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Geacht College,
ln enkele gemeenteraden van de Greenportgemeenten is discussie ontstaan over de lntergemeentelijke
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (lSG) en over GOM. De lange duur van deze discussie en de
stagnatie in besluitvorming over ruimtelijke ordeningsvraagstukken in het buitengebied, belemmert de
herstructurering. Hierover is uitgebreid gesproken in onze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
GOM geeft uitvoering aan de herstructureringsopdracht die zij van haar aandeelhouders opgedragen heeft
gekregen en doet dit geheel binnen het mandaat en de governance die bij de oprichting zijn overeengekomen en
vastgelegd. Er is geen sprake van verlegd bestuur. De ruimtelijke ordeningsbevoegdheden berusten geheel bij de
gemeenten. De ISG verschaft de gemeenten de gezamenlijk vastgestelde beleidsbasis voor de toekomst van het
buitengebied en van de Greenport.

junijl. uitgesproken dat zij
(bollengrondcompensatie en
het
instrumentarium
onverkort de ISG onderschrijven, achter de herstructurering en
volledig
steunen.
Zij zijn voorts van mening dat
Greenportwoningen) staan en dat zij GOM in haar rol en werkwijze
gericht zou moeten zijn op
(doelstellingen
niet
van de) ISG en over regionale samenwerking
een discussie over de
GOM als uitvoerende organisatie daarvan.
De aandeelhouders van GOM hebben in hun vergaderingen van 20 mei jl. en 29

De notitie Loep op GOM is in nauwe samenspraak tussen bestuurder, raad van commissarissen en aandeelhouders
opgesteld om meer inzicht en transparantie te verschaffen. ln de achtergronden van de ISG en de oprichting van
GOM, in de ISG doelstellingen, in de werkwijze van GOM en in de bereikte resultaten alsmede de perspectieven,
ambities en opgaven die nog voor ons liggen. De notitie is bedoeld om te delen met uw gemeenteraad.

Met vriendelijke
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Directeur
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Voorwoord

ln de gemeenteraad van Teylingen is discussie over GOM. Het instrument Greenportwoningen is
geen vanzelfsprekendheid meer. Nut en noodzaak van de herstructurering worden betwist. En dus

ook de

ISG en

de rol en het functioneren van GOM. Er wordt gevraagd om meer transparantie.

Tegelijkertijd steunen de aandeelhouders van GOM onverkort hun lSG, de herstructurering en het
functioneren van GOM.
ln de aandeelhoudersvergaderingen van 20 mei 2020 en 29 juni 2020 is besproken hoe hiermee om
te gaan. De aandeelhouders zijn van mening dat niet GOM, maar nut en noodzaak van regionale

samenwerking en de ISG centraalgesteld zou moeten worden. GOM voert immers "slechts" uit wat
gevraagd is. Meer transparantie kan daarbij helpen.
ln deze korte nota wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de ISG en van GOM. Wordt
ingegaan op de beoogde doelen van regionale samenwerking en de herstructurering. Wordt de
positie, de bedrijfsinrichting en de werkwijze van GOM als uitvoerend bedrijf uitgelegd. Wordt inzicht
verschaft in de herstructureringsopgaven en -resultaten per gemeente/aandeelhouder en in de

financiële aspecten daarvan. En is uitgewerkt welke opgaven en ambities er nog zijn. Last but not
least wordt de situatie en de opgave met betrekking tot de noodzakelijke ontwikkeling van
clusterlocaties voor Greenportwoningen geschetst.
De bijlage bevat voorbeelden van door GOM gerealiseerde projecten.
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1.

Regionale samenwerking, ISG en GOM

De ISG en GOM staan voor een regionole oanpok van een regionoolvroogstuk met een lange

ontstaansgeschiedenis en een stevig fundament. ln essentie gericht op het behouden en bieden van

ruimtelijk perspectief voor het bollencomplex, het zoveel mogelijk herscheppen van het voor de
Bollenstreek karakteristieke, open teeltlandschap en het weerstaan van de verstedelijkingsdruk.
De Duin- en Bollenstreek kent - mede door de ligging op het schakelpunt van de Noord- en
Zuidvleugelvan de Randstad - een hoge ruimtedruk. Al in 1996 sloegen overheden, marktpartijen en
maatschappelijke organisaties daarom de handen ineen en sloten het 'Pact van Teylingen'. Hierin
werd afgesproken de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied te
willen behouden, het bollenteeltareaalte beschermen, verstedelijking aan banden te leggen en de
verdere verrommeling van het gebied tegen te gaan. ln 2005 wees het kabinet de Duin- en
Bollenstreek aan als één van de vijf Greenports in Nederland. Daarmee werd het economisch belang
van het totale bollen- en sierteeltcomplex ook door het Rijk erkend.

Om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied voortvarender aan te kunnen pakken werd
het Pact van Teylingen in 2004 uitgebreid tot het zgn. 'Offensief van Teylingen'. ln de jaren daarna

werd de roep om een integrale aanpak en actieve sanering van het buitengebied echter sterker. De
grondgedachte was dat er naast een doelgericht en voorwaardenscheppend lange termijn beleid ook
een pro-actieve en resultaatgerichte ruimtelijke interventie noodzakelijk zou zijn om door middel van
concrete ingrepen in het landschap de beoogde modernisering van het buitengebied tot stand te
brengen. ln mei 2009 sloten de zes Bollenstreek gemeenten de Samenwerkingsovereenkomst Duinen Bollenstreek (SOK; 11 mei 2009). Hierin werden afspraken gemaakt over de verdere formalisering
van het gezamenlijke ruimtelijke ordeningsbeleid en over het oprichten van een gezamenlijk
herstructureringsbedrijf: GOM. De lntergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
(lSG) werd vervolgens vastgesteld door de gemeenteraden in december 2009. En GOM werd in
maart 2010 opgericht.
De kwartiermakers van GOM (Jos Wienen, Harry Groen en Jaap de Mol) stelden destijds dat:

