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Geachte colleges,
Op 17 februari 2009 is het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuu|isie Greenport (ISG)
toegezonden. Dit stuk is aan de orde gesteld in een vergadering van de commissie Ruimte en
Wonen en heeft geleid tot onderstaande reactie. De opmerkingen moeten eveneens gelezen
worden als reactie op de Regionale Structuu|isie 2020 Holland Rijnland (RSV).
Voordat wordt ingegaan op de verschillende hoofdstukken wordt een samenvatting gegeven
op hoofdlijnen van de elementen die de commissie vedaald wil zien in de ISG.
Op hoofdlijnen heeft de commissie de volgende opmerkingen op het ontwerp van de ISG:
1. Er moet een eenduidige en evenwichtige definitie van de functies van de ISG komen.
2. De tijdshorizon moet worden teruggebracht naar 2020.
3. Herstructurering, zowel op het gebied van bollenbedrijven als bedrijventerreinen,
moet, tegen de achtergrond van de compensatieproblematiek met de hoogste prioriteit worden opgepakt.
4. Eerst wanneer de herstructurering aantoonbaar vastloopt kan de discussie over het
omzetten van graslanden worden gestad,
In samenspraak met de sector en de maatschappelijke organisaties moet worden gekomen tot een voorstel over potentiële Iocaties voor het omzetten van graslanden.
6. De graslanden ten zuiden en ten noorden van de voormalige abdij in de Zwetterpolder
moeten vanwege de natuu|aarde worden beschermd en mogen dus geen onderdeel
zijn van omzetting van graslanden in het kader van compensatie.
7. De 500 Osensiefwoningen worden binnen de rode contour gerealiseerd.
8. De 100 Iandgoedachtige woningen zijn geen doel op zich maar een maximum en worden zoveel mogelijk aansluitend aan de rode contour gerealiseerd.
Toelichtend en aanvullend op het voorgaande zijn voor de ovecichtelijkheid de opmerkingen
per hoofdstuk aangegeven.
Hoofdstuk 1 Inleidinc
- De tijdshorizon van de ISG beslaat de periode tot 2030. De tijdshorizon van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland beslaat de periode tot 2020. Gelet op de
verbondenheid van de stukken vindt de commissie dat de planperiode van de ISG
samen moet Iopen met die van de RSV, dus tot 2020. Extra argumenten om de periode tot 2020 te beperken zijn de huidige onduidelijke ontwikkeling op economisch gebied, de twijfelachtige financiering van de Greenpod OntwikkelingsMaatschappij
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In de inleiding wordt aandacht gemist voor de aantrekkelijkheid van het Iandsohap buiten het bollenseizoen.
Bij de paragraaf over ondersteunend glas wordt opgemerkt dat ook aan de bedrijven
met een rolkas aandacht besteed moet worden: kunnen zij ook voor een aangepaste
ruimte-voor-ruimte-regeling in aanmerking komen?
4.2 Naar onze mening moet aan de eerste alinea ook het cultuurhistorisch gebied van
Leeuwenhorst en Zwetterpolder worden toegevoegd. Vensters op het bollenlandschap
mogen naar onze mening ook vensters op andere belangrijke Iandschapselementen
zijn zoals het strandwallenlandschap. Op pagina 25 moet de g-holes golfbaan TespelIaan aangeduid worden als Landschapspark Tespelduyn. De vraag wordt gesteld of
rese|ering van spodvelden in Noordwijk-zuid en volkstuinen in Noordwijk-Noord projecten zijn die tot de taakuitvoering van de Greenport behoren.
4,3 De commissie vindt verdichting ongewenst. De verdichtingszones moeten dan
ook worden geschrapt.
Op basis yan het Pact van Teylingen is het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollen
streek opgesteld. Dit plan heeft een tijdshorizon van 20 jaar. Wij vragen ons af in
hoeverre dit plan (nog) een rol speelt bij de uitvoering van de ISG. Zo wordt in dè ISG
niet meer gesproken over het behoud van de Boekhorstpolder in Teylingen.
De wateropgave in het binnenduinrandgebied mag niet Ieiden tot schade aan de teelt
van gewassen.
Verder is gebleken dat er veel noord-zuid gerichte zichtlijnen zijn. Er wordt voor gepleit
om meer oost-west gerichte zichtljnen te maken.
4.4 Gewezen wordt op het gegeven dat het MilieuoverlegDuin- en Bollenstreek in
2006 alternatieven voor de genoemde Iocaties heeft aangedragen. Voor het omspuiten naar bollengrond zouden uitsluitend Iaagwaardige graslanden mogen worden gebruikt. Graag verneemt de commissie op basis van welke verschillende studies is gebleken dat een zorgvuldige afweging van Iocaties heeft plaatsgevonden. Het Iaten
verdwijnen van natuur (waardevolle graslanden) en als gevolg daarvan weer nieuwe
natuur moeten maken komt de commissie vreemd voor. Op pagina 31 zouden ook de
graslanden rond de oude abdij in de Zwetterpolder moeten worden genoemd.
4,5 Peilstijging van het water kan alleen worden toegelaten wanneer dit geen schade
opleved aan de teelt van gewassen. De tekst bij de vierde bullit vraagt om meer duidelijkheid.
4.6 Eerder is al aangegeven dat de commissie geen voorstander is van het bouwen
van woningen buiten de rode contour en dat vraagtekens zijn gezet bij de bouwlocatie
Vinkenveld. De tekst op pagina 40 over de woningbouwlocatie Pastoorslaan moet ook
in de RSV (pagina 55) terug te vinden zijn. Wellicht verdient het aanbeveling het aantal woningen voor deze Iocatie eerst na 2020 nader te bepalen. De commissie vindt
dat de behoeqèberekening aan bedrijventerreinen duideljker moet worden aangegeven.
4.7 Compensatie van bollengrond als gevolg van vergroting van bedrijventerreinen
moet worden voorkomen. Door middel van upgrading en intensivering kan ruimtewinst
geboekt worden. Deze mogelijkheden moeten een duidelijke inspanningsverplichting
worden voor de GOM.
4.8 Eerder is al een opmerking gemaakt over het zoekgebied van een Iightrailstation
te Noordwijkerhout. Het dringende vecoek wordt gedaan de zoeklocatie van de kaart
en uit de tekst te schrappen, Wij gaan er vanuit dat de Noordelijke Ontsluiting Greenpod, wanneer blijkt dat deze ontsluiting nodig is, in het noorden van de bollenstreek
komt te liggen.
Hoofdstuk 5 Uitvoerinn
Opgemerkt wordt dat het gedeelte over het kostenverhaal als onduideljk wordt ervaren en dat de financiering van projecten uitermate 'dun' is. Een opbrengst van Q 98
miljoen vanuit 600 woningen wordt niet haalbaar geacht. Uitgegaan moet worden van
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