MOTIE: COMPENSATIE BOLLENGROND KEUKENHOF

De gemeenteraad, bijeen op 10 november 2010, Agendapunt 6.1, ingekomen stukken,
nummer 16 brief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek betreffende
compensatie bollengrond Keukenhof,
Constaterend dat:
 de Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof de parkeervoorzieningen rond
het terrein wil herschikken/concentreren;
 daarvoor 10 ha 1e klasbollengrond in de directe omgeving van het
tentoonstellingsterrein wil gebruiken;
 de 10 ha bollengrond, overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt met de
bollenstreekgemeenten en vastgelegd in het ISG en de afspraken met de GOM, moet
worden gecompenseerd;
 de oorspronkelijk in overleg met de gemeente Lisse, met goedkeuring van GS van
Zuid-Holland, bedachte driehoeksruil door PS van Zuid-Holland is afgewezen;
 PS van Zuid-Holland, op initiatief van de D66 fractie, heeft aangegeven alleen te
willen meewerken aan de herschikking van de parkeervoorzieningen als aan de GOM
(Greenport Ontwikkelings Maatschappij) opdracht wordt gegeven de compensatie te
verzorgen;
 gevolg gevend aan de uitspraak van PS de IBK voornemens is een afkoopsom van €
1 miljoen beschikbaar te stellen aan de GOM ter compensatie van de 10 ha verloren
bollengrond;
 het college van B&W van Lisse het voornemen van de IBK lijkt te willen
ondersteunen;
Voorts constaterend dat:
 in de ISG is opgenomen dat bij gebruik van 1e klas bollengrond voor een andere
bestemming er sprake is van compensatieplicht waarbij een richt/kostprijs per m2
nieuwe bollengrond is genoemd van € 40;
 het door de IBK voorgenomen bod van € 1 miljoen slechts ¼ bedraagt van het
benodigde bedrag om de compensatie te realiseren;
Overwegend dat:
 de ISG door de gemeenteraden van de 6 Greenportgemeenten is vastgesteld;
 daarmee de volledige compensatieplicht ten volle wordt onderschreven door
bedoelde gemeenten;
 het voornemen van de IBK strijdig is met de volledige compensatieplicht omdat de
GOM voor dat bedrag geen volledige compensatie kan realiseren;
 een eventuele accordering door college en raad van Lisse, met goedkeuring van
zowel de AVA van de GOM, de samenwerkende Greenportgemeenten en HR de bijl
legt aan de wortel van de ISG en daarmee de GOM ;
 deze aangelegenheid kan worden beschouwd als de lakmoesproef ten aanzien van
de levensvatbaarheid van de GOM;
Vraagt het college:
 uit te spreken dat het voornemen van de IBK, te weten een compensatie van € 1
miljoen, onaanvaardbaar is;
 Bij de partners binnen de GOM, HollandRijnland en Greenport de noodzaak van
volledige compensatie onder de aandacht te brengen en uit te spreken dat de

volledige compensatie een conditio sine qua non is voor een succesvolle uitvoering
van de ISG
 daarbij voornoemde constateringen en overwegingen indringend onder de aandacht
te brengen;
 de raden van de Greenportgemeenten, het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en
de GOM in kennis te stellen van deze motie;
en gaat over tot de orde van de dag.
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