-

gezamenlijk, regionaal RO beleid noodzakelijk is om de met elkaar conflicterende ruimteclaims
integraal te wegen;
actieve herstructurering noodzakelijk is om de Greenportfunctie te behouden en te
versterken;
integrale gebiedsontwikkeling slechts kan slagen indien deze niet "vertraagd of gefrustreerd"
wordt of stagneert door meningsverschillen tussen de partners; noch "belast wordt met

opportuniteitsruis";
een dergelijke herstructurering vraagt om een vorm van publiek-private samenwerking,
waarbij publieke samenwerking in een gemeenschappelijk ontwikkelingsbedrijf de basis zou
moeten vormen voor samenwerking met de private sector;
herstructurering vraagt om een mechanisme van financiële verevening tussen ingrepen die
geld kosten en ingrepen die geld genereren;
daarom de voorkeur uitgaat naar een ondernemingsvorm die privaatrechtelijk en
resultaatgericht opereert, op afstand van de politiek, maar uitdrukkelijk wel opererend binnen
de publiekrechtelijke, planologische beleidskaders van de overheid en onder een stevige
"toezichtstructuur" met invloed op de bedrijfsvoering. En met een duidelijke scheiding tussen
beleid en uitvoering.
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De lntergemeentelijke Structuurvisie ISG verschaft in dit kader de noodzakelijke, regionale

ruimtelijke ordeningsbeleidsbasis en ontwikkelstrategie voor het buitengebied. Minstens zo
belangrijk is het gegeven dat de ISG de grondslag biedt voor toepassing van de systematiek van
kostenverhaal en kostenverevening. De gemeenten hebben met betrekking tot de bekostiging van de
herstructurering de principiële keuze gemaakt om niet te kiezen voor de inzet van publieke
geldmiddelen, maar gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid tot kostenverhaal (Wet
Ruimtelijke Ordening en Grondexploitatiewet). Hierdoor is het mogelijk "kosten van openbaar nut"
binnen een ruimtelijk plan te verrekenen met grondeigenaren. ln essentie komt dit erop neer dat er
bij bestemmingsplanwijziging op anterieure basis met de betrokken grondeigenaren een "bijdrage
ruimtelijke ontwikkeling" (in concreto: een bollengrondcompensatiebijdrage of een bouwtitel voor
een greenportwoning)wordt overeengekomen die wordt aangewend ten behoeve van de
herstructurering. De ISG zorgt hierbij voor de planologisch-juridische grondslag en is de bevoegdheid
van de gemeenten. Bijgevolg is er dus ook geen sprake van verlegd bestuur.
Het geheel van lSG, herstructureringsprogramma, bekostiging en het functioneren van GOM vormt
daarmee een onlosmakelijk, samenhangend geheel (dat op elkaar aansluit als een "Zwitsers

uurwerk").
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2.

Doelstellingen

ISG

De lntergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (lSG) is een formele planfiguur

conform de Wet ruimtelijke ordening en is "zelfbindend" voor het ruimtelijke ordeningsbeleid van de
gemeenten. De aanvankelijk in 2009 vastgestelde ISG is na een integrale evaluatie en actualisering in
2016 hernieuwd vastgesteld.
Kenmerkend voor de ISG is de integraliteit van het voorgestane buitengebied beleid. De
hoofddoelstelling is uitgedrukt in het kernthema: "een vitale economie in een vitaal landschap".
Belangrijke subdoelstellingen zijn

:

het tegengaan van verdere verstedelijking van het buitengebied;
het vergroten van de openheid;
het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor behoud van het teeltareaal en het -onder
voorwaarden- faciliteren en inpassen van groei van tot het teeltcomplex behorende
ondernemingen;
het herstellen van het open teeltlandschap;
het ten minste behouden van het areaal 1" klas bollengrond (berekend op 2625 ha);
het vergroten van de landschappelijke aantrekkelijkheid en het bevorderen van recreatie,
naast andere doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, water, cultuurhistorie en natuur.
Het omzetten van bollengrond naar andere functíes is slechts mogelijk indien passend binnen het
beleid en als dit gecompenseerd wordt door het produceren van vervangende 1" klas bollengrond.
Prímair dient deze compensatie plaats te vinden door "het opruimen van verrommeling". Daarnaast

kwaliteit van 2" klas bollengrond toegestaan en in
van
laatste instantie het omzetten
daarvoor aangewezen graslanden. Deze regel is een harde
garantie voor het behoud van productiegrond en voor het behoud van open ruimte. Omdat de
is ook in beperkte mate het verbeteren van de

integrale uitvoering van de bollengrondcompensatie van groot belang is wordt deze uitgevoerd door
GOM en kan/mag een grondeigenaar onttrokken areaal niet (meer) zelf compenseren.
Het landschap wordt open(er) gemaakt conform het zgn. landschapsperspectief dat in de ISG is
opgenomen. ln het landschap worden verschillende'kamers'onderscheiden. Grofweg ontstaan op
deze manier drie bollenzones: de binnenduinrandzone (actief open maken), het centrale gebied
(open houden) en enkele specifieke gebieden (selectief ruimte bieden voor verdichting).
De bouw van nieuwe woningen zal voortaan plaatsvinden binnen de dorpen; meer specifiek binnen

het daarvoor aangewezen BSD gebied (bestaand stads- en dorpsgebied). Woningbouw in het
buitengebied wordt dus niet meer toegestaan. De enige uitzondering hierop vormt de bouw van
zogenaamde Greenportwoningenl. Om het herstructureringsproces en de verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit te financieren, is in de 'Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer- Bollenstreek'
afgesproken om 500'Offensiefwoningen' ('dun en duur') en 100 zogenaamde'landgoedwoningen'
('heel dun en duur') in het buitengebied van de regio te bouwen. Deze twee categorieën zijn
samengevoegd tot 600 Greenportwoningen en ook als zodanig opgenomen in de'Regionale
Woonagenda'. ln de ISG zijn hiervoor - met uitzondering van de locatie Vinkeveld-Zuid - overigens

l Alsmede ruimte voor ruimte woningen toen deze provinciale regeling nog bestond. De regeling is in 2014
echter beëindigd.
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geen locaties aangewezen. De 600 Greenportwoningen vertegenwoordigen samen overigens niet

meer dan 5%van de totale overeengekomen woningbouwtaakstelling.
De landschapskwaliteit en het landschapsbeeld worden verbeterd. Waar mogelijk worden
ontbrekende groene schakels gerealiseerd. Cultuurhistorisch erfgoed wordt ingepast en zo mogelijk
versterkt om het kenmerkende landschappelijke karakter van de Duin- en Bollenstreek te behouden
De Duin- en Bollenstreek beschikt over meerdere, grote en kleine natuurgebieden zoals Natura 2000

gebieden en gebieden die deel uit maken van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), vroeger de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS) genoemd. Belangrijk in het NNN zijn de ecologische
verbindingszones die geïsoleerd liggende gebieden verbinden met grotere natuurgebieden. Deze
verbindingen verhogen de natuurkwaliteit en bevorderen de biodiversiteit. Bovendien dragen ze bij
aan verbetering van de landschapskwaliteit en ook kunnen ze van belang zijn bij bepaalde
recreatieve ontwikkelingen. Naast de agrarische- en natuurgebieden zijn ook landgoederen een
belangrijk element in het landschap van de Duin- en Bollenstreek. Historische structuren zoals
waterlopen, lanen of zicht-assen worden actief versterkt of hersteld.
Economísche groei in het bollencomplex vraagt om schaalvergroting. Groeiende, moderne bedrijven
worden daarom op adequate wijze ruimtelijk ingepast in het landschap c.q. geclusterd gevestigd op

