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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-772223946 DOS-2021-

0001906

Onderwerp

Reactie op email m.b.t. handhaving paardenlandjes en moestuintjes in de Duin- en Bollenstreek

Advies

1. Vast te stellen de brief aan ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ over paardenlandjes en

moestuintjes in Duin- en Bollenstreek;

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de reactie die aan ‘Stichting Waarom

Weg? i.o.’ is gestuurd;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het voorstel om de brief van de ‘Stichting

Waarom Weg? i.o.’ over paardenlandjes en moestuintjes in Duin- en Bollenstreek per

brief te beantwoorden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de laatste zin in de brief aan

‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ aan te passen in die zin dat indien de brief nog vragen oproept een
en ander mondeling kan worden toegelicht, of woorden van gelijke strekking..

Bijlagen

 GS-brief aan Stichting Waarom Weg? i.o. (PZH-2021-772211370)

 Emailbericht van ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ over paardenlandjes en moestuintjes in

Duin en Bollenstreek (geanonimiseerd) (PZH-2021-772687782)

 Brief met afschrift aan de leden van PS (PZH-2021-772223946)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 april 2021 8 april 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op de agenda van de commissie RWE van 17 maart 2021 onder nummer 30 is ingekomen:

Bericht van ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ aan PS over paardenlandjes en moestuintjes in Duin-

en Bollenstreek. Door de fracties van PvdD, DENK en SP is voorgesteld om de email te

bespreken in de commissie RWE op 14 april aanstaande, met als aanvulling het afschrift van de

bijgevoegde reactie van GS op de email van ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’.

Door ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ is deze email gestuurd naar meerdere overheden, waaronder

de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Door ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ worden twee

zaken aangehaald:

1. ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ verzoekt om een generaal pardon voor allerhande illegale

paardenlandjes en moestuintjes in Duin- en Bollenstreek. 

Reactie: Het is aan gemeenten om te bepalen, met in achtneming van de in de rechtspraak

ontwikkelde “beginselplicht tot handhaving”, of en wanneer overgegaan wordt tot handhaving

van het geldende bestemmingsplan en daarmee strijdig gebruik te beëindigen. De

desbetreffende gebruikers kunnen zich hiertegen via de reguliere

rechtsbeschermingsprocedures verweren. 

Indien een gemeente besluit tot legalisatie van een illegale situatie, dan kan de provincie

daarmee instemmen mits passend binnen de regels van het provinciaal omgevingsbeleid.

2. ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ stelt het provinciale omgevingsbeleid ter discussie en de

afspraken die zijn gemaakt in de Intergemeentelijke Structuur Visie (ISG)- tussen vijf Duin- en

Bollenstreekgemeenten. Ze verwijst hierbij naar stukken van een groep die zich de Vrije

Ondernemers Noordwijk (VON) noemt. 

Reactie: 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. 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. LTO Noord heeft met een open

brief aan colleges, gemeenteraden en briefschrijfster, in niet mis te verstane bewoording,

aangegeven achter het huidige beleid te staan. (zie bijlage)

Er is geen aanleiding om het beleid ten aanzien van de greenport Duin- en Bollenstreek op dit

punt ter herzien. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

n.v.t. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t.

 

3 Proces

 

  Op de agenda van de commissie RWE van 17 maart 2021 onder nummer 30 is ingekomen:

Bericht van ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ aan PS over paardenlandjes en moestuintjes in

Duin- en Bollenstreek. 

Voorstel aan de commissie RWE is de brief ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een

afschrift van de reactie vragen.

 Door de fracties van PvdD, DENK en SP is een nieuw behandel voorstel gedaan: 

Aangepast voorstel, bespreken in de commissie RWE op 14 april aanstaande, met als

aanvulling het afschrift van de hierboven genoemde reactie van GS.

 

4 Participatie en rolneming

 

Door een groep die zich Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) noemt, is recent met een open brief

het ‘Rapport van Vrije Ondernemers Noordwijk (VON): GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van

1e klas bollengrond' aan de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gestuurd. In de brief en

rapport worden de doelstellingen voor de greenport Duin- en Bollenstreek, zoals vastgelegd in de

Intergemeentelijke Structuur Visie (ISG), ter discussie gesteld. Het standpunt van de VON is

kortheidshalve: de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en Greenport

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) doen niet waarvoor ze in het leven zijn geroepen, namelijk het

vrijhouden van bollengrond voor de bollenteelt. Volgens de VON gebeuren er onder de vlag van

de ontwikkelingsmaatschappij zelfs zaken die in strijd zijn met de in de ISG gestelde doelen. 

In reactie hierop heeft de gemeente Noordwijk een open brief, ondertekend door alle colleges van

de Duin- en Bollenstreek gemeenten, aan de VON gestuurd. In deze brief wordt stevig afstand

genomen van de beweringen door de VON. De betrokken gemeenten blijven onverkort achter het

doel en uitvoering van de ISG staan.

Naar aanleiding van de eerder genoemde open brief zijn er ook kamervragen gesteld door

kamerlid Van Eijs (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De

minister heeft deze vragen op 27 januari 2021 beantwoord (kenmerk: 2021-0000009205). Uit de

antwoorden van de minister blijkt dat zij het vooral een zaak voor de betrokken gemeenten vindt

om een afweging te maken.

Vanuit de provincie is er geen aanleiding om het beleid ten aanzien van de Greenport Duin- en

Bollenstreek aan te passen. Ten aanzien van de handhaving is het primair aan de gemeenten om

een afweging te maken.

 

5 Communicatiestrategie

 

Voorgesteld wordt om aan ‘Stichting Waarom Weg? i.o.’ per brief te informeren over de positie

van de provincie en het provinciaal beleid ten aanzien van de Greenports toe te lichten.
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