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lnstandhoudi ng Druivenkwekerij Sonnehoeck

De raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 9 november 2022

Constaterende dat

1. Druivenkwekerij Sonnehoeck de enige kwekerij in Nederland is die de status van
Rijksmonument heeft

2. Sonnehoeck genoemd wordt als belangrijk onderdeel van het Westlands erfgoed in de
Cultuurkoers 2030

3. Het exploiteren en daarmee het behoud van de historische Druivenkwekerij Sonnehoeck
in gevaar lijkt te zijn door het wegvallen van een belangrijke vrijwilliger

4. Hulp van de gemeente nodig lijkt om het voortzetten van de exploitatie door een vaste
werknemer mogelijk te maken, aangezien dit niet van vrijwilligers gevraagd kan worden

Overwegende dat

1. De kassen van belang zijn voor de gemeente vanwege de cultuurhistorische waarde als
onderdeel in de ontwikkeling van de regionale en nationale belangrijke Westlandse
tuinbouw

2. Behoud en openstelling van enorm belang is om de druivencultuur waar Westland groot
mee is geworden, te behouden en de kennis ervan over te dragen

3. Exploitatie, openstelling en verkoop van druiven belangrijke onderdelen zijn voor het
voortbestaan van dit monument

4. Op pagina 57 van de begroting staat aangegeven dat het college erfgoed wil behouden
voor een goed leefklimaat, waar de inwoner zich thuis en verbonden voelt

5. Het verlenen van subsidies een bevoegdheid van het college is

Verzoekt het college

1. ln gesprek te gaan met het bestuur van de stichting Sonnehoeck met als doel een
adequate oplossing te vinden om de druivenkwekerij voor de toekomst te behouden

2. Over de uitkomst van dit gesprek mededeling te doen aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag
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