moderne bedrijfslocaties. Bedrijven die bijdragen aan het versterken van de Greenport(functie)
kunnen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen mits wordt voldaan aan de dubbeldoelstelling van
economische vitaliteit en landschappelijke kwaliteit en de ontwikkeling bijdraagt aan/wordt ingepast
in het landschappelijke karakter van de Duin- en Bollenstreek. Het bollen- en bloemencomplex,
gericht op de teelt, broeierij en handel, inclusief vaste plantenteelt en sierteelt onder glas, is als
onderdeel van de Greenport Duin- & Bollenstreek van grote economische waarde voor Nederland.
Voorkomen moet worden dat sterke en innoverende spelers in de knel komen. Het gaat hierbij
vooralom het bieden van ruimte aan bedrijven die Greenportgerelateerd zijn, waarbij investeringen
die onmiskenbaar bijdragen aan de kwaliteit van de Greenport mogelijk gemaakt kunnen worden en
gevestigde greenportbedrijven zich op een goede wijze kunnen doorontwikkelen. Nieuwvestiging van
niet-grondgebonden bedrijvigheid in het buitengebied dient te worden voorkomen.
Het sierteeltcluster in Rijnsburg is één van de belangrijke pijlers onder de Greenport. Het cluster is
een nauw samenhangend geheel van kwekers, veredelaars, (groot)handelaren, logistieke
dienstverleners, toeleveranciers en veiling Flora Holland. Het cluster strekt zich uit over de gehele
Duin- en Bollenstreek. De aanwezigheid van verspreid gelegen glastuinbouwbedrijven in het

buitengebied leidt tot een aantasting van de kwaliteit van het landschap, waardoor de
aantrekkelijkheid vermindert. lnzet is om bestaande, gespecialiseerde glasbedrijven te verplaatsen
naar Trappenberg-Kloosterschuur. Kwaliteitsverbetering van het landschap, onder andere ten
behoeve van toerisme en recreatie gaat hand in hand met de vanuit bedrijfseconomische gronden
gewenste herstructurering van gespecialiseerde glastuinbouw.

wordt gewerkt aan een in alle opzichten duurzame Greenport. Naast vermindering van emissies in
bodem, lucht en water en van het gebruik van schaarse grondstoffen en energie is het stimuleren
van een leefbare woon-, werk- en leefomgeving van groot belang.
Er

Specifieke aandacht hebben de kwaliteit en kwantiteit van water in gebieden waar teelt in open
grond plaatsvindt. Rekening houdend met klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en
beschikbaarheid van voldoende zoet water dient het watersysteem duurzaam te worden ingericht,

waarbij wateroverlast geminimaliseerd wordt met voldoende waterberging. De nadruk ligt verder op
het voorkomen en verminderen van emissies naar het oppervlaktewater en het ecologisch inrichten
van oevers.
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3.

Maatschappelijke doelen

De ISG bevat beleidsdoelen en beleidsregels op het gebied van ruimtelijke ordening. Enerzijds zijn

dat eigenstandige ruimtelijke beleidsdoelen, zoals openheid van het landschap. Anderzijds zijn het
voorwaardenscheppende doelen voor gewenste economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat dit laatste betreft, is de ISG echter minder uitgesproken qua karakter. De ISG is daarnaast meer
kwalitatief dan kwantitatief van aard; uitgezonderd het behoud van 2625 hectare L" klas
bollenteeltareaal en de maximaaltoegestane hoeveelheid Greenportwoningen (600).
Bij de besluitvorming destijds over het oprichten van GOM en het opstellen van een gezamenlijke,

regionale structuurvísie, werden vier maatschappelijke hoofddoelen expliciet genoemd:
1

2

3

4

Het behouden en versterken van enerzijds de economische waarde en anderzijds de
landschappelijke kwaliteiten van de Greenport Duin- en Bollenstreek.
Het behouden van de mondiale economische en toeristische concurrentiepositie van de Duinen Bollenstreek.
Het zodanig sturen van de ruimtelijke ontwikkeling dat de functie van de Greenport ook op
lange termijn behouden bl'rjft en versterkt wordt.
Het integreren van herstructureringsopgaven op het gebied van milieu, water, energie en
ruimtelijke inrichting.

Deze doelen zijn in de ISG niet verder uitgewerkt. De ISG gemeenten hebben ook geen concrete,
operationele afspraken gemaakt over een integraal monitoringsysteem om de effectiviteit van het
ISG beleid te meten en vast te stellen in hoeverre de doelstellingen van de herstructurering worden
bereikt. Dit zou alsnog kunnen worden opgezet en de volgende componenten zouden daarin dan een
plaats kunnen krijgen:

omvang en kwaliteit van bollenteeltareaal (beschíkbaar areaal, verbetering kavelefficiëntie,
meer benut oppervlak);
behoud en verbeterd economisch functioneren van het teeltcomplex (oppervlakte teelt,
teeltproductie, handelsvolume, behoud (en zo mogelijk groei)werkgelegenheid);
behoud en vergroten bijdrage Greenportcluster aan regionaal economisch product (aantal
bedrijven, omvang werkgelegenheid, regionale toegevoegde waarde);
faciliteren van groei en modernísering van teeltbedrijven en handels- en
toeleve ringsbed rijve n;

verminderen verpaupering en verrommeling van het landschap en opheffen van gebruik van
agrarische gebouwen en grond in strijd met hun bestemming;
verfraaien landschap en bijdragen aan kwaliteit woon- en leefomgeving;
bevorderen recreatief medegebruik landschap en groei van toerisme (bezoekers, verblijf en
bestedingen);
bijdragen aan duurzaamheid, minder milieubelasting, biologische teelt e.d.;
verbeterde waterstructuur (waterbeheersing) en waterkwaliteit;
behouden karakteristiek van de Bollenstreek, o.a. dorpen en dorpsgemeenschappen i.p.v.
stedelij ke omgeving e n "grootstedel ijke cu ltu u r";
tegengaan van grondspeculatie en daardoor voorkomen van puur economisch of financieel
gedreven gebiedsontwikkeling.

