond kon werken. Er onistooi bovendien kons op vertroging doordot besluitvorming rond

relocotie ofhonkeliik wordt von voortgong elders.

Oplossingsrichiingen

Eigenliik is er geen keuze: belrokkenheid van andere porliien leidi vonzelf toÍ mulÍi-issue

ln de workshop werd benodrukt dot een multi-issue benodering obsoluut noodzokeliik is

om voldoende droogvlok voor een nieuwe locotie te creëren. Bovendien kon de glos-

tuinbouw niet olleen de ogendo von besluifuormingsprocessen von relocoties bepolen.

Andere portiien zullen dus ook ondere issues op de ogendo zetten. Tegeliik werd het

gevoor von vertroging en te grote complexiteit ols gevolg von een multi-issue benodering

onderkend. Doornoost werd gesteld dot de koppeling von glostuinbouw en

notuurontwikkeling, die vook wordt gemookt, de economische hoolboorheid von locoties

kon ondermiinen.

Streef noar een 'zachte koppeling'van issues door een procesmatige oonpak
De glostuinbouw kon deze risico's von een multi-issue benodering proberen te vermiiden

door te streven noor een zogenoomd e 'zachle koppeling'von issues. Dot wil zeggen dot
wel wordt gestreefd noor win-win situoties door een nieuwe locotie te koppelen oon bii-
voorbeeld het gebruik von industriële restwormte. De glostuinbouw moet echter voorkomen

dot de voortgong in de besluituorming over de nieuwe locotie ofhonkeliik wordt von de

voortgong ten oonzien von ondere issues. Hiervoor is het von belong dot de ontwikkeling

von een nieuwe locotie niet te proiecimotig wordt oongepokt. Bii een proiectmotige oonpok
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worden zoveel mogelíik horde, eenduidige ofsproken gemookt over biivoorbeeld zoken ols

notuurontwikkeling of het gebruik von restwormte. Hierdoor wordt de ontwikkeling von een

locotie kwetsboor voor siognotie met betrekking tot deze issues. Bi[ een procesmotige

oonpok probeert de glostuinbouw zo long mogeliik bindende ofsproken uit te stellen en

diverse opties open te houden. De besluituorming over de relocotie wordt hierdoor minder

ofhonkeliik von gekoppelde issues.

ln de besluitvorming over Cromslriien werd de glostuinbouwlocotie in een onderzoeks-

ropport (het LEI/NEl-ropport, zie biiloge 1) gekoppeld oon de ontwikkeling von een

bedriiventerrein in Cromstriien. Deze koppeling is gelegd door de regio Rofterdom, die

zocht noor uitbreidingsmogeliikheden von het hovengebied, en speelde in de besluit-

vorming op londeliik politiek niveou ook een belongriike rol. Hier is sproke von een

ongewensie koppeling von issues, die de hoolboorheid von glostuinbouw in Cromstriien

heeft verkleind. De lond- en iuinbouworgonisoties hebben zich don ook terechi verzet tegen

deze koppeling.

Dilemmq ó: onderhouden von exrerne relqlies: eÍÍiciënt oÍ
redundqnt?

Hoe moel de glosiuinbouw omgoon met hoor reloties met biivoorbeeld politíci, mootschop-

peliike orgonisoties en kennisinstituten? Bii een efficiënte benodering wordt olleen contoct

onderhouden mel deze octoren ols dit functioneel is. Een reden om doorvoor te kiezen is

dot de hoeveelheid tiid, geld en energie die ín het onderhouden von reloties goot zitten op

die monier slechis beperkt is. Een risico von deze monier von het onderhouden von reloties

is dot onvoorziene konsen en bedreigingen die voortkomen uit de complexiteit en grillig-

heid von besluifuormingsprocessen rondom de relocotíe von glostuinbouw niet worden

opgemerkt.

Een reden om redundontie toe te loten in het onderhouden von externe reloties is dot op

die monier iuist optimool gebruik kon worden gemookt von de complexiieii en grilligheid
von bestuurliike besluituormingsprocessen. Het gevoor bestoot echier dot het een verspilling

von resources met zich meebrengt. Ook kon er onoverzichteliikheid ontsloon wot beireft de

vroog wie nu precies wooryoor oonspreekboor en verontwoordeliik is. Een lootste nodeel is

dot de glostuinbouw met veel verplichtingen wordt opgezodeld die voortkomen uit het

"Yoor wot hoort wot"-principe.
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Oplossingsrichtingen

Redundoniie door míddelvan regionole sÍructuur /and- en luinbouworgonisaiies
Gelet op de complexiteit en grilligheid von de besluituorming over relocoties is een redun-
donte benodering bii het onderhouden von externe reloties noodzokeliik. Gelet op de
beperkie resources von de lond- en tuinbouworgonisoties liikt het ook hier von belong dot
er een tookverdeling ontstoot tussen LTO Nederlond en de regionole lond- en

tuinbouworgonisoties, woorbij LTO Nederlond met nome de reloties met de londeliike
politiek voor ziin rekening neemt.

Onderhoud de reloÍíes met medestanders

ln de workshop werd verder de oondocht gevestigd op het onderhouden von relofies met
medestonders. Volgens een oontol deelnemers heeft de glostuinbouw de neiging om voorol
met tegenstonders in contoct te treden teneinde het droogvlok voor nieuwe locoties te
vergroten. Hierdoor wordt weleens uit het oog verloren dot de sieun von medestonders von
tiid tot iiid herbevestigd moet worden, omdot deze onders kon wegebben. Ook hier kon
een te proiectmotige oonpok, die uitgoot von het principe 'ofsprook is ofsprook', schodelijk
zíin. Portiien die eens hun steun oon een locotie hebben uitgesproken kunnen deze ímmers
onder invloed von veronderende omstondigheden intrekken.

Eén von de succesfoctoren bii de reolisering von de locotie Oude Compspolder woren de
intensieve contocten die Stichting ITOM onderhield met de gemeenie Mooslond, het
Hoogheemroodschop Midden-Delflond, en met de toenmolige londeigenoren. Hierdoor
wos hii in stoot een goede inschotting von het commitment von betrokken portiien te moken
en op het juiste moment de locotie te reoliseren.

Dilemmq 7. winnoqrs en verliezers! winsl/compensqlie vroeg
of lqqt uilkeren?

Dit dilemmo heeft betrekking op de omgong met winnoors en verliezers, dot wil zeggen
portiien die voordeel of nodeel hebben bii de vermoedeliike uitkomst von het besluit-

vormingsproces. Centrool stoot de vroog of de winsi of compensotie von het verlies op een

vroeg of op een loot moment in het proces moet worden uitgekeerd.

Voordeel von het zo loot mogeliik uitkeren von de winst of eventuele compensotie von het
verlies is dot winnoors en verliezers bii het proces betrokken zullen blijven en zich voor de
voortgong eryon zullen insponnen. Het risico bestoot echter dot de winnoors zich beno-
deeld goon voelen ols ze long moeien wochten en doorom het proces goon frustreren. Dit
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geldt ook voor verliezers die geen of pos op een loot moment compensotie kriigen. Dit is

voorol von belong omdot vook onvoorspelboor is welke octoren het proces kunnen

blokkeren en wonneer zii dit zullen doen.

Het vroeg loten íncosseren von de winst of de compensotie von het verlies leidt dooren-

tegen tot goodwill bii de betrokkenen. Deze kon loter in het proces of eventueel in ondere

processen worden benut. Een rísico von de keuze om de winst in een proces vroeg te loten

incosseren is dot de winnoors en verliezers zich doorno opportunistisch goon gedrogen:

men heeft de buit binnen en er is geen incentive meer voor commitment oon het proces.

Het binnen redeliike termiin uitkeren von de compensotie/winst wordt bemoeiliikt door een

oontol foctoren. Een eerste focior is dot processen een longe doorlooptiid hebben en dot

cooliiies doordoor wisselen. Wie zich winnoor of verliezer voelt kon doordoor ook

veronderen. Een tweede foctor is dot er binnen de Riiksoverheid geen regisseur is en dot
niemond zich verontwoordeliik voelt (LNV in ieder gevol ook niet). Een derde foctor is dot
de sector verdeeld is. Een looiste foctor is dot de wet- en regelgeving geen snelle besluit-

vorming fociliieert.

Oplossingsrichiingen

De uitkering von de winsl of de compensotie von hel verlies moet vroeg in het vooruitzicht

worden gesteld om een ploots oon tofel te verwerven. Bii het geschetste dilemmo moet

worden bedocht dot de glostuinbouw momenteel in een moeiliike hoek zit en niei oltiid een

vonzelfsprekende gespreksportner is. Om die reden kon het verstondig ziin om de winst of
de compensotie vook vroeg in het vooruitzicht te stellen. Dit ols eerste bod om ols portii oon

tofel te komen en doormee het proces op gong te kriigen.

