Grote investering in glastuinbouwgebied Het Grootslag,
West-Friesland
De provincie Noord-Holland en de Stichting Verbetering Agrarische
Structuur (STIVAS) West-Friesland hebben met Van Zanten en Co BV,
producent van jonge planten gevestigd in Bovenkarspel, in principe
overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Van Zanten de
komende jaren in het gebied Het Grootslag in West-Friesland een modern
glastuinbouwbedrijf kan vestigen. Van Zanten had voor de vestiging van
zijn nieuwe bedrijf aanvankelijk voorkeur voor een locatie aan de Meilag
in Venhuizen. De hiervoor benodigde percelen had het bedrijf reeds in
eigendom verworven. Gedeputeerde staten van Noord-Holland maakten tegen
vestiging in Venhuizen echter bezwaar omdat de locatie ligt buiten het
gebied dat de provincie in het streekplan voor de ontwikkeling van glastuinbouw heeft aangewezen.
Naar aanleiding van het GS-standpunt hebben de gedeputeerde voor landbouw
B. Verburg en de voorzitter van de STIVAS West-Friesland, de heer G.
Koopman, dinsdag 7 oktober overleg gehad met directieleden van Van Zanten
en Co.
In dit overleg is toegezegd dat STIVAS West-Friesland in het Grootslag
voor een terrein van 20 ha zal zorgen ten behoeve van de vestiging van
een nieuw bedrijf van Van Zanten.
Van Zanten heeft duidelijk gemaakt deze oppervlakte gefaseerd, te beginnen met tien ha, in gebruik te zullen nemen, echter alleen wanneer is
vast komen te staan dat het bedrijf tegemoet wordt gekomen in de
investeringskosten. De teelttechniek die Van Zanten in het nieuwe bedrijf
gaat toepassen vergen n.l. omvangrijke en kostbare milieuvoorzieningen
die er op gericht zijn het bedrijf van toekomstige omringende bedrijven
teelttechnisch te isoleren.
De provincie heeft op zich genomen te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn de kosten die met deze investeringen zijn gemoeid voor het bedrijf
te verlagen.
Van Zanten streeft er naar voorjaar 1999 met de bouw van het
kassencomplex te beginnen en in 2000 het nieuwe bedrijf te starten.
Informatie: provincie Noord-Holland, bureau Communicatie,
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