8

GOM levert hier door haar actíviteiten een bijdrage aan en houdt vanaf haar start de geboekte

voortgang bij.
Door uitvoering te geven aan bollengrondcompensatie wordt het teeltareaal in stand gehouden,
wordt verpaupering en verrommeling opgeruimd en wordt de openheid van het landschap vergroot.
Door daarbij waar mogelijk ook te letten op/afspraken te maken over het verbeteren van de
verkaveling, worden voorwaarden geschapen voor het moderniseren en verduurzamen van het
teeltcomplex. Dit wordt gerapporteerd door middel van de bollengrondbalans.
Door verouderd en/of verpauperd, doch in ieder geval incourant bedrijfsmatig onroerend goed te
slopen en "op te ruimen" (incl. overliggende bouwbestemmingen)wordt enerzijds open landschap

gemaakt en de (ruimtelijke) landschapskwaliteit verbeterd, maar worden anderzijds voorwaarden
gecreëerd waaronder andere, groeiende Greenportbedrijven de ruimtelijke mogelijkheid kunnen
krijgen om hun gebouwen uit te breíden. Via de bollengrondcompensatieoverzichten wordt
bijgehouden hoeveel bollengrond wordt onttrokken (en gecompenseerd) ten behoeve van de groei
van bedrijfsbebouwing in het buitengebied.
Door verpauperd en verouderd vastgoed op te ruimen, wordt verdere verpaupering voorkomen en
wordt de verdere mogelijkheid van "illegaal" gebruik of permanente onttrekking aan de feitelijke
bestemming voorkomen of gestopt. GOM biedt een reëel, financieelverantwoord alternatief voor
gebouweigenaren (meestalgestopte bollenondernemers) om in te stemmen met sanering in plaats
van te kiezen voor het (vaak buiten de bestemming) "door exploiteren" of te streven naar
herbestemming van hun onroerend goed. GOM rapporteert over de hoeveelheid "opgeruimde
verrommeling".
Door de ontwikkeling van Bulb Trade Park en Trappenberg-Kloosterschuur wordt het mogelijk voor
groeiende Greenportbedrijven om zich binnen de Bollenstreek te kunnen her-vestigen op daarvoor
specifiek ontwikkelde bedrijfslocaties.
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4.

Productieresultaten GOM 2011 -2O2O

ln november 2079 heeft GOM haar Masterplan geactualiseerd. ln dit Masterplan is de ISG
doorgerekend in termen van herstructureringsproductie en -potentieel. De berekening geeft een
actueel beeld van de productiecijfersvan GOM in het perspectief van de totale ISG opgave.
De twee eigen grondexploitoties Delfweg en Trappenberg Kloosterschuur zijn in ruimtelijke zin

(oppervloktes) in de berekeningen buiten beschouwing geloten. De verwachte grondexploitotiesoldi
(financiën) zijn wel meegenomen. Kotwijk porticipeert volledig in de ISG en in GOM. Met name in het
koder van het herstructureringsproject Troppenberg-Kloosterschuur. De lege kolommen in de
overzichten hebben te maken met het feit dat Kotwijk niet beschikt over buitengebied dot behoort tot
het te herstructureren bollenteeltcomplex.

Gerealiseerde herstructureringsproductie in oppervlokte(m2) per gemeente

Noordwijk Teylingen

Maatregel
103.171

vonI
Subtotaal

10.300

37.623

103.171

13.010

47.721

Katwijk

GOM

Subtota al

240.314

7.161

13.400

8.695

251.714

15.855

410.34

5.650
r84.9 1 3

36.8
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223.216

4.550

189.463
472.679

377.969

Herverkaveling
Omspuiten Srasland
Opruimen verrommeling

1 2

Oowaarderen 2e klasse

2

subtotool

73.010

47.727

310.56i

41.379

Totaal

50.633

1s0.898

sil.277

57.235

0

0

GOM heeft in totaal 82,3 ha (823.043 m2) buitengebied getransformeerd (exclusief de oppervlaktes
van de projecten Trappenberg-Kloosterschuur en Delfweg). Meer dan de helft daarvan in Noordwijk.
ln Hillegom en Teylingen is het minst geherstructureerd. ln Teylingen is aanmerkelijk minder sprake
geweest van bollengrondcompensatie dan in de andere gemeenten. De grote

bollengrondcompensatieoppervlaktes in Noordwijk en Lisse zijn veroorzaakt door de ontwikkeling
van Bulb Trade Park (Delfweg) en het nieuwe parkeerterrein van Keukenhof. ln Noordwijk is
daarnaast een aanzienlijke oppervlakte 2" klasse bollengrond opgewaardeerd (in de
Hogeveensepolder). Ten behoeve van de realisatie van Greenportwoningen is in totaal tot dusverre
3,2 ha benut (wederom excl. Abeelenpark en Voorhouterweg Rijnsburg).

Gereoliseerde productie in kosten en opbrengsten (€) per gemeente
Maatregel
BollenSrondco mpensatie

Greenportwoningen

Hillegom

Lisse

Noordwijk

756.L44

2.23 1.3 80

9.135.500
3.080.937

2.71O.O52

3.4a6.86

Katwijk

GOM

Subtotaal

434.807

2.1o5.374

.:

7 2.23r,3&' 72.2$.$l ' 2.yo.tgt /

Omspuiten grasland
Opruimen

491.313

2.066.224

Opwaarderen 2e klasse
Overige investeringen

Subtotool
Totaal

497.373

2.974,8U

2.066.224

8.942.964
789.428

7

165.157

4.709.775

16 270.275

32.9N

Qlf

4.189.355

g.l3z.gg2
2.484.045

4.7$.355

4.742.715
-2.202,534

0

6.555.285

4.

f40

189.3s5

21.221.998
9.976.836
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lnmiddels is ruim € 21 miljoen geïnvesteerd (excl. Trappenberg-Kloosterschuur en Delfweg).
Ongeveer de helft hiervan is geïnvesteerd in Noordwijk en Teylingen, grotendeels in de categorie
"opruimen verrommeling". De investeringen in Hillegom zijn beperkt gebleven; hier was ook minder
aanbod. Qua gegenereerde opbrengsten valt op dat de onder GOM geboekte opbrengst (bestaande
uit de RIF bijdrage en de grondexploitatiesaldi) en de in Noordwijk gerealiseerde opbrengst samen
314van de opbrengsten voor hun rekening nemen. Er is tot nu toe € 31 miljoen aan
herstructureringsmiddelen gegenereerd. De € 10 miljoen die nog niet is geïnvesteerd, zal in de
komende tijd worden gecontracteerd.
75%van de bestedingen tot nu toe vonden plaats ten behoeve van het opruimen van verommeling
en het open maken van het landschap in de streek. Noordwijk beschikkt over relatief veel
buitengebied dat in de ISG is aangewezen als "actief open te maken gebied" (met name langs de
Duinrand). Dit verklaart het relatief forse aandeel in de door GOM gedane investeringen (zie ook het
kaartbeeld op pagina 12).