Er is ahiid veel besÍuurlifke dynomiek, dus winst nooÍÍ re vroeg uilbetalen

ln het olgemeen geldt dot het doodwerkelijk vroeg uitkeren von die winsi of de compenso-

tie opporlunistisch gedrog iot gevolg kon hebben. Bii onderhondelingen over relocoties ziin

echter zo veel octoren betrokken, dot de verhoudingen en coolities voortdurend wisselen.

Anders geformuleerd, de omgeving is extreem dynomisch. Om die reden is het niet

verstondig winst vroeg uit te betolen. Hierno kunnen de verhoudingen immers weer

veronderen, hetgeen voor portiien reden kon ziln zich opportunistisch le gedrogen.

Dit is biivoorbeeld gebeurd in de Hormelerwoord. De gemeente Hormelen voelde zich

verliezer ols er glostuinbouw in de Hormelerwoord zou komen. Ze heeft zich nodot ols

compensotie een rondweg wos toegekend niet ochter de glostuinbouw geschoord.
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Slerkere focus op regionob, ad hoc samenwerkingsverbonden

Onderhondelingen vergen een evenwichtige verdeling von de winst en het verlies over de

porti[en. Zools gezegd, kunnen onderhondelingen extreem dynomisch ziin, woordoor een

evenwichtige verdeling sterk wordt bemoeiliikt.

Wellicht is het ook om die reden versiondig de oondqcht wot meer te verleggen noor het

regionole niveou, woor sieeds ondere, od hoc somengestelde orgonisoties, nomens de

glostuinbouw onderhondelen, tenviil de LTO fociliterend optreedt. Op regionool niveou is

de winst-/verliesrekening vook doorzichtiger don op een hoger schoolniveou. Er wordt door
immers door een od hoc somenwerkingsverbond gewerkt oon proiecten, die voldoende

concreet ziin om een winstAerlies rekening te moken. De complexiteit is beperkter;

uitruilmogeliikheden kunnen don gecreëerd worden op het niveou von het proiect.

ln de Oude Compspolder is de regionole Stichting ITOM opgericht om het gebied te
ontwikkelen. Om onrust onder de londeigenoren te voorkomen is binnen ITOM steeds

verteld dot een uniforme priis zou worden betoold oon londeigenoren; voor iedereen

dezelfde priis dus. Dit is een verstondige sirotegie geweest.

De gemeente Mooslond kon ook ols verliezer worden oongemerkt, omdot de glos-

tuinbouwontwikkeling min of meer wos opgedrogen door de provincie. Stichting ITOM

heeft de gemeente veel zorgen uit honden genomen door biivoorbeeld zorg te drogen voor
de ontwikkeling von de groenvoorzieningen. No reolisotie ziin deze voorzieningen oon de

gemeente overgedrogen voor het symbolische bedrog von een gulden.

Froming als winsÍ erg belangriik

Ten slotte: bii dii dilemmo speelt'froming'een rol. Wonneer beschouwen portiien iets ols

winst of verlies?

Hormelen biivoorbeeld voelde zich verliezer, tenviil ze zichzelÍ ook riik hod kunnen priizen

dot door glostuinbouw kwom.

We moeten bedenken dot bii de huidige verhoudingen glostuinbouw vook een negotief

imogo heeft. Dieniengevolge zullen ofsproken over en met de glostuinbouw eerder ols

verlies worden gefromed don ofsproken met ondere sectoren, die biivoorbeeld een

innovotief imogo hebben. Mede om die reden is het noodzokeliik de sector te posiiioneren

ols innovotief, goed lopend, nouw verbonden met lT-ontwikkelingen, een stimulons voor de
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werkgelegenheid, etc. Een positiever beeld bii ondere portilen betekent dot een ofsprook

met de sector eerder ols een win-win situotie wordt gezien en dus eerder ols'winst'wordt
gefromed.

Bestuurliik opereren glostuinbouwsector l7
bij relocoties





3. Conclusies

ln dit ofsluitende hoofdstuk willen we onze conclusies presenteren. We hebben drie typen

conclusies getrokken. Ten eerste beschriiven we per cosus de belongriiksie conclusies. Deze

kunnen dienen ols een soort leeswiizer voor de volledige cosusbeschriivingen (biilogen 1, 2

en 3). Vervolgens holen we de dilemmo's uit het vorige hooÍdstuk noor voren en bespreken

korl per dilemmo de conclusies. Tot slot presenteren we een overallbeeld.

Conclusies per cosus

Concl usies CromsÍriien :

. Door de vroege oonwiizing von locotie Cromstriien wos het moeiliik om lokool voldoen-

de droogvlok le genereren en te behouden.

. De WLTO en de ondere voorstonders von de locotie Cromsiriien hodden te sterk een

technicol fix-houding: inhoudelilk goede plonnen zouden de moolschoppeliike weer-

stond wel wegnemen.

o Voorstonders von de locotie ziin er niet in gesloogd bii de gemeente Cromstriien het

'gefromede' verlies te tronsformeren in uitzicht op winst. Dit is mede te wiiten oon de

geringe koppeling von de glosiuinbouwlocotie oon ondere issues.

. Lokole tegenstond en koppelingen met de londeliike politiek ziin onderschot. Een

procesmotig pro-octievere houding en vroegere benutting von weok iies hod dit wellicht

kunnen voorkomen.

o Een sterkere of zichiboorder koppeling met de ochterbon von Westlondse glostuinders

hod woorschiinliik tegenwicht geboden tegen lokole tegenstonders.

Conclusies Ho rmelerwa a rd :

. De oprichting von de regionole Belongenvereniging Agroriërs Vleuten-De Meern kon ols

een succes worden gezien. Deze vereniging wos speciool opgericht en kon ook nomens

de leden spreken. GLTO wos fociliterend oon deze vereniging.

. Het olleen toeloten von tuinders uit de regio kon worden gezien ols een remmende eis

voor de voorfgong von het proces. Het bleek steeds moeiliik om de locotie vol te kriigen

met tuinders uit de regio. Het no een bepoolde termiin openstellen von de locotie voor

biivoorbeeld Westlondse tuinders hod woorschifnliik de vroog noor grond vergroot.

. Het oonzoeken von de zo gewilde risicodrogende porlii is niet soepel verlopen. Er wos

ook eigenliik geen enkele portii die olle risico's voor de ontwikkeling op zich wilde

nemen. Arcodis heeft uiieindeliik onder strikte voorwoorden deze rol oonvoord. Dit

moeizome verloop kon verkloord worden door de geringe morges die met glostuinbouw
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ziin te verdienen in vergeliiking met biivoorbeeld woningbouw en het negotieve imogo

von de glostuinbouw.

De relotie tussen Arcodis en de belongenvereniging wos niet goed. Arcodis vond dot de

tuínders niet voldoende zekerheid goven dot zii doodwerkeliik wilden kopen. Andersom

vond de belongenvereniging dot Arcodis niet tot oonkoop over wilde goon. Dit kon

verkloren woorom er geen grondoonkoop heeft plootsgevonden. ln deze longe tiidsduur

is de grondpriis oonzienliik gestegen. Het is OGU don ook niet gelukt een occeptobel

bod te doen. Een privoot consortium dot in derde oonleg nog heeft geprobeerd grond

oon te kopen en vervolgens weer te verkopen oon de tuinders, stuitte op onwelwillend-

heid von de betrokken gemeenten.

De gemeente Hormelen is veel te vroeg in hei proces gecompenseerd voor het

'gefromede' verlies. Nodoi de provinciole rondweg wos toegezegd heeft Hormelen zich

niet coöperotiever opgesteld, terwiil dot wel de ofsprook wos.

Conclusies Oude Ca mpspolder:

o De stichting ITOM wos zeer sterk:

* ITOM loonde ondernemersgeest;

* zii wos in stoot commitment bii de stokeholders te creëren.

o Er wos een publiek-privote somenwerkingsconstructie woorin duidelijke ofsproken

werden gemookt tussen de portiien over uniforme grondpriizen, termiinen en

voorzieningen. Er bestond zekerheid voor de tuinders over wot ze konden verwochten.

o ITOM heeft de gemeente Mooslond op een goede monier gecompenseerd voor hoor

'gefromede'verlies. De stichting nom de ontwikkeling von groenvoorzieningen en

fietspoden op zich en heeft deze no reolisotíe voor één gulden oon de gemeente

overgedrogen.

o De locotie Oude Compspolder wos niet olleen opengesield voor tuinders uit de regio.

