
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

VERSLAG OVERLEG PCW/CU-SGP/CDA - FRACTIES 
 
  
Datum: Maandag 11 april 2016 
Aanvang: 19:45 uur (19:30 uur inloop) 
Locatie: SO Natural (Bredeweg 62, Moerkapelle) 
Aanwezig: Martin Smaal (directeur/mede-eigenaar SO Natural) 

 Peter Molenaar (raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas) 
 Cock van der Spek (raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas) 
 Dico Bac (fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Zuidplas) 
 Peter van den Berg (PCW-raadslid Waddinxveen) 
 Martijn Kortleven (fractievertegenwoordiger PCW, Waddinxveen) 
 Kees de Jong (PCW-wethouder, Waddinxveen) 
 Trix de Kruijff (CDA-raadslid Waddinxveen) 
 Paul Korremans (CDA-bestuurslid Waddinxveen) 
 Marc Lansink (CDA-raadslid Zuidplas) 
 Jurian Hennip (commissielid CDA, Zuidplas) 
 Wim Janse (commissielid CDA, Zuidplas) 

Paul Oudijk (lid AB Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, 
bestuurslid LTO-afdeling Midden Zuid-Holland) 
Koos Hoogendoorn (voorzitter Tuindersvereniging Zuidplaspolder, voorzitter 
LTO Noord Glaskracht) 

 Frits Mostert (secretaris LTO-afdeling Midden Zuid-Holland) 
 Theo Ammerlaan (secretaris LTO-afdeling Midden Zuid-Holland) 
 Frits Mostert (secretaris LTO-afdeling Midden Zuid-Holland) 
 Hans Koolhaas (bestuurslid LTO Glaskracht, lid commissie HOT) 
 Henk van Dieren (statenlid SGP/ChristenUnie Zuid-Holland) 
 Wilco Scheurwater (statenlid SGP/ChristenUnie Zuid-Holland) 
 

0. Inloop 
-- 
 

1. Welkom 
Dico Bac, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Zuidplas, heet de aanwezigen welkom en bedankt 
Martin Smaal voor het beschikbaar stellen van de bedrijfsruimte en zijn bedrijfspresentatie. Omdat het 
Bijbelse ‘bouwen en bewaren’ (lees: rentmeesterschap) zowel CDA, ChristenUnie/SGP en de PCW 
binden is op initiatief van Peter Molenaar en Peter van den Berg een gezamenlijk werkbezoek en 
programman in elkaar gezet. Duurzame toekomstbestendige energievoorziening, infrastructuur en 
voldoende ruimtelijke ontwikkelingen / uitbreidingsmogelijkheden zijn belangrijke thema's die 
ondernemers en lokale en provinciale politici raken. 
 
 
 



2. Rondleiding en bedrijfspresentatie SO Natural 
Een mooie en interessante presentatie en rondleiding door Martin Smaal, directeur van SO Natural. 
SO Natural is onder andere gevestigd aan de Bredeweg in Moerkapelle en is een familiebedrijf van vijf 
broers. Gestart in 1959 uitgegroeid tot een groot en vooruitstrevende glastuinbouwonderneming met 
250 fte die zich in 2015 onderneming van het jaar (midden Zuid-Holland) mocht noemen. Het bedrijf, 
aan de Bredeweg werkend met dubbel-ruimtegebruik (boven teelt en daaronder opslag en verwerking) 
is inmiddels uitgegroeid tot de grootste orchideeënproducent van de wereld. Jaarlijks verlaten zo'n 13 
miljoen orchideeën het bedrijf om een plekje te krijgen in een woonkamer of kantoor. Wat betreft 
bedrijfsvoering, teelt en marktrents (die bepaald worden consument) betekent dit dat ongeveer twee 
jaar vooruit gedacht moet worden. 
 