Aontal gesloten herstructureringscontrocten per gemeente en per cotegorie
Aatdn

OmdrílríÍlg
Categule

z

I

Hill€8om

l_

Lrtte

Notdwijl

I

.Y

feylinger

PTAATS

flae .Y

De meeste bollengrondcompensatiecontracten zijn gesloten in Hillegom en Noordwijk

Bollengrondverbetering vond vooral plaats in Noordwijk (met name in de Hogeveensepolder). Qua
opruimen verrommeling is het aantal contracten in Hillegom zeer beperkt.

GOM werkt binnen de kaders van de lSG. Daarbij aansluitend, hebben wij dertien deelgebieden
onderscheiden, in lijn met het landschapsperspectief uit de lSG. Deelgebieden kunnen in meerdere
gemeenten gesitueerd zijn. Per deelgebied zijn de door GOM gerealiseerde investeringen en

opbrengsten uitgesplitst. Het inzicht in de spreiding van de werkzaamheden van GOM wordt
hierdoor vergroot. Tevens geeft het karakter van de deelgebieden en de daarmee samenhangende
herstructureringspraktijk en mogelijkheden een belangrijke verklaring voor de productieverschillen
per gemeente. Elk deelgebied is namelijk anders en heeft een eigen ruimtelijke ordeningskader en
gebiedsrealiteit die het werk van GOM in hoge mate bepalen.

tt

Gerealiseerde kosten en opbÍengíen per deelSabied Greenport Ouin- en BollenstÍeek
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De deelgebieden 05 (Noordwijk), 09 en 1L (Teylingen) zijn de deelgebieden waar vooralsnog

aanzienlijk meer is geïnvesteerd dan "verdiend". ln de deelgebieden 01 en 07 (Noordwijk), 02
(Hillegom),04 (Hillegom en Lisse) en 13 (Teylingen) is meer "verdiend" dan geïnvesteerd.
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5.
5.1

Bedrijfsinrichting GOM B.V.

Besloten vennootschap

GOM is een private rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap en valt in die zin onder
ondernemingsrecht. De aandeelhoudersvergadering is als eigenaar in vennootschappelijke zin het
hoogste orgaan en heeft alle rechten en bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering

toekent. Sommige beslissingen binnen een vennootschap kunnen enkel door de algemene
vergadering genomen worden, zoals het benoemen, schorsen of ontslaan van de bestuurder en
commissarissen en het wijzigen van statuten. Door de algemene vergadering wordt voorts de
jaarrekening goedgekeurd. Een andere belangrijke beslissing die de algemene vergadering kan
nemen, is het wijzigen van de omvang van het ingebrachte kapitaal. Het bestuur en de dagelijkse
leiding over GOM berusten bij de directeur-bestuurder. De RvC houdt namens de aandeelhouders
toezicht op de bestuurder. De RvC heeft haar eigen toezichthoudende verantwoordelijkheíd, maar
vervult daarnaast ook de werkgeversfunctie voor de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord.
Naast de formele verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen AvA, RvC en
bestuurder zoals deze ín de statuten zijn vastgelegd, zijn er binnen GOM een aantal specifieke,
aanvullende governance afspraken vastgelegd. Dit is onder meer gedaan vanwege het bijzondere
karakter van een private onderneming met publieke aandeelhouders. De belangrijkste zijn:

het meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting worden door de AvA vastgesteld;
de jaarbegroting wordt door de RvC vastgesteld en moet passen binnen de
meerjarenbegroting;
de directeur-bestuurder kan (uitsluitend) zelfstandig uitgaven doen binnen het kader van een
daarvoor vastgesteld directiereglement.

5.2

Handelingskaders

Bij het oprichten van GOM was het expliciete uitgangspunt dat GOM in staat moet zijn bedríjfsmatig
te kunnen handelen om een effectieve publiek-private "brugfunctie" te kunnen vervullen tussen
overheid en de private sector (m.n. grondeigenaren). Vanzelfsprekend binnen het ruimtelijke

ordeningskader van de

ISG en de

taakstelling die de aandeelhouders aan GOM hebben meegegeven.

Het Meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting van GOM bepalen het handelingskader van het
bedrijf voor de daarin opgenomen planperiode (van vijf jaar). De AvA stelt dit jaarlijks vast. Jaarlijks
worden een jaarplan en een jaarbegroting gemaakt en vastgesteld door de RvC. Hierin zijn de
activiteiten en doelen voor het aankomende jaar benoemd met de bijbehorende begroting. De
directeur geeft vervolgens uitvoering aan het jaarplan. De RvC houdt toezicht op het handelen van de
directie. Middels kwartaalrapportages verantwoordt de directeur zich over het gevoerde beleid en
de financiële voortgang. Deze kwartaalrapportages worden ook aan de aandeelhouders uitgebracht.
De aandeelhouderspositie van GOM wordt ingevuld door de Colleges van B en W die een wethouder
benoemen die de aandeelhoudersrol vervult. De aandeelhouders op hun beurt hebben een
verantwoordingstaak (-plicht) naar de gemeenteraden voor hun eigen handelen in directe zin en het

handelen van GOM in indirecte zin. De BV GOM verantwoordt zich naar de aandeelhouders en de
aandeelhouders op hun beurt verantwoorden zich naar de gemeenteraden.
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Tussen de ruimtelijke ordeningsverantwoordelijkheid en bevoegdheden van de gemeenten en de

uitvoerende taken van GOM bestaat een duidelijke scheiding. GOM heeft geen RO taken, noch
bevoegdheden. Ruimtelijke ordeningsbesluiten worden door de gemeenten genomen (waaronder
niet in de laatste plaats besluiten over het toestaan van woningen in het buitengebied). Ruimtelijke
ordeningsprocedures en besluitvorming verlopen volledig transparant via de gemeentebesturen en
gemeenteraden.
Het uiteindelijke samenspel tussen de gemeenten en GOM is in de onderstaande figuur
geschematiseerd.

