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Onderwerp:
Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 op basis van de Regionale tuinbouwvisie d.d. 28-09-2012
Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma
Beleid en Regie
Ruimtelijk Beleid
Reina Beijering, telefoon ((0591)68 58 12)

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de Regionale tuinbouwvisie
2. Het tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 vast te stellen.
Samenvatting
De Stichting Tuinbouw Emmen heeft in samenspraak met de gemeente Emmen een Regionale Tuinbouwvisie
laten ontwikkelen voor de glastuinbouwgebieden in Klazienaveen en Erica (28-09-2012
De Stichting heeft op 17 december 2012 de tuinbouwvisie aangeboden aan ons college. Wij hebben op basis van
de tuinbouwvisie bijgaand “Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013” opgesteld en stellen de raad voor dit
tuinbouwbeleid vast te stellen.
Het Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 heeft ten doel om in een periode van 5 jaar ondersteuning te bieden
aan de inzet van de sector zelf, om een verbreding naar een biobased tuinbouw mogelijk te maken.
Rode draad in het tuinbouwbeleid is dat de sector zelf actief vorm en inhoud moet gaan geven aan de transitie.
Met dit beleid, passend bij de nieuwe bestuursstijl van de gemeente Emmen “meer van de samenleving, een
andere overheid”, breekt de gemeente met het gevoerde tuinbouwbeleid van de afgelopen 20 jaar, waarin
intensief de uitbreiding van het glasareaal gestimuleerd werd. De nieuwe bestuursstijl leidt tot een andere
taakopvatting en beleidsinzet van de gemeente. De gemeente Emmen zal bij getoonde inzet en initiatief vanuit de
marktsector dit ondersteunen met lobby, verbinding en beleid. Dit houdt in dat de uitwerking van de visie in
samenhang met het tuinbouwbeleid, plaats kan vinden binnen het Programma Biobased Economy.

Bijlage
-

Regionale Tuinbouwvisie d.d. 28 september 2012;
Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 met de volgende bijlagen:
1.
Aanbiedingsbrief STEM bij de Regionale Tuinbouwvisie;
2.
Schriftelijke reactie van LTO Noord Glaskracht op de tuinbouwvisie;
3.
E-mail reactie van de ambassadeursgroep PGA&I op de tuinbouwvisie;
4.
Brief STEM d.d. 10 juni 2013 met bijlage Toekomstbeeld STEM 2013-2018;
5.
E-mail provincie Drenthe d.d. 11 juni 2013 met reactie op concept tuinbouwbeleid,
tuinbouwvisie en toekomstbeeld STEM;
6.
Achtergrondinformatie over financiering en lobby.

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 25 juni 2013 en de daarbij behorende stukken.
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1. Aanleiding voor het voorstel
De Stichting Tuinbouw Emmen heeft in samenspraak met de gemeente Emmen de “Regionale
Tuinbouwvisie Emmen” laten ontwikkelen voor de glastuinbouwgebieden in Klazienaveen en Erica (28-092012).
Wij hebben op basis van de tuinbouwvisie bijgaand “Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013” opgesteld en
stellen de raad voor dit tuinbouwbeleid vast te stellen en kennis te nemen van de regionale tuinbouwvisie.

2.
Argumentatie/beoogd effect
Het Tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 is gebaseerd op de tuinbouwvisie en heeft ten doel om
ondersteuning te bieden aan de inzet van de sector zelf, om een verbreding naar een biobased tuinbouw
mogelijk te maken. In het tuinbouwbeleid wordt een verkorte weergave gegeven van de tuinbouwvisie en het
bijbehorende stimuleringsprogramma t.b.v. een transitie naar een biobased tuinbouw in 5 jaar.
Rode draad in het tuinbouwbeleid is dat de sector zelf actief vorm en inhoud moet gaan geven aan de
transitie.
Met dit beleid, passend bij de nieuwe bestuursstijl van de gemeente Emmen “meer van de samenleving, een
andere overheid”, breekt de gemeente met het gevoerde tuinbouwbeleid van de afgelopen 20 jaar, waarin
intensief de uitbreiding van het glasareaal gestimuleerd werd. De nieuwe bestuursstijl leidt tot een andere
taakopvatting en beleidsinzet van de gemeente. De gemeente Emmen zal bij getoonde inzet en initiatief
vanuit marktsector dit ondersteunen met lobby, verbinding en beleid. Dit houdt in dat de uitwerking van de
visie in samenhang met het tuinbouwbeleid, plaats kan vinden binnen het Programma Biobased Economy.
Het stimuleringsprogramma uit de tuinbouwvisie vormt hierbij de basis waarop jaarlijks ten laste van de
Regeling Duurzame Ontwikkeling Landelijk Gebied (DOLG) een subsidieverzoek met activiteitenplan
gehonoreerd kan worden.
In het tuinbouwbeleid wordt verwoord hoe de Stichting Tuinbouw Emmen in 2013 ondersteund wordt naar
een algehele verzelfstandiging en welke aanknopingspunten er zijn voor een eigentijdse versterking van de
organisatie en de activiteiten van STEM, door een mogelijke inbedding in het Innovatie en Kennisplatform
IKDrenthe in de nabije toekomst. Gezien de ontwikkeling van STEM binnen het nieuwe beleid is er meer
reden voor STEM om aansluiting te zoeken bij IKDrenthe dan bij bijvoorbeeld de Stichting Regio Marketing
Emmen. Voor promotionele activiteiten zal STEM afstemming zoeken met Stichting Regio Marketing
Emmen.
De Stichting heeft in lijn met het voorgestane gemeentelijke beleid, bij brief van 10 juni 2013 haar rol- en
taakopvatting voor de komende 5 jaar kenbaar gemaakt aan het college onder noemer van “Toekomstbeeld
Stichting Tuinbouw Emmen 2013-2018”. Het nieuwe perspectief van STEM vormt de basis waarop de
Stichting uitvoering wil geven aan de maatregelen uit de tuinbouwvisie.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Collegebesluit d.d. 7-05-2012 tot het verlenen van subsidie aan STEM ten bedrage van €26.000,-- voor het
laten opstellen van de Regionale Tuinbouwvisie door een extern bureau.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Samen met team Communicatie is een persbericht opgesteld nadat het college het besluit heeft genomen om het
tuinbouwbeleid ter vaststelling aan te bieden aan uw raad. De wethouder heeft het stuk toegelicht in de reguliere
persconferentie. Betrokken instanties Stichting Tuinbouw Emmen, PGA&I, Provincie Drenthe, Land- en

Tuinbouw Organisatie Noord Glaskracht zijn door ons college schriftelijk geïnformeerd over ons besluit het
tuinbouwbeleid ter vaststelling aan te bieden aan uw raad.
Met deze stakeholders is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg over de processen en activiteiten ter
versterking van de transitie naar en biobased tuinbouw en de versterking van de tuinbouwcluster in Emmen
in het algemeen.
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5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
Voor de uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit de tuinbouwvisie om het transitieproces van max.
5 jaar vorm te geven, zoals weergegeven in het stimuleringsprogramma behorend bij de tuinbouwvisie,
hebben wij besloten om middelen te putten uit de voor DOLG beschikbare ruimte en daarvoor de jaarlijkse
subsidieaanvraag af te wachten.
Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 25 juni 2013.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2013, nummer: 13/605 ;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van de Regionale tuinbouwvisie.
2. Het tuinbouwbeleid gemeente Emmen 2013 vast te stellen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2013.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