Martin Smaal stelde in zijn presentatie duurzame energie aan de orde. Energie is een van de grootste 
kostenposten en daarom een erg belangrijk thema. De meeste energie wordt opgewekt door een 
warmtekrachtcentrale. Een oplossing is een warmtenet. Knelpunt hierbij zijn de transportkosten. Naast 
aandacht voor omzet en duurzaamheid voelt het bedrijf zich ook maatschappelijk betrokken in kader 
goed werkgeverschap en doelgroepen. Hij doet de oproep richting (landelijke) overheid voor een goed 
vangnet, ook richting vluchtelingen die hier mogen werken. 
 

3. en 4. Einde rondleiding en pauze 
-- 
 

5. Rondje thema’s (onder leiding van Trix de Kruijff) 
Na de pauze, onder leiding van CDA-raadslid Trix de Kruijff (Waddinxveen), een viertal presentaties 
over actuele onderwerpen (link naar presentatie) die gevolgen hebben voor de regio. 
 
5.1 Infrastructuur (Peter Molenaar) 
Presentatie infrastructuur door Peter Molenaar, raadslid ChristenUnie/SGP in de gemeente Zuidplas. 
Hij gaf een toelichting op de realisatie van de Bentwoudlaan, de verbreding van de A20, het 
schrappen van de Rottelaan (2013) en de wensen tot een zorgvuldige ontsluiting van Moerkapelle. 
 
5.2 Ladder duurzame verstedelijking (Peter van den Berg) 
Peter van den Berg, PCW-raadslid Waddinxveen, geeft een toelichting op de zogenaamde 'ladder van 
duurzame verstedelijking' een wettelijke bepaling waaraan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten 
worden getoetst. Actueel was de ontwikkeling van de Glasparel en is de ontwikkeling van de locatie 
Knibbelweg-Oost. Geconstateerd wordt dat goede regionale samenwerking, afstemming en 
overeenstemming met de Provincie van groot belang is om ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig en 
correct richting uitvoering te krijgen. Snelheid in procedures, actualiteit van regelgeving en 
transformatie van oude gebieden worden toch wel als knelpunten ervaren. 
 
5.3 Commissie HOT / Warmterotonde (Hans Koolhaas) 
Hans Koolhaas, glastuinbouwondernemer en LTO-bestuurder, informeert de aanwezigen over HOT 
en de warmterotonde. Er worden veel zaken opgepakt waarbij ook ondernemers uit de regio zich 
nadrukkelijk positioneren. Voor de Statenfractie handig de positie van Rotterdam, Leiden maar juist 
ook van de andere (juist glastuinbouw) gemeenten in de gaten houden dat die aangesloten en 
aangehaakt worden c.q. blijven. Er is veel warmte beschikbaar in de Rotterdamse haven maar het is 
de vraag of de regio voldoende hiervan kan profiteren, dit vraagt een grote inzet van betrokkenen en 
goed is te constateren dat gemeenten in regio en provincie dezelfde richting op kijken. De 
warmterotonde wordt positief ontvangen door ondernemers en vertegenwoordigers van de 
tuinbouwsector maar belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de (transport)kosten. Daarnaast moet 
energievoorziening ook anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen van 
energievoorziening en -bronnen. 
 
5.4 Informatie uit LTO en TVZ (Theo Ammerlaan, Koos Hoogendoorn en Paul Oudijk) 
Vanuit TVZ en de LTO worden enkele actuele thema's al oppervlaktewater, energie, invulling van 
locaties in en buiten de regio toegelicht. Aandacht wordt gevraagd voor ontwikkelingen in het kader 
van participatie en samenwerking met uitzendorganisaties.  
 

6. Afsluiting (Peter Molenaar) 
Peter Molenaar sluit de avond af met enkele samenvattende opmerkingen en conclusies. Onder het 
genot van een drankje blikken de aanwezigen terug op een boeiende en leerzame ontwikkelingen en 
wordt de nut van een vervolg besproken. 


