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Noordwijk, 6 januari 2021 
 
Betreft: uw brief d.d. 18 december 2020 in reactie op het rapport van de VON 
 
Geacht college, 
 
Wij danken u voor de ontvangst van uw brief d.d. 18 december jl. Daarin heeft u gereageerd 
op het rapport, dat wij naar aanleiding van ons onderzoek naar de herstructurering van de 
Duin- en Bollenstreek en de uitvoering door de GOM, aan uw college en de colleges en raden 
van alle aan de GOM deelnemende gemeenten vorige maand hebben verzonden. Wij 
hebben sterk de behoefte om te reageren op uw brief, die u tegelijkertijd via social media 
publiek gemaakt heeft en ook heeft doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties en het D66-Kamerlid, mevrouw Van Eijs. De onzorgvuldige wijze van 
handelen van het dagelijks bestuur van een gemeentelijke overheid, zoals van Noordwijk, 
heeft ons pijnlijk verrast, maar ook verbaasd. In het vervolg van deze brief lichten wij dat 
toe.  
 
U laat in uw brief weten dat u het waardeert dat er vanuit ondernemerskringen wordt 
meegedacht over de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. Die waardering blijkt 
echter niet uit uw reactie op de bevindingen van ons onderzoek. U geeft een keiharde 
kwalificatie over ons onderzoeksrapport. Dat recht heeft u vanzelfsprekend, maar dan 
verwacht je van het dagelijks bestuur van de gemeente Noordwijk ook een heldere 
uiteenzetting van de argumenten waarop een dergelijk hard oordeel rust. Niets echter van 
dat alles. Uw brief is niet of nauwelijks inhoudelijk onderbouwd. Wij verwerpen dan ook 
deze manier om zo hard en ongefundeerd door uw college weggezet te worden. Wij hebben 
de afgelopen maanden veel van onze tijd ingezet om een onderzoek te doen en daarmee 
een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren en overeind houden van onze mooie 
Duin- en Bollenstreek. Ongelofelijk en onbegrijpelijk dat je dan zo door colleges van B&W 
van 5 gemeenten wordt behandeld. Nota bene door lokale overheden die hun inwoners in 
collegeprogramma’s en in woord en geschrift oproepen om actief te participeren! Hoewel 
het niet meevalt om op uw brief te reageren, omdat deze zelfs het begin van een 
inhoudelijke argumentatie ontbeert, zullen wij dat toch doen.  
 
Wij zijn het volstrekt niet eens met de inhoud en strekking van uw brief. Wij zijn een 
onafhankelijk collectief van ondernemers in onze Duin- en Bollenstreek. Wij ontvangen veel 
signalen vanuit (agrarische) ondernemerskringen én burgers die oprechte en ernstige zorgen 
hebben over de huidige gang van zaken m.b.t. het functioneren van GOM en de 
herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. Zij zien zich daarin ook gesterkt door het 



eerste onderzoeksrapport van de gemeentelijke Rekenkamer van de gemeente Teylingen, 
“Grip op de GOM”, waarin die zorgen ook doorklinken en die tevens resoneren in de raad 
van die gemeente. Reden, waarom de gemeenteraad van Teylingen de Rekenkamer heeft 
verzocht een vervolgonderzoek te doen. Wij hebben het rapport met onze bevindingen 
daarom ook aan deze lokale Rekenkamer verzonden. Wij zijn benieuwd naar haar 
bevindingen, die februari a.s. verwacht worden. 
 
U schrijft dat u het niet eens bent met onze stelling dat de Greenportwoningen ‘lukraak’ 
door de Duin- en Bollenstreek worden gebouwd. U stelt dat gemeenten toetsen aan het 
geldende bestemmingsplan, het landschapsperspectief van de ISG en een locatie-specifiek 
landschappelijk/stedenbouwkundig advies. Wij zien en ervaren het tegenovergestelde. In 
veel gevallen waar agrarische opstallen worden gesloopt, komen in ruil daarvoor op de 
desbetreffende locatie Greenportwoningen terug en/of de bestaande bedrijfswoning wordt 
aangepast naar een burgerwoning. Vaak voldoet de bestaande bestemming niet, maar het 
bestemmingsplan wordt dan door de gemeenteraad, op voorstel van uw college, gewijzigd. 
Er worden vervolgens rapporten opgemaakt die door de gemeenteraad in de regel zonder 
enige discussie worden aangenomen. Als een lid van de gemeenteraad daarover een vraag 
stelt, wordt geantwoord dat de doelstellingen van de ISG, en ook de werkwijze van de GOM, 
bevestigd zijn door alle gemeenteraden bij de vaststelling van de herziene ISG 2016. Een 
bezweringsformule waarmee de kous wordt afgedaan. Herbezinning naar aanleiding van een 
dergelijke vraag uit de gemeenteraad en een serieus onderzoek of de gemaakte afspraken 
nog wel voldoen en tegemoetkomen aan de doelstellingen van de ISG, blijven helaas 
achterwege. 
 