De tuinders uit Woteringseveld hodden wel voorrong. No een bepoolde termiin kwom

de grond op de vriie morkt beschikboor. De locotie is zo gemokkeliik vol gekomen.

o De koppelíng von de ontwikkeling von de locotie met milieu-issues ols CO2 en rest-

wormte is mislukt. Geen portii wos bereid de extro biidroge te leveren om de terug-

levering te reoliseren. ITOM heeft de voorzieningen om dit olsnog te reoliseren wel

oongelegd.

Bestuurliik opereren glosluinbouwsector
bii relocoties

20



Conclusies per dilemmq

Dilemmo l: Organisoliegrood achterbon hoog of loag?

Benut in onderhondelingen de voriëteit von de ochterbon. Hoe meer de onderhondelings-

portner recht doet oon de voriëteit von de ochterbon, des ie meer ruimte kon er voor de

seclor onlstoon.

Mook meer gebruik von od hoc orrongementen. De LTO-orgonisotie is in dit model

fociliterend voor een od hoc orgonisotie.

Dilemma 2: Represenlolie van de achterbon: kiezen voor een bepaalde groep of
beschikboor bliiven voor iedereen ?

Bekiik per proiect hoe ie de belongenbehortiging orgoniseert en bied ruimte oon od hoc

verbonden. Er moet niet uitsluitend worden gekozen voor de iuinders die willen verkossen,

moor ook voor biivoorbeeld de verkopende portii of de tuinders die willen stoppen.

Dilemmo 3: À4oel de glostuinbouw optreden ols profeciontwikkeloor of als belongen-

behartíger?

De LTO moet londeliik belongen behortigen en kon regionool beperkt porticiperen.

Dilemmo 4: A4oet de glosiuinbouw zich pro-actief of reactíef opsiellen?

De glostuinbouw wordi vook ruimteliik verloogd, heeft geen goed imogo, en dus ziin er

nouweliiks ondere mootschoppeliike portilen die voor de glostuinbouw opkomen. Dit

betekent dot er voor de glostuinbouw vook geen keuze is tussen pro-octiviteit en re-

octiviteii. Wil ze hoor belongen reoliseren, don zol ze zich dus per definitie pro-octief

moeien opstellen; onderen zullen slechts zelden hei voodouw nemen.

Hier doet zich een belongriike volkuil voor. Het ligt voor de hond om een pro-oclieve

opsielling te vertolen in het moken von gedetoilleerde inhoudeliike plonnen. Echter, deze

roepen biino per definitie verzet op. Hei is verstondiger om de pro-octieve houding

procesmotig in te vullen. Hiermee bedoelen wii dot de glostuinbouw inhoudeliik gezien

meer globole plonnen ontwikkelt, ondere portiien octiveert en sondeert en een uitruil

orgoniseed met belongen von ondere portiien, etc. Het uiteindeliike plon kon hierdoor

ofwiiken von de wensen von de glostuinbouw moor wel meer droogvlok hebben.

Dilemmo 5: A4oeÍ de glastuinbouw kiezen voor een single-issue of een multi-issue

benadering?

Het mootschoppeliike imogo von de glostuinbouw (zie boven) beiekent biino per definiiie

dot sproke zol ziin von multí-issue besluitvorming. Single-issue besluituorming (het

promoien von uitsluitend de belongen von de glostuinbouw) creëert te veel weerstond.

Bestuurliik opereren glosluinbouwseclor 21

bii relocoties



lndien dit iuist is - besluitvorming is don een voortdurend ruilen von de belongen von de
glostuinbouw met de belongen von ondere portiien - vereist dit de bestuurliike voordigheid
de belongen von de glostuinbouw te koppelen oon de belongen von ondere mootschoppe-
liike spelers.

Ook hier doet zich een volkuil voor. De volkuil is dot relocotie ofhonkeliik wordt von de
voortgong von een beperkt oontol ondere issues, die door ondere portijen zijn ingebrocht.
Dit kon de besluitvorming enorm vertrogen.

Een koppeling met ondere issues is noodzokeliik, moor ontkoppeling moet ook mogelijk
ziin wonneer er te veel vertroging optreedt. Porodoxool genoeg betekent dit dot noormote
het relocotievroogstuk oon meer mootschoppeliike issues wordt gekoppeld, het ook
eenvoudiger is te onikoppelen. Het liikt efficiëni om slechts oon een beperkt oontol issues te
koppelen, moor hierdoor kon de glostuinbouw de gevongene von deze issues worden.

Dilemma ó: onderhouden van erterne reloties efficiént of redundanÍ?
Gegeven de positie von de glostuinbouw is een redundonte benodering bii het onder-
houden von externe reloties noodzokeliik. Omdot besluituormingsprocessen long lopen,
kunnen oonvonkeliike medestonders ook weer tot tegenstonder worden. Het voortdurend
onderhouden von reloiies met deze medestonders en hei voortdurend loten herbevestigen
von het commitmeni is don ook noodzokeliik.

Dilemma 7: Winnaors en verliezers: winstkompensotie vroeg of laot uitkeren?
Gegeven de positie von de glostuinbouw, is het noodzokelilk om bii relocotieprocessen oon
ondere portiien reeds vroeg winst of compensotie in het vooruitzichi te stellen. De volkuil
hier is dot deze winst of compensotie te vroeg wordt uitbetoold. ls deze eenmool uitbetoold,
don is de kons groot dot de betreffende portii het commitment opzegt. Het goot er dus om
winst vroeg in het vooruitzicht te bieden en loot uit te keren.

Overoll conclusies

t:

Het is versiondig bil relocotieprocessen de oondocht bewust te leggen bij het regionole
niveou. Op dit niveou kunnen steeds weer ondere, od hoc somengestelde orgonisoties
ontstoon die nomens de glostuinbouw onderhondelen. Dot biedt de mogeliikheid tot
mootwerk. Deze od hoc orgonisoties bestoon uit mensen uit de regio die bekend ziin met
de regionole problemotiek. Een gewesteliike LTO-orgonisoiie kon het initiotief nemen voor
de oprichting von een dergeliike club, moor deze clubs kunnen ook spontoon ontstoon. De
gewesteliike LTO-orgonisoiie kon fociliterend optreden voor deze orgonisoties, terwiil LTO
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Nederlond don weer fociliterend kon optreden voor de gewesteliike LTO's. Om moximole

effectiviteit te bereiken is een goede interoctie tussen de drie niveous vereist.

il:

Belongriike vroog voor de glostuinbouw is hoe wordt omgegoon met de mootschoppeliike

stokeholders. Keer op keer is gebleken dot deze over meer blokkodemocht beschikken don

oonvonkeliik werd gedocht, en bliiken zii in stoot om het belong von de glostuinbouw ook

doodwerkeliik te blokkeren.

Een stiil die momenteel erg dominont liikt binnen de glostuinbouw is de volgende:

. formuleer een plon, doordenk dit ook op de conseguenties die het heeft voor ondere

portiien;

o indien dit plon inlern voldoende is doordocht, breng dit don noor buiten;

. voer overleg met stokeholders; en

. mook met hen ofsproken.

De oonnome is don dot voor de ondere portijen geldt: "ofsprook is ofsprook". De werke-

liikheid is veelol een ondere. Stokeholders voelen zich vook in beperkte mote gecommit-

teerd oon het plon, omdot zii er een beperkte biidroge oon konden leveren (nomeliik:

nodol het door de seclor volledig wos doordocht). Wonneer stokeholders een dergeliike

houding oonnemen, besiooi het risico dot zii hun commitment opgeven met een beroep op

veronderende omstondigheden.

Een olternotieve still is dot stokeholders reeds in de fose von plonvorming wordt gevroogd

een rol te spelen. Dit kon posítieve gevolgen hebben voor zowel het droogvlok von het plon

ols de inhoud von het plon. Het kon zelfs gebeuren dot de inhoud von hei plon niei onders

is don in een siiuotie woorin stokeholders pos loter ziin uitgenodigd. Hel commitment von

deze stokeholders zol don wel sterker ziin, omdot zii mede eigenoor ziin von het plon. Het

gezomenliik ideeën generen kon eensgezindheid kweken.

ilt:

De glostuinbouw heeft bii veel octoren een negotief imogo. Gemeenten biivoorbeeld stoon

veelol niet welwillend tegenover glostuinbouw ols ruimteliike bestemming. Gemeenten

geven de voorkeur oon woningbouw. Relocotie von glostuinbouw goot dus niei vonzelf. De

sector ziet zich doorom genoodzookt een pro-octieve houding oon te nemen. De volkuil is

dot deze pro-octiviteit zich vertoolt in een concreet en gedetoilleerd inhoudeliik plon, dot in

een vroeg stodium gereed is. Dii plon zol ols schietschiif dienen voor ondere ocloren en

geen long leven beschoren ziin. Het verdient de voorkeur deze pro-octiviteit procesmotig te

orticuleren. De sector neemt het initioiieÍ voor de storl von de besluifuormingsprocessen

(selectie octoren, koppelingsissues, enz.)
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IV

De uitstroling von de sector is niei oltiid even positief. De sector is doorom niet per definitie
oontrekkeliik ols bestuurlijke porlner. Wellicht bestoon mogelilkheden om de positionering
von de sector enigszins bíi te siellen. Denk oon een 'froming'von de glostuinbouw ols een

innovotieve, goed renderende, lT-minded bedriifstok die interessonte werkgelegenheid
biedt.

