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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-666274644 (DOS-2018-
0007374)

Onderwerp

Jaarrapportage bollengrondbalans 2017 en Jaarverslag 2017 Greenport

Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek

Advies
1 ) Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Jaarrapportage

bollengrondbalans 2017 en het Jaarverslag 2017 van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek ter kennisneming aan Provinciale Staten
worden aangeboden.

2) Vast te stellen de publiekssamenvatting over het ter kennis brengen van de Jaarrapportage
bollengrondbalans 2017 en het Jaarverslag 2017 van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek aan Provinciale Staten.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten inzake het ter kennisneming aanbieden van de Jaarraportage
bollengrondbalans 2017 en het Jaarverslag 2017 van de Greenportontwikkelingsmaatschappij
Duin- en Bollenstreek
- Brief GOM Duin- en Bollenstreek - Jaarrapportage bollengrondbalans 2017 
- Jaarverslag 2017 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin en Bollenstreek – Krachten
bundelen en kansen benutten 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 november 2018 -



2/2

1 Toelichting voor het College

 

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM)  stelt jaarlijks de

Bollengrondbalans en een jaarverslag op. Dat is ook in 2017 het geval. Deze stukken worden aan

de provincie ter kennisneming toegestuurd.

 

De GOM is de uitvoeringsorganisatie (zonder winstoogmerk) voor de herstructureringsopgave

voor het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. De GOM heeft daarbij tot doel de

economische structuur van het gebied te ondersteunen door herstructurering en ontwikkeling van

de bollenteelt in het gebied te bevorderen (ondersteunen bij opheffen en uitbreiden van

bollenbedrijven) en het realiseren van nieuwe bollengrond op vrijkomende percelen, en

verrommeling (bijvoorbeeld oude of verwaarloosde bedrijfscomplexen of kassen) in het gebied op

te ruimen, waardoor de landschappelijke kwaliteit en openheid van het gebied toeneemt. De zes

betrokken gemeenten in de streek (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom,

Teylingen) zijn aandeelhouder van de GOM. Het handelingskader voor de GOM ligt primair vast

in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG 2016).

De provincie biedt via haar ruimtelijke beleid (Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening ruimte)

ruimte voor de werkwijze van de GOM. Daarom wordt voorgesteld deze beide stukken ter

kennisneming aan te bieden aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële of fiscale consequenties. Dit besluit behelst slechts het ter kennisneming

toesturen van de Bollengrondbalans 2017 en het Jaarverslag 2017 van de Greenport

Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM)  aan Provinciale Staten. 

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Proces

 

De GOM heeft de Bollengrondbalans en het jaarverslag 2017 ter kennisname aan uw college

toegestuurd.

 

3 Communicatiestrategie

 Er is geen communicatiestrategie voor dit besluit.

 