In uw reactie stelt u dat wij in ons rapport aangeven dat de GOM een organisatie is zonder 
sturing. Dat doen wij echter niet. Wij geven aan dat de GOM niet op de juiste wijze wordt 
aangestuurd door de gemeenten. De GOM heeft vanuit de gemeenten als opdracht 
meegekregen om zoveel mogelijk agrarische opstallen te slopen, ongeacht of het gaat om 
“verrommeling”. Wij zeggen: dat is in onze ogen niet de juiste opdracht (met het oog op de 
doelstellingen van de ISG). De agrarische sector is hier namelijk de dupe van. Het gevolg is 
dat jonge kwekers niet meer kunnen starten met een agrarisch bedrijf en middelgrote 
bedrijven niet meer kunnen doorgroeien, want alles wat agrarisch is wordt systematisch 
gesloopt in ruil voor (burger)woningen. Dat is toch geen integrale herstructurering van de 
sector? Noemt u al die dure Greenportvilla’s, die overal tussen de bollenvelden verschijnen, 
dan landschapsherstel? Vindt u werkelijk dat hiermee het karakteristieke beeld en de 
landschappelijke uitstraling van de Duin- en Bollenstreek behouden blijft?  
 
U schrijft ook dat u bang bent dat de ’verrommeling’ weer toeneemt als de GOM verdwijnt. 
Dat is een misvatting. De GOM kijkt niet naar “verrommeling”. De GOM heeft maar één 
opdracht: zoveel mogelijk agrarische opstallen slopen. Ook al zijn ze pas een paar jaar oud. 
Wij kunnen dat niet anders zien dan als pure kapitaalvernietiging. 
 
Wij zeggen dat er een groot verschil is tussen uw theorie en de praktijk van en het handelen 
door de GOM. Wij hopen dat ons onderzoeksrapport ertoe bijdraagt dat de colleges en 
gemeenteraden dit ook zullen inzien en deze desastreuze ontwikkeling binnen onze Duin- en 
Bollenstreek een halt toe zullen roepen. Wij gaan ervan uit dat we allemaal, ondanks 
mogelijke meningsverschillen op de weg daar naartoe, dezelfde doelstelling voor ogen 
hebben: behoud en verbetering van het landschap van onze unieke Duin- en Bollenstreek en 
de leefbaarheid binnen het gebied. 



 
Ook reageren wij, in het verlengde van ons onderzoek, op de bouw van Greenportwoningen 
(villa’s) in het buitengebied van onze streek. Een groot deel van de Greenportwoningen is 
wel degelijk op 1e klas bollengrond gebouwd. Het grootste project, het Abeelenpark, dat 
notabene door GOM (als ontwikkelaar) is gerealiseerd, is hier het meest tastbare bewijs van. 
Op papier zijn het de gemeenteraden die beslissen over het wel/niet toestaan van de bouw 
van Greenportwoningen en over de locaties, maar in de praktijk blijkt het de GOM te zijn die 
deals sluit over te bouwen Greenportwoningen. 
 
De doelstellingen van de ISG onderschrijven wij grotendeels van harte en gaan ervan uit dat 
de colleges en gemeenteraden dat ook doen. Maar, we hebben 10 jaar aangezien wat de 
gevolgen zijn van de uitvoering door de GOM. Het is inmiddels hoog tijd voor een 
herbezinning van de uitvoering van het beleid. Als dat met de GOM kan, is dat prima, maar 
misschien kan dat wel niet. Dan dient een ander, wél effectief, middel/instrument ingezet te 
worden. Alles met het oog op het behalen van de doelstellingen van de ISG! 
 
Dat beleid zal niet langer uit moeten gaan van de stoppende agrariër, zoals nu het geval is, 
maar vooral gericht moeten zijn op de actieve agrariër die zijn bedrijf wil starten of 
voortzetten. Dat betekent op de langere termijn juist het behoud van het karakteristieke 
open landschap van onze streek. 
 
