
Goedemiddag, 

 
Welkom bij Anthura, welkom in Bleiswijk, welkom in Lansingerland en welkom in de 
Greenport Westland- Oostland!  

 
Inleiding 
Mijn naam is Albert Abee, sinds vorig jaar ben ik wethouder EZ/Glastuinbouw en Financiën 

van de gemeente Lansingerland. Hiervoor ben ik o.a. 3 periodes wethouder geweest in 
Zwijndrecht, ik dacht altijd dat ik tijdens die 12 jaar alle bestuurlijke portefeuilles wel 
voorbij heb zien komen. Maar tot mijn stomme verbazing bleek ik al die jaren juist de 

enerverendste portefeuille nog nooit gehad te hebben - die functie bestond namelijk niet 
in de gemeente Zwijndrecht.  
 

En nu ben ik het: Wethouder Glastuinbouw/Greenport.   
 
Overdonderd 

In de eerste maanden van mijn wethouderschap heb ik een stoomcursus glastuinbouw 
genoten met veel indrukwekkende werkbezoeken aan o.a. Koppert Biological Systems, de 
WUR-Glastuinbouw, Anthura, GreenQ, Bunnink Plants en vele andere..  

Na een aantal maanden wist ik het zeker: dit is de mooiste portefeuille die ik ooit gehad 
heb: wat een sector, wat een innovatiekracht, wat een prachtige producten, wat een 
prachtige bedrijven en wat een ondernemerschap!  

 
Wethouder als ambassadeur 
Het is mij dan ook een eer en een genoegen om u bij dit startevent, hier bij Anthura, in de 

gemeente Lansingerland te mogen ontvangen. Ik ga het gras niet voor de voeten van de 
volgende sprekers wegmaaien. Zij gaan u zo uitgebreid vanuit hun expertise iets vertellen 
over de sector: zoals kansen die we met innovatie en andere verdienmodellen kunnen 

realiseren. Maar ook over bedreigingen die op de sector afkomen in termen van 
energievraagstukken, fragmentatie bij de afzet en internationale concurrentie.  
 

Ik als bestuurder en wethouder Glastuinbouw/Greenport sta voor u klaar, om u als sector 
te faciliteren daar waar ik kan en naar behoefte: 

1. Zo heeft Lansingerland de Position Paper Greenport opgesteld en naar de commissie 

gestuurd, hierin staat waar we als bedrijfsleven en lokale overheid de komende 
jaren naar toe willen en hoe we dat gaan aanpakken. Dit hebben we integraal 
gedaan samen met ondernemers en mede overheden. Vele hier aanwezig hebben 

aan de totstandkoming van die visie meegewerkt!  
2. Ik ga me als vicevoorzitter van het Economisch Vestigingsklimaat in de Metropool 

Regio Rotterdam Den Haag, hard maken voor deze sector, samen met de haven van 

Rotterdam zijn we de motor van de MRDH, dat kan niet voldoende benadrukt 
worden! 

3. We zetten daarnaast de lobby op Provinciaal, nationaal en Europees niveau nog 

steviger in! Internationale conflicten, boycots en embargo’s raken de sector 
onevenredig hard, we moeten hierop voorbereid zijn: zowel politiek als 
economisch, dit op alle niveaus en met de gehele cluster! 

4. Waar nodig bieden we de ondernemers ondersteuning bij het internationaal zaken 
doen (bv bij de markttoegang tot China). Wij onderhouden als gemeente goede 
banden met onze Chinese zusterstad Yangling nabij Xi’an, het traditionele 

landbouwgebied van China. Zo proberen wij de handel en samenwerking tussen 
bedrijven te bevorderen. 

 

 
 
 

 



 

Bescheidenheid 
Ter afsluiting wil ik het nog hebben over bescheidenheid. Met een exportwaarde van ruim 
5,4 miljard Euro, heeft de Greenport-Westland Oostland niets om bescheiden voor te zijn. 

Dit is namelijk bijna de helft van de totale export van de hele agri-sector in Nederland! 
Hier moeten we trots op zijn! Maar om dit succes ook in de toekomst te behouden is 
verdere samenwerking en positionering van de regio als tuinbouwkenniscluster van eminent 

belang. Glastuinbouw is namelijk de beste garantie voor de middellange en lange termijn 
voor de verdere economische en maatschappelijke ontwikkeling voor zowel het Oostland,  
Westland, als de regio! 

 
Ik wens jullie allen een plezierige leerzame startevent toe, en we hopen u vaker te mogen 
ontvangen in Lansingerland. Ik geef nu het woord weer aan dagvoorzitter Ruben Maes.  

   
 
 


