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Bijlage:

deelnemers/adviseurs “Platform Landschap Duin- en Bollenstreek”

Geachte mevrouw/heer,
Met onze brief van 28 februari 2009 heeft het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek
U een aantal punten van zorg met betrekking tot het tot stand komen van de Regionale
Structuurvisie van Holland Rijnland (RSV) en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
(ISG) onder de aandacht gebracht. Belangrijkste aanleiding van onze brief was dat het
Platform vindt dat bij het vaststellen van de structuurvisies te lichtvaardig wordt omgegaan
met de kwaliteit en de waarde van het landschap van de Bollenstreek die destijds door de
Provincie als Provinciaal Landschap is aangemerkt. Wij hebben in eerdergenoemde brief een
aantal opvattingen van het Platform aan U kenbaar gemaakt.
Sindsdien is het concept van de Provinciale Structuurvisie van de Provincie Zuid-Holland
gepubliceerd die op 28 april 2009 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De mogelijkheid
is vervolgens geopend hierop te reageren.
In deze Structuurvisie is echter de aanwijzing van de Bollenstreek als Provinciaal Landschap
niet opgenomen. Wel zijn 6 andere gebieden in de provincie als zodanig aangemerkt.
Het Platform vraagt zich af waarom de aanwijzing van de Bollenstreek niet in de Provinciale
Structuurvisie is vermeld. Immers in het jaar 2003 is bij de vaststelling van het streekplan ZHWest de Bollenstreek door de provincie Zuid-Holland aangewezen als Provinciaal Landschap.
In het Streekplan Z-H West, hoofdstuk 3.1.2. Ontwikkeling, staat “De Bollenstreek is door de
provincie aangewezen als provinciaal landschap.”
Dit wordt in Hs 4.1.3 verder uitgewerkt. (zie pagina 39 van de ontwerp-Streekplan-tekst uit
2002, vastgesteld 2003).

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek verzoekt U daarom aan te geven waarom de
Bollenstreek niet als Provinciaal Landschap in de Provinciale Structuurvisie is opgenomen en
of opname hierin alsnog mogelijk kan worden gemaakt. Met een dergelijke aanwijzing hoopt
het Platform een betere verankering van de bescherming van de Bollenstreek te verkrijgen.
Hoogachtend,
De deelnemers en adviseurs van
het “Platform Landschap Duin- en Bollenstreek”
(zie bijlage)

Bijlage bij brief 17 juni 2009

Platform Landschap Duin- en Bollenstreek
Het Platform is opgericht door enkele raadsleden uit de Greenportgemeenten die van mening
zijn dat de inbreng van maatschappelijke organisaties in de veelheid van plannen en visies
niet optimaal is terwijl juist van daar uit deskundigheid en voeding voor de politieke
besluitvorming zou moeten komen. De deelnemers van het Platform hebben als
gemeenschappelijk belang om de leefbaarheid van de streek te behouden, respectievelijk te
verbeteren. Met name gaat het daarbij om de landschappelijke waarde die naast bollengronden
wordt bepaald door haar natuur, de graslanden, archeologische en cultuurhistorische waarden.
Het kader waarbinnen het Platform onderling informatie uitwisselt, is het gebied van de
Greenport regio Duin- en Bollenstreek. Van belang zijn daarbij de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport (ISG) met de projecten die de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in opdracht van de gemeenten gaat uitvoeren
(uitvoeringsagenda), de Regionale Structuurvisie (RSV) van Holland Rijnland en de
Provinciale Structuurvisie (PSV).

Deelnemers
Deelnemers zijn raadsleden uit de Greenport gemeenten en adviseurs uit maatschappelijke
organisaties. Allen participeren op persoonlijke titel.

Doelstelling
Doel van het Platform is om door middel van overleg kennis uit te wisselen voor het zo
effectief mogelijk bieden van inbreng bij plannen voor ruimtelijke ordening binnen de regio
van de Greenport van de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse
en Hillegom.

Werkwijze
De werkwijze van het Platform is gebaseerd op twee cirkels met onderlinge communicatie.
De binnenste cirkel bestaat uit betrokken raadsleden voor zover mogelijk uit alle Greenport
gemeenten. Zij vormen het Platformoverleg en participeren op persoonlijke titel.
Leden van maatschappelijke organisaties en deskundigen vormen de buitenste cirkel. Zij
kunnen als adviseur desgewenst deelnemen aan het Platformoverleg.
Zo vindt uitwisseling plaats tussen enerzijds de politieke meningsvorming van raadsleden en
anderzijds deskundigheid.
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