Gemeenten

GOM

t
t

Gemeenteraden

aa ndeel houdersl i1n

Colleges van

B&W
RO beleidslijn

(

a.ndaelhoudcr

ts
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(RO

n
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H€íst.u<turefl ngspdra(ht
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ffiii::

)

Raad van

T

Commissrisi€n

Colleges van

8&W

Directeur-bestuurder GOM

(RO-

rcntwsÍdclijk)

I

Ambtelijke organisaties

Ahbteliile
klanlboídgr@p

Werkorganisatie GOM
t*e.re ganijs
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5.3

Verantwoordingenopenbaarheid

ln het kader van het publiek verantwoording afleggen over de werkzaamheden van GOM heeft
zoveel mogelijk openbaarheid in alle gevallen de voorkeur. Met het oog op de financiële belangen
van GOM en van haar aandeelhouders, de gemeenten, zijn er echter beperkingen. Zo voert GOM een
tweetalgrote grondexploitaties, sluit GOM -uitsluitend (l) indien sprake is van een project dat past
binnen de ISG doelstellingen en beleidskaders- privaatrechtelijke overeenkomsten met particuliere
grondeigenaren, is de financiële huishouding van de onderneming GOM opgezet als eén integrale
grondexploitatie en liggen aan het vergoedingensysteem van GOM door gecertificeerde taxateurs
uitgevoerde, onafhankelijke en objectieve waarde-taxaties ten grondslag. Openbaarheid van
dergelijke gegevens zou de operationele positie van GOM benadelen en zou de uitvoerbaarheid van
de herstructurering bemoeilijken. GOM volgt hier de ook bij gemeenten gebruikelijke praktijk;
Semeenten maken immers om dezelfde redenen hun grondexploitaties en contracten ook niet
openbaar. Als voorbeeld nemen wij de grondexploitatie van een project als Trappenberg
Kloosterschuur. Dit project is integraalonderdeelvan het meerjarenprogramma van GOM. De
grondexploitatie bevat financiële gegevens van dusdanige aard, dat indien deze openbaar zouden
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zijn, het de onderhandelingspositie van GOM en dus ook van haar aandeelhouders, waaronder de
gemeente Katwijk, richting derde partijen ernstig nadelig zou beïnvloeden.
Met de aandeelhouders/gemeenten zijn de volgende afspraken gemaakt over de wijze waarop
stukken worden gedeeld/behandeld (e.e.a. is nog eens vastgelegd in een aandeelhoudersbrief d.d.
23 augustus 20L71:

-

gelet op de aard van de gegevens worden de BV stukken en documenten vertrouwelijk
beschikbaar gesteld aan de aandeelhouder (in casu: de betreffende wethouder);

-

de aandeelhouder kan deze documenten delen met zijn/haar collega's in het college van B&W
ten behoeve van een standpuntbepaling richting aandeelhoudersvergadering;

-

er is sprake van documenten met geheimhouding (vergelijkbaar als bij een gemeentelijke
grondexploitatie) en deze kunnen niet openbaar gemaakt worden;

-

de bespreking (en verslaglegging daarvan) in het college van B&W valt eveneens onder
geheimhouding en kan niet openbaar worden gemaakt;

-

omdat de raad wel haar toezichthoudende rol op het college van B&W (in zijn
aandeelhouders) moet kunnen uitvoeren zijn alle documenten ter inzage en onder
geheimhouding beschikbaar voor raadsleden via (het vragen van inzage bij) de griffie.

Deze afspraken maken het voor gemeenteraadsleden ten principale mogelijk om vertrouwelijk inzage

te krijgen in alle activiteiten en financiële aspecten van GOM.
GOM verantwoordt zich extern door middelvan haar jaarverslag en communicatie via de eigen
website, persberichten, social media en regelmatige presentaties en toelichtingen naar stakeholders
in de streek.

5.4

Transparantie

GOM probeert op een zo concreet mogelijk niveau inzicht te geven in haar werkzaamheden en de
werkwijze die daarbij wordt gehanteerd. ln voorkomende gevallen kunnen cijfers echter uitsluitend
op een geaggregeerd niveau worden verstrekt.
GOM werkt op regionale schaal omdat de ISG het gehele buitengebied als één samenhangend geheel

beschouwt. Dientengevolge werkt GOM ook niet op gemeenteniveau en wordt de voortgang primair
op regionale schaal gerapporteerd. "Technisch" is het mogelijk om specifieker inzicht te verschaffen
per gemeente en per ISG deelgebied. Deze gegevens zijn beschikbaar.

5.5

Voorwaardenvoorcontractering

GOM heeft geen ruimtelijke ordeningstaken of bevoegdheden, maar is door de ISG gemeenten
opgericht en gemandateerd om de herstructurering uit te voeren en uitvoering te geven aan

bollengrondcompensatie en het 'verstrekken van certificaten voor Greenportwoningen'. Als zodanig maar altijd onderworpen aan de ruimtelijke ordeningsbevoegdheíd van de gemeenten, passend
binnen het ISG beleid en binnen de kaders van het door de aandeelhouders vastgestelde
meerjarenprogramma- is GOM als vennootschap echter wel zelfstandig bevoegd tot het sluiten van
herstructureringsovereenkomsten. Vanwege het privaatrechtelijke karakter van deze
overeenkomsten kunnen deze niet openbaar zijn.
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Contractering door GOM vindt plaats onder het genoemde, governance regime. De periodieke
accountantscontrole maakt daar deel van uit. Daarnaast stelt de toegepaste systematiek van
kostenverhaal specifieke en precieze eisen aan de overeenkomsten die GOM sluit en de hoogte van
vergoedingen die aan GOM betaald worden en/of door GOM verstrekt worden. Kostenverhaal is
uitsluitend mogelijk in een zgn. gesloten systeem waarin concreet is bepaald voor welke
investeringen van openbaar nut financíële bijdragen worden gevraagd. Dit is vastgelegd in de lSG.
Bollengrondcompensatiecontracten en bouwtitelcontracten volgen rechtstreeks uit c.q. zijn
onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ordeningsbesluiten en -procedures die door de gemeenten
genomen en doorlopen worden. GOM is krachtens de ISG gehouden dergelijke contracten te sluiten.
Bij het sluiten van overeenkomsten voor het verstrekken van herstructureringsvergoedingen heeft
GOM wel een zekere mate van eigen beleidsruimte. Dit betreft overeenkomsten voor het opruimen
van verrommeling, het verbeteren van bollengrond (2u klas naar 1" klas) of het omzetten van
grasland. Besluiten tot contractering worden genomen op basis van:

criteria die voortkomen uit de ISG (hoe past het project in het landschapsperspectief? in welke
mate draagt het project bij aan het realiseren van ISG doelen?);
criteria die te maken hebben met de bedrijfsvoering (zijn er investeringsmiddelen? past het
project binnen het meerjarenplan en jaarplan en de meerjarenbegroting en jaarbegroting?);
het beschikbare aanbod aan contracteringsmogelijkheden;
de eventuele urgentie/noodzaak tot contractering (stelt de bollengrondbalans eisen? is er een
bepaalde maatschappelijke urgentie?).
De hoogtes van door GOM verstrekte vergoedingen zijn altijd gebaseerd op onafhankelijke en

objectieve taxaties en moeten te allen tijde verantwoord (kunnen) worden binnen het wettelijke
stelsel voor kostenverhaa l.
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6.