V

Een groot knelpunt bii relocotieprocessen heeft te moken met de oon- en verkoop von
gronden. Portiien willen niet groog risico drogen dus moeten porliien de zekerheid hebben
dot ze de grond die ze kopen ook weer kunnen verkopen oon tuinders. ln biivoorbeeld de
Hormelen^roord is de koop von de grond hierdoor steeds uitgesteld en ziin de sponningen
hoog opgelopen. ln de ioren die verstreken gingen de grondpriizen dusdonig omhoog dot
een heel onder finoncieel plootie is ontstoon. De LTO kon op dit punt een belongriike
bemiddelende rol spelen, omdoi zowel de verkopende ols de oonkopende portii lid ziin von
de LTO.

W:

Het is opmerkeliik dot in de glostuinbouw wordt gewezen op het belong von een sterke
trekker bii relocotieprocessen. Dot is biivoorbeeld gebleken in de Oude Compspolder. Een

sterke trekker kon ziin een individu, moor ook een orgonisotie of een gemeente.

Besluurliik opereren glosiuinbouwsector
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Biiloge 1: Cqsusbeschriiving

Cromslriien

l. lnleiding

Het heeft er longe tiid noor uitgezien dot in het zuiden von de Hoeksche Woord, in de

gemeenie Cromstriien, 2ó5 hectore glostuinbouw gereoliseerd zou worden. De PKB

Groene Ruimte von 1993 hod de Hoeksche Woord ol oongewezen ols mogelijke locotie

voor glostuinbouw. De locotie Cromstriien wos ínfrostructureel goed te onisluiten en log

vergeleken met ondere opties dichtbii het Westlond. Verder wos veel oondocht besteed oon

de londschoppeliike inpossing en duurzoomheid von het toekomstige glostuinbouwgebied.

ln opril I999 tekenden de WLTO, grondeigenoor AMEV/Fortis, de Provincie Zuid-Hollond

en ondere betrokkenen een uifuoeringsconvenont woorin ofsproken voor de concrete

reolisoiie von de glostuinbouwlocoiie woren vostgelegd. Hei kobinet beslooi in ougustus
,l999 

echter dot er voorlopig geen glostuinbouw in Cromstriien zou komen. WLTO en LTO

bleven met een koter ochier; hun insponningen hodden niet tot resultoot geleid.

Deze cosus beschriift en onolyseert de besluituorming rond de oonwiizing von Cromstriien

in de Hoeksche Woord ols locotie voor glostuinbouw. ln porogroof 2 wordt het besluit-

vormingsproces in een drietol rondes beschreven.

2. Besluitvormingsproces rond Cromstriien

ln het besluifuormingsproces over de mogelilke reolisering von een glostuinbouwlocotie in

Cromstriien ziin drie ronden te onderscheiden. De eerste ronde betreft de oonwiizing von

Cromstriien ols mogeliike locotie voor glostuinbouw. Vervolgens wordi op regionool niveou

overleg gevoerd over zoken ols londschoppeliike inpossing, uifuoering en finonciering von

de locotie. ln de derde ronde vindt besluituorming op het niveou von de londeliike politiek

ploots. Deze ronde eindigt met het kobinetsbesluit om voorlopig geen glostuinbouw in

Cromstriien toe te stoon.

Ronde l: Aonwiizing Cromstriien qls mogeliike locotie voor glostuinbouw
Het idee om glostuinbouw in de Hoeksche Woord te reoliseren is begin ioren '90 ontstoon

bii de Provincie Zuid-Hollond. De reden hiervoor wos de noodzook tot vitolisering en

herstructurering von hei Westlond. Hiervoor wos een "overlooplocotie" nodig om glos-

tuinders te occommoderen die uit het Westlond weg zouden moeten. De Hoeksche Woord

wos een geschikte locotie vonwege de relotieve nobiiheid von het Westlond en de nobiiheid
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von de veiling. ln een loter siodium werd de Hoeksche Woord ook op notionool niveou

oongewezen ols mogeliike locotie voor glostuinbouw (PKB Structuurschemo 1993, PKB

Notionool Ruimtelilk Beleid 1996).

ln eerste instoniie hod de provincie een locotie in het noorden von de Hoeksche Woord op
het oog. De gemeente in kwestie wos echter fel tegen dit plon. De Provincie heeft nog
gedreigd met een oonwilzing, moor heeft dit niet hord willen moken. Bii noder inzien wilde
de Provincíe dit gebied bovendien reserveren voor mogeliike uitbreiding von het

Rotterdomse hovengebied. ln de ogen von de Provincie dreigde een imposse te ontstoon,

doordot geen geschikie locotie kon worden gevonden in de Hoeksche Woord.

Het idee om glostuinbouw in Cromstriien te reoliseren is ofkomslig von de AMEV grond-
eigenoor von het desbetreffende gebied, en von de STO (Stichting Tuinbouwstruciuur-

ontwikkeling), die in dit proces ols voorloper von de WLTO geldt. De AMEV wos met nome
geïnteresseerd uit economische motieven: het geld dot de verkoop von de grond zou

opleveren. ln 1994 is tiidens een excursie het idee tussen de STO en de Provincie bespro-
ken. Ook de Provincie Zuid-Hollond vond Cromstriien een geschikte locotie. Het gebied
wos infrosiructureel goed te ontsluiten, en het hod ols grote voordeel dot er moor één

eigenoor wos, nomeliik AMEV. ln 1994 besloien Provinciole Stoten von Zuid-Hollond
doorom tol een streekplonwijziging woorin de Ambochtsheerliikheid Cromstriien ols locotie
voor g lostuinbouw wordt oo ngewezen.

Ronde 2: Regionole besluiivorming over Cromstriien
Om de locotie verder uii ie werken is er in 1995 een stuurgroep opgericht. Hieroon nomen
de Gedepuieerde Stoten von Zuid-Hollond deel (voormolig gedeputeerde Joop Wolf is

voorzitter), de STO (loter WLTO), AMEV (formeel: Ambochtsheerliikheid Cromstriien), de
gemeente Cromstrijen, Woterschop De Groote Woord, Zuiveringschop Hollondse Eilonden

en Woorden, Elektriciteitsbedriif Zuid-Hollond, en ENECO. De opdrocht von de stuurgroep
wos de locotie plonologisch mogeliik le moken en een uitvoeríngsconvenont op te stellen.

Op ó moort 1997 +ekenden bovengenoemde porfiien een intentieverkloring, woorin zrizich
bereid verkloren "te onderzoeken op welke wiize de reolisotie von een glosiuinbouwlocotie

in plonologische, technische en finonciële zin in de Ambochtsheerliikheid Cromstriien

mogeliik is." Doortoe zeggen de portiien toe te streven noor het opstellen en ondertekenen

von een uifuoeringscontroct.

Het opstellen von de intentieverkloring verliep moeizoom. De gemeente Cromstriien heeft

om verschillende redenen long geoorzeld olvorens de verkloring te tekenen. ln de eerste

ploots wos de gemeente pos zeer loot door de provincie ingelicht over de plonnen voor
glostuinbouw op hoor grondgebied. Pos kort voordot Provinciole Stoten zou vergoderen
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over de streekplonwiiziging wos de gemeente Cromstriien von het voornemen op de

hoogte gebrocht. Verder woren er binnen de gemeente ook veel tegensionders, en wos de

gemeente volgens een oontol respondenten bestuurliik zwok. Ook de onderhondelingen

over de finonciering von londschoppeliike inpossing en compensotie in de vorm von

notuurontwikkeling woren een probleem. De AMEV wilde híer niet veel oon biidrogen, en

de WLTO vond dot de meerkosten niet te veel vio een bonus op de grondpriis op de

toekomstige tuinders mochten worden ofgewenteld. Verder wos voor ondere portijen longe

tiid onduideliik welke prioriteit de WLTO gof oon reolisering von de locotie Cromstriien. De

WLTO hod in eersie instontie lJsselmonde ols overlooplocoiie voor Westlondse tuinders op

het oog. Goondeweg het proces werd de WLTO echter steeds enthousioster, temeer omdoi

olternotieve locoties op steeds grotere ofsiond von hei Westlond werden gezochi, hetgeen

ols nodelig werd ervoren.

