
 
COALITIE HOT - QUOTES STUURGROEPLEDEN 
 
Aad Sonneveld (Federatie VruchtgroenteOrganisaties): 
“Eindelijk, na een lange voorbereiding pakken telersverenigingen, overheid en bank de handschoen 
op. Onze prachtige sector krijgt met HOT de gewenste impuls. Zonder doping, maar met gezond 
verstand blijft de tuinbouw een top sector.”    
 
Gijs Kok (FloraHolland): 
“FloraHolland ondersteunt de herstructurering van de glastuinbouw gebieden, met bijbehorende 
ruimtelijke en financiële infrastructuur, omdat dit belangrijk is voor een duurzame ontwikkeling van de 
sierteeltbedrijven van onze leden. 
 
Cees Veerman: 
“Alleen samenwerking van alle betrokken partijen kan de vooraanstaande plek van de Nederlandse 
glastuinbouw ook in de toekomst verzekeren.” 
 
Karla Peijs (agrologistiek Nederland): 
“'Vers' is voor de Nederlandse economie, inclusief transport en logistiek én de Rotterdamse Haven, 
ongelooflijk belangrijk. Daarbinnen nemen  Oost- en Westland een onvervangbare plaats in.  
HOT verbindt alle stakeholders, die samen de gouden draaischijf vormen, zodat innovatie, renovatie 
en vooral samenwerking voor de toekomst geborgd zijn en de welvaart van brede lagen van de 
Nederlandse bevolking behouden blijft.” 
 
Hans Hoogeveen (Ministerie van Economische Zaken): 
“Ministerie van Economische Zaken wil graag met deze coalitie meewerken, zodat de glastuinbouw, 
die van wereldklasse is, door innovatie en samenwerking voor BV Nederland economisch van 
wezenlijk belang kan blijven.” 
 
Han Weber (provincie Zuid-Holland): 
“We moeten nu snel gebieden gaan moderniseren en aansluiten op warmtenetten. Alleen met 
duurzame betaalbare, energie behoudt het Westland haar concurrentiepositie.“ 
 
Theo Duijvestijn (gemeente Westland):  
“Om ervoor te zorgen dat Westland haar toonaangevende positie als Greenport kan behouden, zijn 
investeringen in herstructurering en modernisering door onze glastuinbouwbedrijven noodzakelijk. 
Daarnaast is het toepassen en realiseren van nieuwe energiebronnen en een concurrerende energie-
infrastructuur van groot belang. Door de krachten van bedrijven, organisaties in de glastuinbouw en 
handel, de (Rabo)bank en overheden te bundelen, gaan we dit proces tot een succes maken.” 
 
Frank van Kleef (Federatie VruchtgroenteOrganisaties): 
“Dit plan raakt ons allemaal, iedereen in de sector zal er linksom of rechtsom mee te maken krijgen. Ik 
raad iedereen aan om deze kans niet voorbij te laten gaan en zich in te zetten om hier met elkaar een 
succes van te maken. Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan 
het kortste eind trekken”. 
 
Ruud Huirne (Rabobank): 
“De glastuinbouw in Nederland heeft zeker toekomst. Dat vraagt wel om veranderingen om de 
bedrijven weer gezond en toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt is dat uitbreiding of vernieuwing 
van bedrijven plaatsvindt in de bestaande glastuinbouwgebieden. Ondernemers die door willen en dat 
ook kunnen, wil de bank financieel ondersteunen. Voor bedrijven waar het zicht op herstel naar een 
gezond bedrijf ontbreekt, zal de bank de ondernemer ondersteunen in een zorgvuldige 
bedrijfsbeëindiging.” 