Stelselwijzing Omgevingswet

ln de vijf greenportgemeenten is de lntergemeentelijke Structuurvisie Greenport (lSG) van kracht.
Met de provinciale Omgevingsverordening enerzijds en de vigerende bestemmingsplanregimes
anderzijds, vormt de ISG niet alleen de beleidsbasis voor het buitengebied, maar verschaft het GOM
ook de juridische grondslag voor het herstructureringsinstrumentarium (m.n. afdwingbaarheid
bollengrondcom pensatie en woningbouwtitels).

ln 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft grote gevolgen. De herstructurering is dan nog
in volle gang. Het is dus essentieel dat het huidige beleid en de bestaande instrumenten worden
geborgd ín het nieuwe stelsel. Onder de Omgevingswet zal er geen intergemeentelijke structuurvisie
meer zijn en zullen er ook geen bestemmingsplannen meer zijn. De vijf ISG gemeenten hebben
besloten ieder een eigen Omgevingsvisie en een eigen Omgevingsplan te maken. Alleen door goede,
gezamenlijke afspraken en regie kan worden bereikt dat de huidige ISG ambities en beginselen in het
nieuwe stelsel behouden blijven en dat de herstructureringsinstrumenten hun adequate juridische
grondslag behouden.
De Omgevingswet kent naast de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan ook nog de planfiguur van

Omgevingsprogramma. Hierin kunnen concrete uitvoeringsactiviteiten of -projecten worden
vastgelegd. Uitvoeringsprogramma's/Omgevingsprogramma's kunnen regionaalworden vastgesteld
en kunnen kwalificeren als "wettelijk juridisch instrument". Daarmee zijn ze zeer geschikt om het
uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsinstrumenten van GOM bindend vast te leggen.
ln 2022 blijft aanvankelijk de ISG van kracht totdat één van de greenportgemeenten een lokale
omgevingsvisie vaststelt. Het is van belang dat de doelstellingen uit de ISG (hoofdstukken 2 en 3)
goed zijn opgenomen in de omgevingsvisie van die gemeente en daarna op (exact)gelijke wijze in de
visies van de andere gemeenten. Zo wordt het beleid gecontinueerd en geborgd.
Het is tevens zaak ervoor te zorgen dat ook onder de Omgevingswet er op uniforme wijze planregels
voor het buitengebied worden vastgelegd. Kortom in alle vijf Greenportgemeenten dezelfde
begrippen, bouwmogelijkheden, afwijkingsmogelijkheden en vergunningen. Dít impliceert dat de vijf
omgevingsplonnen op dit punt gelijk moeten zijn. De gemeente Hillegom heeft inmiddels een
omgevingsplan in procedure genomen en dient op dit punt als "pilotgemeente".
Het functioneren van GOM (instrumentarium, kostenverhaal, uitvoeringsprogramma, duur van het
programma) zal straks verankerd moeten worden in een regionaal of intergemeentelijk

omgevingsprogrommo. Enerzijds zal dit programma direct gekoppeld moeten zijn met de
omgevingsvisies van de vijf gemeenten, anderzijds zal het ook een eigenstandige werking moeten
hebben. Het is immers niet de bedoeling dat indien de omgevingsvisie in éen gemeente wordt
aangepast, dit direct tot gevolg zou hebben dat het regionaal uitvoeringsprogramma en de
herstructurering automatisch moeten worden gewijzigd.
ln het Bestuurlijk Overleg van 28 november 2018 hebben de gezamenlijke portefeuillehouders
ruimtelijke ordening afspraken gemaakt over de borging van het ISG beleid en het functioneren van
GOM onder de Omgevingswet. E.e.a. op basis van de notitie "Continuering van het |SG-beleid onder
de Omgevingswet" (d.d. 17 oktober 2018). ln deze notitie is een vijftal concrete actiepunten
opgenomen die eveneens in het bestuurlijk overleg zijn vastgesteld.
Het geven van uitvoering aan deze afspraken is cruciaal. Er is anders immers een risico voor de
continurteit van de herstructurering en de juridische grondslag voor het functioneren van GOM.
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7.

Masterplanherstructurering2030

7.L

Pijplijnvoorraad

Herstructurering is slechts mogelijk in samenwerking met grondeigenaren (initiatiefnemers).
Uitvoering van de ISG is afhankelijk van hun bereidheid tot medewerking. Daarom probeert GOM
een projectenpijplijn op te bouwen bestaande uit herstructureringsmogelijkheden. ln eerste aanzet
benaderen grondeigenaren GOM met een herstructureringswens of -plan. Hierop volgt een eerste
intake. Alleen initiatieven die in beginsel voldoen aan de ISG beleidskaders en de doelstellingen van
de herstructurering komen in aanmerking voor de projectenpijplijn. Aldus bevat de pijplijn het
concreet aanwezige herstructureringspotentieel; met dien verstande dat de betreffende locaties
door de gemeenten nog moeten worden beoordeeld op ruimtelijke haalbaarheid en dat er met de
eigenaren nog overeenstemming bereikt moet worden over de financiële haalbaarheid. De pijplijn
bestaat uit een "actieve werkvoorraad"; initiatieven die tijdens het haalbaarheidsonderzoek afuallen,
worden uit de pijplijn verwijderd.

Pijplijnvoorraod te tronsformeren oppervlokte per gemeente

Lisse

Maatregel

Noordwijk

Teylingen

Katwijk

GOM

Subtotaal

10.000
Su

btotaal

10.200

2.404

600

20.2@

2.rÍr0

600

7

il6.667

Herverkaveling
Omspuiten grasland
Opruimen verrommeling

45.000
54.486

27.400

28.600

9.486

27.,tt00

73.tuO

74.686

29.800

74.340

2e klasse

Totaal

1.909.986

74.2@

0

0

2.088.673

Op basis van de bij ons bekende leads verwachten wij dat nog ruim 200 ha van de Duin- en
Bollenstreek kan worden getransformeerd binnen de daarvoor in de ISG gestelde kaders. De pijplijn
bevat veel herstructureringspotentieel in Noordwijk. Dit heeft alles te maken met de

gebiedskarakteristieken van de deelgebieden in deze gemeente, waar sprake is van grote, te
verbeteren oppervlaktes 2" klasse bollengrond en te herverkavelen teeltgebieden. Daarnaast wordt
in de pijplijn rekening gehouden met bollengrondcompensatie ten gevolge van de in de ISG
opgenomen woningbouw in deze gemeente. ln Noordwijk is de grootste hoeveelheid "opruimen
verrommeling" geconcentreerd. Het huidige beschikbare potentieel aan locaties voor
Greenportwoningen is hoofdzakelijk in Noordwijk gesitueerd. ln deze cijfers zijn o.a. ook de beoogde
clusterlocaties Pilarenlaan (gedeeltelijk) en Vinkeveld-Zuid opgenomen. ln Teylingen en Lisse is
nauwelijks tot geen pijplijn aanwezig. Gegeven de gemeenteraadsdiscussie in Teylingen is de
mogelijke Greenportwoninglocatie Eikenhorstlaan niet meer in de pijplijnvoorraad opgenomen.
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Pijplijnvoorrood in kosten en opbrengsten per gemeente
Maatregel