Noost de stuurgroep heeft de Provincie ook een klonkbordgroep opgerichi. Deze hod tot
doel de plonnen von de siuurgroep te communiceren noor ondere betrokkenen. Tevens

heeft de klonkbordgroep oonvullend onderzoek verricht noor zoken ols notuurcompensotie,

londschoppeliike inpossing, en impoct op de fysieke en sociole infrostructuur. Doel von de

klonkbordgroep wos de locotie zo oontrekkeliik mogeliik te moken. "De sfeer wos: de

glostuinbouw komt er toch, dus loten we er moor het beste von moken", oldus de voorzitter

von de klonkbordgroep Gé Pok (CLM). De klonkbordgroep hod een open korokter: olle

portiien die niei in de stuurgroep zoten moor zich wel betrokken voelden bii de reolisotie

von glostuinbouw in Cromstriien konden hieroon deelnemen. De klonkbordgroep besiond

uit zowel uit voor- ols tegenstonders von de locoiie. Het functioneren von de klonkbord-
groep werd belemmerd door de opstelling von de Provincie, die het secretorioot voerde.

Biieenkomsten werden op een zeer loot tildstip belegd, en soms eenziidig door de Provincie

ofgezegd wegens gebrek oon ogendopunten. Hierdoor ontstond in de klonkbordgroep de

indruk dot niet serieus noor hen werd geluisterd.

Niet olle tegenstonders von de reolisotie von glostuinbouw in Cromstriien woren echter

vertegenwoordigd in de stuurgroep of klonkbordgroep. De Stichting Hoekschewoords

Londschop en enkele lokole bewoners woren fel tegensionder von glostuinbouw, vonwege

de oontosting von het open londschop en hel verdwiinen von de notuur in de ombochts-

heerliikheid. Deze portiien ziin niet uitgenodigd voor de stuurgroep; noor inschotting von

betrokkenen bii de provincie hodden zii vermoedelijk geweigerd deel te nemen. Ook
wilden zii niet oon de klonkbordgroep deelnemen; hier woren ze wel voor uitgenodigd.

Deze portiien wilden zich niet committeren oon de mogelijkheid von glostuinbouw; zii

wilden hun honden vrij houden om octies tegen de locotie te voeren. Deze octies bestonden

uit het zoeken von publiciteit in de pers, politieke lobby, en een hondtekeningenoctie onder

het motto "Glozer op!".

Bestuurliik opereren glosiuinbouwsector
bii relocoiies



Ronde 3: Besluitvorming op londeliik niveou
Op 1ó opril '1998 neemt de Tweede Komer een motie oon von Versnel-schmifz (D'óó) en

Gobor (CDA), woorin wordt gesteld dot nut en noodzook von glostuinbouw in de Hoeksche

Woord nogmools moet worden onderzocht. Noor oonleiding von deze molie voeren het LEI

en het NEI een studie uit noor de noodzook en gevolgen von een glostuinbouwlocotie en

een bedriiventerrein in de Hoeksche Woord. De mogeliikheid von een bedriiventerrein is ols

issue voortgekomen uit de Rotterdomse regio, die zocht noor uitbreidingsmogeliikheden

von het hovengebied. Op riiksniveou ziin beide ruimlecloims gekoppeld. De conclusies von

het LEI/NEl ropport ziin niet positief voor de glostuinbouwlocotie in Cromstriien. Andere
locoties (in Zeelond en Noord-Hollond) scoren wot belreft ruimteliike en economische
foctoren beter. Alleen ols op zeer korte iermiin ruimte voor glostuinbouw noodzokeliik is,

don zouden de Hoeksche Woord en/of locoties in Noord-Nederlond ontwikkeld moeÍen
worden, oldus het LEI/NEl-ropport.

voor de stuurgroep en de klonkbordgroep kwom de moiie Versnel-schmitz/Gobor ols een

verrossing. Betrokken octoren hebben de indruk dot de motie voortkomi uit lokole
tegenstond, moor weten niet longs welke konolen lokole octoren de londeliike politiek
hebben bereikt. Ook bii het verschiinen von het LE|/NEl-ropport in ionuori 'l 999 hodden de
Provincie, WLTO en CLM nog niet het idee dot de locotie serieus gevoor liep. Wel hebben

de kopsiukken von LTO Nederlond, Doornbos en Hoogervorst, sinds de motie Versnel-

Schmitz/Gobor op londeliik niveou intensief gelobbyd voor reolisotie von Cromstriien. Dit is
hun overigens niet in donk ofgenomen door de NLTO en de ZLTO, die groog nieuwe

locoties in hun regio's gereoliseerd zogen. Ook de Provincie Zuid-Hollond heeft nog

getrochi de londeliike politiek te beïnvloeden, moor niet zo octief ols LIO Nederlond.

ln ougustus 1999 besluit het kobinet uiteindeliik dot er geen glostuinbouw in de Hoeksche

Woord gereoliseerd zol worden. Het is moeiliik om het politieke krochtenveld te

reconstrueren woorin deze beslissing is genomen. Volgens respondenten is de uitkomst von

het overleg binnen het kobinet tot het lootste moment onzeker geweest. Vlok voor het

kobinetsbesluii woren er signolen dot minister Pronk von VROM, die grote twíifels hod over

Cromstriien, olsnog wos biigedrooid. Doornoost wos de opstelling von de nieuwe minister

von LNV, Brinkhorst, onzeker. Ziin voorgonger, Apotheker, wos voorstonder von glostuin-

bouw in Cromstriien. Respondenten geven twee belongriike verkloringen voor het kobineis-

besluit. ln de eerste ploots is er een sterke relotie met de lokole protesten. Zonder die
tegenstond hod het kobinet woorschiinliik wel ingestemd met de reolisotie von glostuin-

bouw in Cromstriien, zo is de inschotting. ln de tweede ploots is met nome vonuit de
noordeliike provincies een krochtige lobby tegen Cromstriien gevoerd, teneinde glos-
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tuinbouw in deze provincies gereoliseerd te krilgen. Groningen en Frieslond stellen zich ten

oonzien von glostuinbouw luist op ols PLIMBYs (Pleose ln My BockYord): ze zien glos-

tuinbouw ols een inieressonte economische impuls voor hun provincie.
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Biiloge 2z Cqsusbeschriiving
Hqrmelerwqqrd

l. Beginsituqtie

De locotie Hormelerwoord is gelegen nobii de gemeente Hormelen. ln de plonnen wos

voorzien in een ontwikkeling von glostuinbouw met een netto oppervlokte von 
,l25 

hectore.

Eind 1999 ziin de plonnen voor reolisotie von glostuinbouw ofgeblozen, omdot er geen

overeenstemming bereikt kon worden over de oonkoop von de grond. Ook wos de

interesse von de tuinders niei voldoende. Hierno is een privoot consortium oon de slog

gegoon met de reolisotie von Hormelerwoord. ln juli 2000 is ook dit voorstel gestrond.

Deze cosus beschriift en onolyseert de besluituorming rond de oonwiizing von de

Hormelerwoord ols locotie voor de glostuinbouw. ln porogroof twee wordt hei besluit-

vormingsproces beschreven in viif rondes.

2. Besluitvormingsproces beschreven in rondes

Ronde I: Aonwiizing Vleuten-De Meern ols VINEX-locolie en oyéreenkomst
lussen tuinders en minisler Alders over ohernotieve locotie

Begin ioren negentig is hei gebied Vleuten-De Meern uitgewerkt met ols bestemming

glostuinbouw. Toen deze plonnen vergevorderd woren, verscheen de Vierde Noto

Ruimteliike Ordening Extro (VINEX). Deze noto bepoolde doi het gebied Vleuten-De Meern

beschikboor moest komen voor de ontwikkeling von de woningbouwlocoiie Leidsche Rijn.

Dit terwiil op verschillende plooisen von deze locotie net is geïnvesteerd in de glostuinbouw;

er is op dot momeni biivoorbeeld net een nieuw glostuinbouwgebied von ongeveer tien

ondernemingen in bedriif genomen.

De tuinders en de gemeente Vleuten-De Meern beginnen een lobby tegen de bestemming

von deze locotie ols ontwikkelingsgebied voor woningbouw. No de motie Von Giizel-Von

Noord (november 1991), woorin de Tweede Komer ziin voorkeur uitspreekt voor woning-

bouw op deze locotie, geven de tuinders hun veaet op. Verenigd stoppen ze noor minister

Alders. Zonder tussenkomst von de gemeente sluiten ze met hem een overeenkomst. Hierin

wordt overeengekomen doi de tuinders meewerken oon de verplootsing, mits er een locotie

wordt gevonden die binnen de regio ligl.
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De gemeente Vleuten-De Meern voelt zich verroden, omdot de tuinders onoongekondigd
noor de minister ziin gestopt, terwiil de gemeente zich juist zo sterk heeft gemooh voor
glostuinbouw in dit gebied.

