
     

Noordwijkerhout, 7 december 2009 

 

Platform Landschap Duin- en Bollenstreek      

p/a  De Duinsloot 45 

2211 DP  Noordwijkerhout     
www.landschapduinenbollenstreek.nl  

 

 

 

Aan:   Provinciale Staten van Zuid Holland 

  Postbus 90602 

  2509 LP Den Haag 

     

 

Onderwerp:  Bescherming Duin- en Bollenstreek 

 

Bijlage 1: deelnemers/adviseurs “Platform Landschap Duin- en Bollenstreek” 

2: kopie van brief gem. Lisse van 2 november 2009 aan de vertegenwoordigers 

van de gemeenten in het Pact van Teylingen 

 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

In het kader van de behandeling van de provinciale Structuurvisie wil het Platform Landschap 

Duin- en Bollenstreek u het volgende onder de aandacht brengen. Door de regio Holland 

Rijnland wordt momenteel de Intergemeentelijk Structuurvisie Greenport (ISG) opgesteld. 

Hierin komen de afspraken te staan die de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Teylingen, Lisse en Hillegom als Greenportgemeenten met elkaar maken over de toekomst 

van de Duin- en Bollenstreek. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zal na 

goedkeuring van deze ISG door alle gemeenteraden de uitvoering hiervan verder ter hand 

nemen.  

 

Nu hebben zich de afgelopen maanden in de Duin- en Bollenstreek enkele ontwikkelingen 

voorgedaan die volgens het Platform op gespannen voet staan zo niet strijdig zijn met 

afspraken in het Pact/Offensief van Teylingen en de doelstellingen van de GOM. Het meest in 

het oog springend zijn de plannen rond de bloemententoonstelling Keukenhof. De 

verplaatsing van alle parkeermogelijkheden naar de oostzijde van de bloementuin van de 

Keukenhof zal ten koste gaan van veel waardevolle bollengrond. Eén van de oplossingen die 

de gemeente Lisse ziet is “om van compensatie af te zien in het belang van de positie die de 

bloemententoonstelling inneemt als een van de pijlers van de Greenport Bollenstreek” (zie 

bijlage 2). Dit zou betekenen dat het te behouden areaal van 2625 ha bollengrond op scherp 

komt te staan. Ook betekent dit dat er met meerdere maten gemeten wordt als compensatie 

aan de orde is. 

 

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek vindt deze ontwikkeling ongewenst omdat dan 

ook in andere zaken waar het gaat om gebruik van gronden voor andere bestemmingen een 

gelegenheidsargument om de hoek komt kijken. Als op de voorgestelde wijze in de toekomst 

met compensatieregelingen zal worden omgegaan, vrezen wij dat het landschap, met name 

graslanden en gebieden  met cultuurhistorische betekenis in de Duin- en Bollenstreek, in de 



     

toekomst een speelbal wordt als gevolg van een diversiteit aan opvattingen. Vreemd is deze 

ontwikkeling niet omdat in feite de streek op slot zit door de intensiteit van het gebruik van de 

gronden en het toenemende beslag hierop vanwege bijv. woningbouw, toegestane 

bedrijfsuitbreidingen, aanleg van bedrijventerreinen en infrastructuur. Desalniettemin vindt 

het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek dat kwetsbare gebieden in de streek een 

bescherming nodig hebben. 

 

In dit verband willen wij ook verwijzen naar onze brief van 11 juni 2009 aan de Provincie 

waarmee het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek heeft verzocht aan te geven waarom 

de Bollenstreek niet als Provinciaal Landschap in de Provinciale Structuurvisie is opgenomen 

en waarin gevraagd werd opname alsnog mogelijk te maken. Ook met deze brief heeft het 

Platform uw aandacht gevraagd voor een betere verankering van de bescherming van de 

Bollenstreek.  

 

 

Hoogachtend,  

De deelnemers en adviseurs van  

het “Platform Landschap Duin- en Bollenstreek”   

(zie bijlage 1) 

 

 

 

A.B. Hoffmans sec. 

 

cc: 

-  Holland Rijnland 

-  De besturen van de deelnemende gemeenten in de Greenport 

 



     

         Bijlage 1 bij brief 7 december 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 raadseleden en 

anderzijds deskundigheid.  

 

Deelnemers; 

W.J. van den Ende D66 Teylingen 

A. van Vliet  GL Hillegom 

S.J.F.M. de Groot GL Hillegom 

J. Brouwer  GL Noordwijkerhout 

J.W. Steenbrink GL Noordwijkerhout 

M.J. Fles  PCN Noordwijk 

M.U. Wiersema PCN Noordwijk 

C.A. Verburg  D66 Lisse 

E. Zandwijk  CDA Noordwijk. 

D. Boef  D66 Hillegom 

  

Adviseurs w.o.  

M.J.C. Bultink 

W. de Jong 

J. van Dijk 

 

Secretariaat  

A.B. Hoffmans 

De Duinsloot 45 

2211 DP Noordwijkerhout 

0252 372354 

emailadres Secretaris

 


