
De raadselvergadering 

 

 

Mevrouw de voorzitter, 

Ik wil graag beginnen met een treffend citaat van mijn kleindochter. 

Op school werd haar namelijk gevraagd:  “hoe heet de vergadering van de 

gemeenteraad?”  

Het antwoord was verrassend > het was volgens haar de raadselvergadering. 

Naarmate ik wat langer nadenk over dit antwoord, dan moet ik tot de conclusie 

komen, dat zij er eigenlijk niet zo ver naast zit. 

Immers: je stopt er wat in, maar weet eigenlijk nooit wat er uitkomt. 

Een paar voorbeelden: 

- Op basis van extern onderzoek werd geadviseerd om te komen tot een 

locatie voor de nieuwe raadzaal > je verwacht dan een rationeel debat 

en een mooie uitkomst. Echter niets is minder waar. De raadsleden uit de 

kernen Noordwijkerhout en Noordwijk waren verdeeld in twee kampen 

en er kon dus geen keuze worden gemaakt. 

- Bronsgeest: heel veel onderzoek en planvorming in de afgelopen 20 jaar 

en zonder perspectief op een mooi eindverslag > maar helaas, wel 

gehakketak, maar geen knopen, die worden door gehakt 

- Uiteindelijk is er nog steeds geen definitieve oplossing. 

Dit zijn zomaar twee voorbeelden.  



Resultaat? Een negatief beeld over de gemeente en de raad in het 

bijzonder. 

Maar goed, laten we het hebben over de begroting en dus de nabije toekomst. 

Ik zal me beperken en me richten op twee onderwerpen, die extra aandacht 

verdienen.  

 

1. De woningbouw 1 

Het wil niet vlotten. Er is veel spraakverwarring over de aantallen te bouwen 

woningen, de locaties en tenslotte de verdeling daarvan over de verschillende 

categorieën, zoals sociaal, middelduur en duur. En het wordt alleen maar 

ingewikkelder als blijkt, dat de provincie er anders over denkt dan het college.  

Een groot probleem is het grote tekort aan sociale woningen en woningen voor 

de middengroepen. Maar ook de beloofde flexwoningen voor speciale 

doelgroepen als spoedzoekers, starters en arbeidsmigranten  zijn er nog steeds 

niet. De wethouders Salman en van den Berg lieten op 12 mei j.l weten er nog 

een half tot driekwart jaar voor nodig te hebben. 2  Het halve jaar is nu voorbij, 

maar staan die flexwoningen er dan dus uiterlijk over drie maanden? Of was dit 

een loze belofte? 

Noordwijk scoort gewoon uitzonderlijk slecht > tegenover een landelijk 

gemiddelde van 29,4% sociale huurwoningen komt Noordwijk niet hoger dan 

21,6%. Wel forse investeringen in de status van Kuuroord, maar niet in extra 

inspanningen om de achterstand in sociale huurwoningen in te lopen. 

De fractie stelt voor te komen tot een extra donatie aan de 

bestemmingsreserve sociale huurwoningen ter grootte van het berekende 

begrotingsoverschot. Het zou een goed signaal zijn het huidige overschot 

daaraan te besteden. Een schuchter begin en uiteindelijk niet voldoende, maar 

wel een blijk van goede wil. 

 

2. Handhaving Bollengrond 3 

                                                           
1 Amendement Programmabegroting 2021-2024 
2 https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/05/tijdelijke-woningen-noordwijk-nog-niet-in-zicht/ 
3 Motie Handhaving Bollengrond 



Vanaf 1 januari dit jaar vinden handhavingsacties plaats in het buitengebied ten 

aanzien van eigenaren, die hun grond zouden gebruiken in strijd met het 

bestemmingsplan. Handhavingsacties, die worden uitgevoerd door de 

Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Na een jarenlang gedoogbeleid, 

vonden de gezamenlijk wethouders in de Bollensteek de tijd rijp om paal en 

perk te stellen aan dit strijdig gebruik. Daarmee hopen zij te bereiken, dat de 

ontruimde percelen en perceeltjes weer in gebruik genomen zouden kunnen 

worden als bollengrond.  

Echter, de wijze waarop deze acties plaats vinden heeft zich ontpopt als vrij 

hardvochtig en weinig oog voor bijzondere en persoonlijke omstandigheden 

van de overtreder. 

Het is nu “van dik hout zaagt men planken” > rechtlijnige handhaving, geen oog 

voor detail en bij geconstateerde overtredingen wordt er al snel gestrooid met 

dwangbevelen. 

Komt bij, dat nut en noodzaak van deze acties ook discutabel zijn > volgens de 

laatste CBS-gegevens is er bij lange na geen behoefte aan 2625 ha 1e klas 

bollengrond en zitten bollenboeren ook niet te springen om die kleine 

reststukjes te ontruimen grond. Stukjes, die na ontruiming vaak braak blijven 

liggen, overwoekerd raken met onkruid en distel en zodoende weer overlast 

geven voor omliggende bollenbedrijven.  

En ook niet onbelangrijk: in afspraken uit 2016 staat, dat we juist moeten 

streven naar een meer gevarieerd landschap in de bollentreek. Niet alleen 

maar bollenvelden, maar “meer variatie met plaats voor weiden met 

blaarkoppen4 en paarden, kruidenvelden, wandelpaden en natuur”. Kortom: de 

gezamenlijke wethouders handelen op dit moment dus feitelijk in strijd met de 

eigen uitgangspunten. 

Dit gezegd hebbende, wil ik niet zeggen dat er niet gehandhaafd moet worden. 

Handhaving zal zeker nodig zijn bij grove overtredingen, maar dan wel via 

maatwerk en met menselijk maat.  

Geen rechtlijnige afwerking van de (vertrouwelijke) zwarte lijst van 264 locaties 

> een soort Russische roulette achter de duinen, waar inwoners terecht angstig 

voor zijn en heeft gezorgd voor slapeloze nachten. 

                                                           
4 De blaarkop is van oorsprong een dubbeldoelkoe van het vlees-melktype 
(60%-40%) 



 

 

 

 