Ronde 2: Aonwiizing Hqrmelenroord qls ohernqlieve locolie voor de
glostuinders en opsÍelling vqn hel Verplootsingspton Gtosluinbouw

Minister Alders loot vervolgens een olternotieve locotie, de Hormelerwoord, op hoolboor-
heid onderzoeken door Arcodis. Begin 1992 verschijnt her ropport, woorin geconcludeerd

wordt dot verplootsíng noor deze locotie ruimteliik gezien hoolboor is. Deze verplootsing
wordtvervolgens opgenomen in de PKB Notionool Ruimteliik Beleid. Zowel de Tweede

Komer (iuli 1992) ols de Eerste Komer (februori .l993) 
keuren de plonnen goed.

Uit de groep tuinders die met Minister Alders in onderhondeling ging ontstoot de Belongen-

vereniging Agroriërs Vleuten-De Meern. Op deze monier komt er voor de minister één

oonspreekpunt. De GLTO wiist Mons Vulio oon ols onofhonkeliik voorzitter von de

belongenvereniging. De GLTO bliift fociliterend beschikboor. De belongenvereniging wordt
zo ingericht dot zii eigen leden en een eigen contributie heeft, en doormee finoncieel
onofhonkeliik von de GLTO is.

Op 8 mood 
.l993 

wordt het Storiconvenont Stodsgewest Utrecht getekend door het Riik, de
Provincie Utrecht, het Regionool Berood Uirecht (RBU), en de gemeenten Utrecht, Houten

en Hormelen. Hierin onderkennen de deelnemers dot de verplooising von de tuinders uit
Vleuten-De Meern noodzokeliik is. Hormelen is echter geen voorstonder von de glos-

tuinbouw binnen de gemeenie en wil geen enkele finonciële biidroge oon de relocotie
leveren.

Onder leiding von de provincie en het RBU wordi gestreefd om binnen 3 moonden te

komen tol een complex von procedurele ofsproken mei de vedegenwoordigers von de

glostuinders in Vleuten-De Meern over de verplootsing. Deze ofsproken hebben betrekking
op het nog op te stellen Verplootsingsplon Glostuinbouw en de wiize woorop de tuinders
worden betrokken bii de uitwerking. Dit ofsprokenkoder komt uiteindeliik tot stond op 2ó

ionuori 1994.

Op 2'l december 
.l995 

ondertekenen de provincie Ulrecht, het RBU, de gemeenten

Utrecht, Vleuten-De Meern en Hormelen en de Belongenvereniging Agroriërs Vleuten-De

Meern uiteindeliik het Verplootsingsplon. Uitgongspunten voor het Verplootsingsplon ziin:
o dot voor individuele iuinders op tiid duideliikheid ontstoot;

o dot er olternotieve locoties voorhonden ziin;
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a

a

dot de tuinders begeleiding kriigen bii hun verhuizing;

dot individuele bedriiven geen schode ondervinden von hei grondoonkoop- en

foseringsbeleid.

ln het Verplootsingsplon is opgenomen dot er een Stuurgroep wordt ingesteld. ln deze

Stuurgroep hebben zitting :

. onofhonkelijk voozitter, W. Jongeneel;

. de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern en Hormelen;

. het RBU (c.q. hoor rechtsopvolger BRU);

. de Provincie Utrecht;

o de nog oon te zoeken risicodrogende portii (zie onder);

. Belongenvereniging Agroriërs Vleuten-De Meern.

Ronde 3: Hel qqnzoeken von een risicodrogende porfii en de periode Arcodis
ln het Verplootsingsplon stoot opgenomen dol oonkoop en inrichting von de Hormeler-

woord zou sluiten met een tekort. De gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern leveren ter

dekking von bedoeld tekot een moximole biidroge von l5 miljoen.

Tevens is opgenomen dot het RBU (c.q. hoor rechtsopvolger BRU) op zoek goot noor een

risicodrogende portil die verontwoordeliik is voor de oonkoop, bemiddeling, inrichting en

uitgifte von gronden. Dit oonzoeken von een risicodrogende portii zorgde voor de nodige

problemen. De Robobonk en de Bonk Nederlondse Gemeenten woren niet bereid deze rol

op zich te nemen. Uiteindeliik is Arcodis bereid gevonden; op 8 juli 199ó is een somen-

werki ngsovereen komst gesloien tussen Arcod is en de belo ngenveren ig i n g.

Arcodis werkt vervolgens de plonnen uit en richt speciool voor de reolisoiie een nieuwe B.V.

op: Glostuinbouwverplootsing Leidsche Riin B.V. De voorwoorde wooronder Arcodis heeft

toegezegd de rol von risicodrogende portii op zich te nemen is dot olle portiien zich siriki

oon de voorwoorden uit het Verplootsingsplon houden.

De plonnen von Arcodis worden over het olgemeen ols sober ervoren. De gemeente

Hormelen sielt oonvullende ruimteliike eisen. Onder meer steli Hormelen ols voorwoorde

doi ze een rondweg om de stod zouden kriigen. Om de plonnen mooier te moken is extro

geld benodigd. De BRU besluit dit tekot (ongeveer 12 mln.) bii te leggen.

De grondpriizen in de Hormelerwoord logen in het begin rond de l5 o 20 gulden per m2.

Vervolgens heeft Arcodis de belongstelling von de tuinders gepeild. Het ging hier olleen om

tuinders uit de regío, omdot de gemeenten ols uitdrukkeliike eis stelden dot de locotie
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olleen ter beschikking moest komen voor tuinders uit de regio. Verschillende tuinders

hodden toen toegezegd dot ze wilden verplootsen. Dit wos echter bij longe no nog niet

voldoende.

ln oktober 1998 zegt Arcodis toe concrele oonbiedingen te doen. Op 19 november I998
heeft Arcodis een bod von 19 gulden per m2 gedoon. De grondeigenoren in Hormelen,

inmiddels verenigd ín de Vereniging Grondeigenoren Hormelerwoord, vonden dit echter

onvoldoende en vroegen veel meer don deze prijs. Ze vonden de grond nomeliik geen

tuinbouwgrond meer, moor bestempelden de grond ols stodsuiibreidingsgrond en vroegen

meer don 30 gulden per m2. Bovendien wos de priis voor tuinbouwgronden zelf ook
gestegen. Sommige tuinders woren zo ontevreden over de voorlgong dot ze besloten om

op eigen initiotief noor ondere gebieden te verkossen. Het risico voor Arcodis werd

derholve te hoog; op deze monier kon Arcodis niet voldoen oon de voorwoorden die

werden gesteld in het verplootsingsplon.

Eind 
.l998 

neemt de onrust onder de grondeigenoren toe; een nieuw bod von Arcodis bliift
uit, terwiil de geruchten over onteigening toenemen. ln februori 1999 wordt duideliik dot
Arcodis er niet in sloogt de grond oon te kopen. No overleg met overheidsportiien en de

belongenvereniging trekt Arcodis zich op 12 opril 1999 tervg uit het besluitvormingsproces.

Het is Arcodis in drie ioor niet geluh om binnen de gestelde voorwoorden grond oon te
kopen. ln de ogen von sommige respondenten is Arcodis doorom ook ernstig tekort
geschoten. Arcodis zou ziln ofsproken niet ziin nogekomen, vertoonde teveel risicomiidend

gedrog en heeft niet voldoende informoiie verstrekt. Arcodis geeft hiervoor ols belongriike

oorzook dot de wederziidse verwochtingen tussen de portiien niet duideliik woren. Er werd

bijvoorbeeld von Arcodis ven^rocht doi ze die grond zouden oonkopen zonder dot ze de

zekerheid hodden dot ze die grond ook weer konden ofzetten. De tuinders goven onvol-

doende zekerheid. Zelf heeft Arcodis oongegeven dot ze pos zouden kopen ols ze óOYo von

de grond weer konden oFzetten. Arcodis heeft ook oongegeven dot ze zich oon de voor-
woorden uit het verplootsingsplon wilden houden en niet onbeperkt risico wilden drogen.

Doorvoor ziin de morges in de tuinbouwsecior te klein in vergeliiking met woningbouw.

