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Handhaving paardenlandjes en moestuintjes in de
Duin- en Bollenstreek

Geachte

Met deze brief reageren wij op uw emailbericht over paardenlandjes en moestuintjes in de Duinen Bollenstreek. Zoals u schrijft heeft uw stichting i.o. tot doel om op te komen voor eigenaren
tegen handhaving door de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het gaat u hierbij om illegale
situaties, met name om de huurders van paardenweitjes maar ook de eigenaren van
volkstuintjes, hakhoutbosjes, boomgaarden.

Zoals u zelf aangeeft gaat het om overtredingen waarbij in strijd met de bestemmingsplanregels
grond in gebruik is genomen. Voorop staat dat een bestuursorgaan zoals een gemeente een
beginselplicht tot handhaven heeft op het moment dat regels overtreden worden. Hierop bestaan
volgens de rechter slechts enkele uitzonderingen. Gemeenten zijn bij uitstek bevoegd en in staat
om per geval te beoordelen of een uitzonderingssituatie zich voordoet. Tegen een besluit van de
Bezoekadres

gemeente om te handhaven staat een rechtsgang open van bezwaar en uiteindelijk beroep bij de
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rechter. Dat geeft naar de mening van ons college voldoende waarborgen dat de handhaving op
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een juiste wijze wordt uitgevoerd. Het door u genoemde generaal pardon is in strijd met de

Tram 9 en de buslijnen

beginselplicht tot handhaven en is naar onze mening niet de juiste manier om met illegale

90, 385 en 386 stoppen

situaties om te gaan in de provincie Zuid-Holland. Dit doet namelijk geen recht aan de inwoners

dichtbij het

die zich wel aan de regels houden. Kortom de gemeente is bevoegd om te handhaven. Het is

provinciehuis. Vanaf

vervolgens niet aan de provincie, maar aan de rechter om te oordelen of de handhaving op de

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

juiste gronden heeft plaatsgevonden.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Uw stelling dat er teveel bollengrond is, is feitelijk onjuist. Zuid-Holland kent een diversiteit aan
Greenports. Deze Greenports vormen een belangrijke motor voor de Zuid-Hollandse en de
Nederlandse economie. De combinatie van excellente teelt, de nabijheid van twee Mainports, een
efficiënt logistiek systeem en de inzet op kennis en innovatie maakt dat Zuid-Holland
internationaal een toppositie heeft als productie- en handelsgebied voor vers- en
sierteeltproducten. De provincie Zuid-Holland voert meerjarig beleid op de ontwikkeling van de
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Greenports, zodat deze toppositie behouden kan blijven. Ook de Greenport Duin- en Bollenstreek
is van groot economisch belang voor Zuid-Holland. Het is een sterk cluster van productie, handel
en kennis dat wereldwijd nieuwe groeimarkten aanboort. Om te werken aan een goed
investeringsklimaat voor een duurzame en vitale greenport, hebben de gezamenlijke gemeenten
de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) opgericht. Deze geeft uitvoering aan
herstructurering en revitalisering in het gebied, waaronder ook het behoud van het open bollen
landschap. De provincie streeft er samen met de gemeenten naar om minimaal 2625 hectare
eerste klas bollengrond te handhaven. Dit beleid is ook vastgesteld door Provinciale Staten in het
provinciaal omgevingsbeleid. De eerder genoemde beginselplicht om te handhaven volgt
overigens niet uit afspraken over de greenport. Ook indien er geen afspraken zouden zijn in de
Greenport met betrekking tot de herstructurering en revitalisering van het gebied, gaan wij er
vanuit dat gemeenten optreden tegen illegale situaties in hun gemeente.

Het provinciale beleid richt zich hiernaast ook op het behouden, herstellen en op langere termijn
vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland, inclusief de biodiversiteit van de bodem. Om dit
doel te bereiken zet de provincie in op duurzaam beheer, bescherming en voltooiing van de het
Natuurnetwerk Nederland, meer natuurwaarden op boerenland, in recreatiegebieden en
natuurwaarden in de bebouwde omgeving. Ook in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
worden de ambities voor het toevoegen van landschapskwaliteiten, een vergroting van de
biodiversiteit en het combineren met andere functies, zoals water en recreatie door de
gemeenten onderschreven. Binnen het recreatie cluster van de Duin- en Bollenstreek zijn
meerdere paardenpensions en maneges aanwezig waar ook particulieren hun paard kunnen
stallen.

Kortom, het primaat van handhaving op illegale situaties ligt bij de gemeente. De provincie heeft
geen rol bij gemeentelijke handhavingstrajecten. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop
de gemeenten handhaven, bestaat de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de rechter. Het
provinciale beleid ten aanzien van de gewenste greenport ontwikkeling in de Duin- en
Bollenstreek staat op dit moment niet ter discussie. Wij hopen met deze brief duidelijkheid te
hebben verschaft over de positie van de provincie als het gaat om handhaving en het gevoerde
beleid. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan zijn wij gaarne bereid dit
in een gesprek toe te lichten.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Afschrift aan:
-

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Afschrift aan:

- Provinciale Staten

3/3