Er zijn inmiddels zoveel agrarische panden gesloopt, dat er nu zelfs sprake is van schaarste. 
Dat kan toch nooit de bedoeling zijn vanuit de doelstellingen van de ISG? Ook de noodzaak, 
zoals nu het geval is, tot het vergaren van veel geld uit verkoop van bouwtitels voor 
Greenport-woningen én de bollengrond-compensatieregeling lijkt een doel in zichzelf 
geworden. Dat vraagt om een herbezinning, waarbij wij hopen op het volgende resultaat: 
géén extra burgerwoningen meer in het buitengebied en een eerlijk speelveld tussen 
ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek en daarbuiten. 
 
Bijkomend en belangrijk voordeel is dat de bestaande voorraad agrarische gebouwen in 
stand blijft en voor normale gangbare prijzen aan collega-agrariërs kan worden verkocht. 
Starters kunnen dan weer terecht om een boterham te verdienen en er is dan ook weer 
aanbod voor doorgroeiende bedrijven. Bijkomend voordeel is dat de grondspeculatie als 
gevolg van mogelijke woningbouw per direct zal ophouden. 
 
Tenslotte missen wij nog antwoorden op vragen uit ons rapport, zoals: 
 
- Zijn we in de Duin- en Bollenstreek goed bezig om zo veel mogelijk agrarische opstallen te 
slopen en daar burgerwoningen voor terug te bouwen? 
- De GOM geeft aan dat ze opdracht van de 5 deelnemende gemeenten heeft om zo veel 
mogelijk agrarische opstallen te slopen, ongeacht of het goede of slechte gebouwen zijn. Dit 
is namelijk niet volgens de gemaakte ISG-afspraken. Bent u zich daar voldoende van bewust? 
- Wanneer is er volgens de gemeente nu precies sprake van “verrommeling”, dat ‘nodig 
gesloopt’ moet worden? 
- Wanneer is er volgens de gemeente sprake van incourant vastgoed, dat ‘nodig gesloopt’ 
moet worden? 
- Wat verstaat de gemeente nu precies onder landschapskwaliteit? Zijn dure villa’s i.p.v. 
agrarische opstallen een verbetering van de landschapskwaliteit? 



- Waarom onderkent de gemeente niet dat een bedrijfswoning, die wordt omgezet in een 
burgerwoning, verloren is voor de actieve agrariërs in de bloembollenteelt? 
- Waarom gaat de gemeente niet in op ruimere gebruiksmogelijkheden in het buitengebied 
op die stukjes grond die voor de (bloem)bollenteelt onrendabel zijn en daartoe ook niet 
geschikt (meer) te maken zijn, zoals bijvoorbeeld de paardenweitjes en/of moestuinen? 
 
Wij betreuren de wijze waarop u met de uitkomsten van ons onderzoek omgaat. Met ons 
onderzoeksrapport hebben wij juist met u de dialoog willen zoeken. Ook omdat wij denken 
dat onze wederzijdse doelstellingen, zoals die in de ISG zijn neergelegd, niet veel van elkaar 
verschillen. Inzet van de dialoog is van onze kant om met elkaar naar wegen te zoeken op 
welke wijze die doelstellingen het beste bereikt kunnen worden. Met ons rapport willen wij 
een bijdrage aan die discussie leveren. Ondanks dat u door uw brief van 18 december jl. die 
dialoog lijkt af te wijzen, reiken wij u nog steeds graag de hand. Wij hopen dat uw college en 
ook de leden van de gemeenteraad, én die van de overige gemeenten, de discussie met ons 
op inhoud en met kracht van argumenten willen voeren. Wij zien uit naar de uitnodiging en 
dat gesprek! 
 
Wij sturen een cc van deze brief tegelijkertijd naar de colleges van B&W van de overige aan 
de GOM deelnemende gemeenten, namens wie u uw brief d.d. 18 december jl. heeft 
geschreven. Ook aan de volksvertegenwoordigers, de leden van de gemeenteraden, die, als 
hoofd van de gemeenten, geacht worden de colleges op hun doen en laten te controleren. 
En tevens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het D66 
Kamerlid, mevrouw Van Eijs.  
 
Hoogachtend, 

 
 
Bestuur VON | Vrije Ondernemers Noordwijk 
Anja Taverne - van der Meij 
Marco Bergman 
Huub Tonies 
 
E  info@vonoordwijk.nl 
W www.vonoordwijk.nl 
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