De onfwikkelingen rond Arcodis hebben zelfs geresulteerd in een geding tussen BRU en

Arcodis. Arcodis eist voor ol hoor werk te worden betoold en BRU vindt dot Arcodis recht

heeft op betoling von het werk dot bruikboor is in het vervolgtroiecl. Het geëiste bedrog en

het gebodene bedrog lopen nogol uiteen.
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Ronde 4: Ontwikkelingsbedriif gemeente Uirechl neemt de rot vqn Arcqdis
over

Het ontwikkelingsbedriif von de gemeente Utrecht (OGU) heeft de risicodrogende rol von

Arcodis in iuni 1999 overgenomen. Dit zorgde voor ophef, wont hei OGU ging toen een

proiect ontwikkelen op grondgebied buiten de gemeente Utrecht. Deze constructie wos ook

biizonder, omdot een gemeenieliik bedriif ols risícodrogende portii ging optreden met ols

opdrochtgever de gemeente Utrecht zelf. No 4 moonden sirondde echter ook deze poging

omdot het OGU ook niet lukte om de grond oon te kopen en de tuinders niet voldoende

zekerheid goven of ze doodwerkeliik wilden verplootsen; de tuinders tekenden moor in

voor 50 tot 55 heclore. De tuinders woren niet geneigd om te tekenen, omdot hei OGU
geen duideliike termiinen stelde; het ging over om en nobii 2005. Bovendien kwom het

bod von de OGU min of meer overeen met het eerdere bod von Arcodis dot ol wos

ofgewezen.

Uiteindeliik heeft de siuurgroep in november 1999 definitief besloten om de verplooising

niei door te loten goon en hei Verplootsingsplon te loien onibinden.

Ronde 5: Privoqt initiqtieÍ
De combinoiie De Wool en Portners en Nedersticht Reolisoiie hebben het initiotief genomen

om de Hormelerwoord ols glostuinbouwlocotie in ofgeslonkte vorm toch door te loten

goon. ln iuli 2000 is ook dit initiotief ofgeblozen, ondonks dot negentien tuinders hodden

getekend voor grond in de Hormelerwoord en dot de grondeigenoren uit de Hormeler-

woord wilden verkopen. De gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern vreesden dot het

privote plon 30 milioen extro zou kosten, bovenop de 30 milioen die de gemeenten

beschikboor hodden gesteld.

Het initiotief lijkt nu definiiief von de boon. De Hormelerwoord is geen locotie die door de

LTO is oongewezen voor glostuinbouw. De gemeenten Vleute-De Meern en Hormelen goon

ook op in respectieveliik Utrecht en Woerden, zodot ofsproken uit het Verplootsingsplon ter

discussie kunnen komen te stoon.

De tuinders in Vleuten-De Meern zullen nu individueel worden uiigekocht. Dit heeft tot
gevolg dot het tot ongeveer 2007 kon duren voordol olle iuinders ploots hebben gemookt

voor woningbouw.
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Biiloge 3: Cqsusbeschriiving Oude

Cqmpspolder

1. Beginsiluqtie

Het glostuinbouwgebied Oude Compspolder is ruim 
.l08 

hectore groot en is gelegen in

Mooslond, Zuid-Hollond. De Oude Compspolder is opgenomen in het lntegrool

Ontwikkelingsplon Westlond dot een visie op het Westlond geeft in 20.l0.

Deze cosus beschriift en onolyseert de besluitvorming rond de reolisotie von de Oude

Compspolder ols locotie voor de glostuinbouw. ln porogroof 2 wordi het besluit-

vormingsproces beschreven in een oontol rondes.

2. Besl uiivormi ngsproces

Ronde 1: Aqnwiizing Oude Compspolder qls mogeliike locotie voor

Elostuinbouw
ln 1990 besloot de toenmolige mínister Alders dot Woteringseveld en Ypenburg VINEX-

locoties moesten worden. Dit creëerde een probleem voor de tuinders uit dii gebied. Deze

tuinders moesten ols gevolg von de oonkomende woningbouw verplootsen. Een motie von

Provinciole Sloten stelde toen dot de grenscorrectie tussen Woteringen en Den Hoog die in

hei koder von de ontwikkeling von de V|NEX-locoties zou plootsvinden okkoord wos op

voorwoorde doi er voor de iuinders die moesten wiiken een vervongende locotie zou

komen.

ln 1993 besluit de provincie dot het weidegebied gelegen in de Oude Compspold er Zuid

beschikboor moet komen voor glostuinbouw. De Oude Compspolder kon don optreden ols

een veryongende locotie voor de nieuwe Hoogse Wiik Woteringseveld. De provincie neemt

deze beslissing op in het streekontwikkelingsplon Zuid-Hollond West. De gemeente Moos-

lond is hierdoor verplicht medewerking te verlenen oon de ontwikkeling von de locotie.

Ronde 2: Ontwikkeling locotie door de tTOAtltTO
De LTO en de WLTO hebben vervolgens geprobeerd om de relocotie te reoliseren. Ze

hebben een stichting in hei leven geroepen (Stichting Tuinbouw Ontwikkeling Westlond).

Somen met Robobonk Midden-Westlond heeft deze stichting geprobeerd de benodigde

grond in Mooslond oqn te kopen en de locotie te ontwikkelen. Dit is mislukt. Voor het

mislukken von deze poging geven de respondenten een oontol redenen oon:
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Het lukte niet toi overeenstemming te komen over de grondpriis en de grond dood-
werkeliik oon te kopen. Als reden hiervoor werd oongegeven dot de stichting te weinig

geld bood oon de grondeigenoren.

Robobonk Midden-Westlond kreeg von Robobonk Nederlond geen toestemming om de

rol ols risicodrogende portii op zich te nemen. Hierdoor ontstond er onzekerheid voor de

Stichting en de luinders ten oonzien von de mogeliikheden om de locotie Oude

Compspolder te reoliseren.

Er wos een negoiieve wisselwerking tussen tuinders en de Stichting. De tuinders die de

Oude Compspolder moesien goon bevolken goven onvoldoende commitmeni oon de

Stichting en ondersom gof de Stichting ook niet voldoende zekerheid oon de tuinders.

Het wos ook de bedoeling dot de locotie Oude Compspolder exclusief beschikboor

kwom voor tuinders uit de regio die moeslen wiiken voor woningbouw, hetgeen de

mogeliikheden om de locotie te 'vullen' oonzienliik beperkte.

Ronde 3: Srichring ITOM reqliseeÉ Oude Compspolder
Eind 

.l993 
benoderden de toenmolige grondeigenoren Hons Vis von de VEK odviesgroep

om Oude Compspolder olsnog tot glostuinbouwgebied te ontwikkelen. Een oontol lond-
eigenoren leek toch de wil te hebben hun gronden te verkopen. Hons Vis is toen eerst olle
londeigenoren longs geweest om te kiiken of de wil er doodwerkeliik wos. Toen hii hiervon

overtuigd wos is de Stichting lntegrole Tuinbouw Ontwikkeling Mooslond (Stichting ITOM)

opgericht met ols doel reolisotie von de glostuinbouw.

De VEK odviesgroep in de persoon von Hons Vis heeft het voortouw genomen tot de

oprichting. Hii is op zoek gegoon noor portners. Als portners werden gevonden Robobonk

de Mooslonden, het oonnemersbedriif Kroes en Vollebregi-Borten Onroerende Zoken.

ITOM stort vervolgens noder overleg met de gemeente Mooslond op en peilt de interesse

von de Woteringse tuinders. De LTO is in het vervolg niet meer betrokken geweest bii de
plonontwikkeling.

ln 1995 wiizigt de rood von het SomenwerkingsOrgoon Westlond het struciuurplon:

'studielocotie glostuinbouw'veronder4 in 'te ontwikkelen glostuinbouw'. De stichting ITOM

doet vooronderzoek noor de hoolboorheid von het proiect en stelt het progrommo von

eisen en het integrool ontwikkelingsplon op.

Hierop volgt in .l99ó 
intensief overleg tussen ITOM en belonghebbenden; de reconstructie

commissie Midden-Delflond, het Hoogheemroodschop von Delflond, de provincie Zuid-

Hollond, de gemeente Mooslond en de toenmolige londeigenoren. Allerlei oonvullende

eisen en wensen von deze portiien worden in koort gebrocht. De plonnen worden goed-

Bestuurliik opereren glostuinbouwseclor
bii relocoties

3E



gekeurd door de Commissie Ruimteliike Ordening, de Reconstruclie-Commissie Midden-

Delflond en het Hoogheemroodschop.

Op 3 sepiember 
.l99ó 

ondertekenen de gemeente Mooslond, de Provincie Zuid-Hollond en

de stichting ITOM een convenoni inzoke de reolisering von een glostuinbouwgebied in

Oude Compspolder Zuid. Hierin stoot vostgelegd dot de Stichting het voortouw zol nemen

in de ontwikkeling von het glostuinbouwgebied en ook de finonciële risico's zol drogen. De

gemeenie Mooslond zol medewerking verlenen oon de reolisering. De openbore voor-

zieningen worden door de Stichting iegen een vergoeding von 'l gulden in eigendom

overgedrogen oon de gemeente Mooslond zodro het gehele proieci gereed is.

De Stichting ITOM neemt de grondoonkoop en de ontwikkeling von het gebied op zich.

Hierbij heeft de Stichting de eerdere voorwoorde dot er olleen tuinders uit Woteringseveld

mochten komen loten voren. Deze tuinders kregen echter wel voorrong: iedereen wos no

hei verstriiken von een bepoolde termijn welkom om een perceel te kopen. ln iuli 
'199ó

goon de londeigenoren in principe okkoord met de verkoop, in november worden de

voorlopige koopcontrocten opgesteld en in december iekenen de betrokken portiien de

inkoop- en verkoopovereenkomsien. Met nome de inkoop von de gronden gof de nodige

problemen vonwege priisofsproken en om emotionele redenen. Niettemin worden olle

percelen verkocht.

Bii het definitieve plon is nog slechis een zeer klein ooniol tuinders betrokken uit het gebied

woor de nieuwe Hoogse wiik Woteringseveld wordt gereoliseerd. De ondere tuinders

komen wel ollemool uit het Westlond en woren ook op zoek noor een nieuwe locotie.

ln 1996 en 1997 worden de benodigde formele procedures in gong gezet om te kunnen

storten met de inrichting. De geplonde oonleg von restwormte en CO2 vonuit de Botlek

stogneert, vonwege te hoge kosten. Noch de overheid noch de LTO wos bereid het tekort

von / 30 milioen oon te vullen. Ook werden de bedriiven uit de Botlek en de LTO het niet

eens over de priizen die de tuinders zouden moeten betolen voor gebruikmoking von deze

voorzieningen. Volgens een von de respondenten wilde de LTO olleen ofnemen tegen een

torief von 1 0- 1 5% onder de morktpriis. Wel ziin, in een nieuw plon, voorbereidingen

getroffen voor lolere oonleg. Tèn oonzien von de wotervoorziening vinden de geplonde

milieumootregelen wel degeliik doorgong. Bovendien wordt von Stodsgewest Hooglonden

een behoorliike subsidie verkregen om fietspoden oon ie leggen. Het Stodsgewest neemt

55% von de stichtingskosten von de fietspoden op zich in het koder von Bereikboorheids-

plon Hooglonden vil 1996. Er is geen subsidie verkregen von de gemeente Den Hoog en

de Provincie Zuid-Hollond.

Eind ougustus I999 is de locotie Oude Compspolder officieel geopend.
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Biiloge 4: Geïnterviewde personen

Cromstriien:

. R. Kooistro (WLTO)

o D. Sikkemo (Provincie Zuid-Hollond)

o J. Wolf (voormolig gedeputeerde Provincie Zuid-Hollond)

. G. Pok (CLM)

. H. Domen (Groenlond beheer)

Hormelerwoord:

o H. Domen (Groenlond beheer)

r H. Monschot (Provincie Utrecht)

r H. Sietsmo (BRU)

. H. Gielen (BRU)

o M. Vulto (Belongenvereniging Agroriërs Vleuten-De Meern)

o A. von Diik (GLTO)

o W. Jongeneel (voorzitter Stuurgroep Verploofsing Glostuinbouw)

. P von Suiidom (Arcodis)

Oude Compspolder:

o W. von den Bos (burgemeester Woteringen)

o H. Vis (VEK odviesgroep)

o A. Kruiihof (Robobonk de Mooslonden)

. Mevr. Kokxhoorn Popenhove (burgemeesier Mooslond)
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Biiloge 5: Deelnemers workshop

PJ. Bregmon WLTO, vice-voorzitter kring MZH

Drs. P Bukmon Herstructureringscommissie

A.PA. von Diik GLTO

lr. W.F.S. Duffhues MJA-E/ Nederlond Tuinbouwlond

lr. J.M. Gerritsen sectormonoger bedehe teelien LTO Nederlond,

directeur SIGN

J. de Groot voorzitter WLTO

J. Heiikoop woornemend burgemeester von Cromstriien,

oud-gedeputeerde Zuid-Hollond

Prof.dr.mr. E. ten Heuvelhof TU-Delft (leiding workshop)

J.A.C. Hoogendoorn voorzitter WLTO-Glostuinbouw

F.H. Hoogervorst voorzitter vokgroep LTO-Glostuinbouw, voorzitter

bestuur SIGN

lr R.R. Kooistro WLTO-Glostuinbouw

lr. M.B. Korl TU-Delft

C.H.J. Lomers burgemeester von Bleiswiik

Drs. J.W. Strootsmo LTO-Grondgebruik

Dr.ir. H.H.M. Verheul TU-Delft

Dr.ir H.J. von Oosten SIGN/NRLO

lr. N.J. Lomeiier LTO Nederlond
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Summqry

J.A. de Bruiin, E. ten Heuvelhof, M.B. Kort en H.H.M. Verheul, Slrolegic behoviour by the
greenhouse índusiry in developing new locoÍions, The Hogue (The Netherlonds), Notionol
Council forAgriculturol Reseorch (NRLO),2000. NRLO Report 2000/14.
[Originol title: Bestuurliik opereren von de glostuinbouwsector bii relocoties]

The present repori deols with the question of how porties involved in greenhouse industry

moy find strotegicolly clever woys of hoving their influence on decision-moking processes

obout new greenhouse locoiions. Seen from on odministrotive perspective, decision-moking

processes deoling with relocotions ore highly complex. Mony, mony porties ore involved

ond o greot number of issues must be deolt with simultoneously. The report defines seven

dilemmos, i.e. strotegic considerotions foced by porties in the greenhouse industry when

trying to porticipote in decision-moking procedures on new locotions. For eoch individuol

dilemmo it is described how the greenhouse industry might be oble to exploii the

odvonioges of strotegic decisions while counterocting their risks. The dilemmos include:

l. Should the support bose be highly or lowly orgonized?

2. Whot should be the position of those protecting the industry's interests: should they be

ovoiloble for the membership os o whole or should they opt for promoting the interests

of specific groups?

3. ls it necessory for representotives of the greenhouse industry to toke on the role of

properly developers or should they restrict their octions to promoting the interests of the

industry?

4. Should porties involved in ihe greenhouse industry odopt o proociive or reoctive

ottitude?

5. Single-issue or mulli-issue opprooch: should the greenhouse industry deol with locotions

as such or is ii necessory to link up locotions with other issues?

ó. Should ihe greenhouse induslry be efficient or redundont in mointoining externol

relotions?

7. How should the greenhouse industry deol with losers ond winners: by poying out profits

or setting off losses ot the eorliest possible or ot the lotest possible?

The dilemmos hove resulied from o workshop with key figures from the greenhouse

industry os well os from three cose-studies, i.e. the decision-moking processes obout

reolizing greenhouse horticulture in Cromsiriien, Hormelerwoord, ond Oude Compspolder.

As for the decision-moking obout Cromstriien it con be concluded thoi those odvocoting the

locotion demonstroted too much of o 'technicol fix' ottiiude: well-defined intrinsic proposols

were expected to overcome sociol resistonce. ln Hormelerwoord the moin problem

opporently wos to find o risk-beoring porty thot could reolize the lond tronsoclions. ln the
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cose of Oude Compspolder the initioting role ployed by the Foundoiion for lntegroted
Development of Mooslond Horiiculture (ITOM) oppeored io be o moior foctor of success.

The cose-studies ond ihe workshop olso gove couse for drowing some generic conclusions

obout strotegicolly clever operotions by the greenhouse industry in coses where decisions

obout new locotions were involved. Firstly, it is wise to poy more ottention io regionol levels.

Secondly, it is highly importont thot ony plons for moking new locotions ore discussed with

other porties ot on eorly stoge. As o result, both the substonce of the plons ond their
support bose moy benefit. Thirdly, it must be concluded thot greenhouse industry hos o

negotive reputotion in the eyes of some exiernol porlies. lt meons thot the sector must show

initiotive in deciding on new locoiions. ln oddiiion, the greenhouse industry could moke on

effort to position itsel{ os o sector thot is both ottroclive, innovotive ond profitoble. The cose-

studies olso demonstroied the importonce of hoving o strong initiotor: municipol

outhorities, privote orgonizotions or individuols who moke every enterprising effort to
reolize o porticulor locotion. Finolly, ombiguities obout lond soles ond ocquisitions remoin

significont risks of foilure. Possibly, the Agriculturol ond Horticulturol Orgonizotion (LTO)

moy ploy o medioting role here.
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