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Katwijk
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GOM
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Om alle projecten uit de pijplijn uit te kunnen voeren zou een bedrag van ca € 54 miljoen nodig zijn.
Let wel: de pijplijn bestaat uit initiatieven die op haalbaarheid worden onderzocht. Er is nog geen

uitsluitsel over daadwerkelijke realisatie. Anderzijds bestaat de pijplijn ook uit projecten die
herstructureringsinkomsten genereren; in totaal voor een kleine € 43 miljoen. Samen met de € 10
miljoen aan nog niet geïnvesteerde middelen (zie pag. 11) zou dit toereikend zijn om alle in de pijplijn
opgenomen projecten te kunnen doen.
€30 miljoen aan geprojecteerde inkomsten zal afkomstig moeten/kunnen zijn van de beoogde
Greenportwoninglocaties die in de pijplijn zijn opgenomen. Het belang van planologische

medewerking aan deze locaties is evident.

7.2

Potentiele extra opgave

ln de masterplanberekeningen is naast de algerealiseerde productie en de actuele pijplijnvoorraad
tevens een raming gemaakt van overige herstructureringsmogelijkheden. Dit betreft locaties die op
basis van onze gebiedskennis overeenkomstig de uitgangspunten van de ISG in aanmerking zouden

kunnen komen om te worden geherstructureerd. Het betreft vooralsnog een "theoretische
voorraad"; er zijn hiervoor nog geen contacten geweest met (grond)eigenaren, noch heeft er een
ruimtelijke verkenning of toetsing plaatsgevonden door/bij de gemeenten.

Potentieel nog extro te herstructureren oppervlokte per gemeente
Maatregel
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Deze doorrekening laat zien dat er nog eens 96 ha herstructureringsopgave aanwezig is. Het totale,

maximale herstructureringsvolume zou daarmee op 385 ha komen (gerealiseerd + pijplijn + extra
volume). Ofwel L2/ovan de totale bruto planologische oppervlakte van het Ab-bollenteeltareaal in de
Duin- en Bollenstreek (3145 ha totaal). Met name de investeringsmogelijkheden in Teylingen
(opwaarderen 2" klas bollengrond en opruimen verrommeling), Lisse (opruimen verrommeling) en
Noordwijk (opruimen verrommeling en opwaarderen 2" klas bollengrond)) zijn opvallend. Ook in
Hillegom is nog een aanzienlijk "opruimpotentieel" aanwezig. ln Hillegom en Teylingen lijkt relatief
veel (vooralsnog theoretische) planvoorraad aanwezig te zijn voor bollengrondcompensatie en
Greenportwoningen.

Kosten en opbrengsten von de potentieel te herstructureren oppervlokte per gemeente
Maatregel
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Om alle kansen in deze masterplancategorie uit te kunnen voeren, zou een investeringsbedrag van €
32 miljoen nodig zijn. Daar staat een potentieel inkomstenvolume van een kleine € 48 miljoen

teBenover; het zal niet vreemd zijn dat het overgrote deel daarvan (€ 38 miljoen) uit clusterlocaties
voor Greenportwoningen afkomstig zou moeten zijn.
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7.3

Bollenstreek

Totale masterplandoorrekeningherstructureringDuin-en

ln de navolgende twee tabellen is de totale masterplandoorrekening weergegeven per gemeente. Dit
is de optelling van de gerealiseerde productie (paragraaf 4), de pijplijnvoorraad (paragraaf 7.1) en de
potentiële extra opgave (paragraaf 7.3). Feitelijk is hiermee de totale ISG-herstructureringsopgave

gekwantificeerd in oppervlakte en in financiële zin.

Totole ISG herstructurering in oppervlokte per gemeente
Hillegom
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Totole financiële doorrekening ISG herstructurering per gemeente
Teylingen
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Overige opbrengsten
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Met de transformatie van 387 ha Duin en Bollenstreek zou een investering gemoeid zijn van € 107
miljoen. Dit bedrag kan voor € 34,3 miljoen worden gedekt uit bollengrondcompensatie en voor € L0
miljoen uit de beschikbare RIF bijdrage. Het overgrote deel zal uit bouwtitelinkomsten moeten
komen. Dit is overeenkomstig de ontwíkkelstrategie en de herstructureringsfilosofie die in de ISG zijn
vastgelegd en die ten grondslag liggen aan de oprichting van GOM.
Het berekende inkomstenpotentieel laat overigens nog een ruime marge zien ten opzichte van het

berekende, benodigde investeringsbedrag.
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8.

OpgaveclusterlocatiesGreenportwoningen

ln 1996 is het Pact van Teylingen vastgesteld, waarin de gemeenten in het gebied, andere
overheidsorganen en tal van maatschappelijke organisaties afspraken maakten over de gewenste
toekomstige ontwikkeling van de Duin- en Bollenstreek. Met de aanwijzing tot Greenport in de Nota
Ruimte (januari 2006) en het vaststellen van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
(mei 2006) werd erkend dat er slechts ruimte is voor een beperkte woningbouwopgave buiten de
toenmalige rode contouren en dat het accommoderen van een gezonde ontwikkeling van de
Greenport voorop zou gaan staan. Dit is later vastgelegd in de lSG. Verdere verstedelijking van het
buitengebied wordt tegengegaan. Dit houdt ook in dat de volledige woningbouwopgave en
taakstelling binnen het zgn. BSD gebied gerealiseerd zalworden. Hiervoor is binnen BSD ook
voldoende pla ncapaciteit beschikbaar.
Als enige uitzondering op dit harde beleidsuitgangspunt (naast overigens woningen die door de

gemeenten in het kader van de door hen uitgevoerde ruimte voor ruimte regeling zijn toegestaan), is
de mogelijkheid gecreëerd om maximaal 600 zgn. Greenportwoningen in het buitengebied toe te
staan. Onder de uitdrukkelijke randvoorwaarden dat dit uitsluitend mogelijk is op locaties die door
de gemeenten planologisch worden toegestaan op basis van eigenstandige ruimtelijke
ordeningsafwegingen én als kostendrager voor de gewenste en beoogde herstructurering.
Greenportwoningen kunnen in het kader van de vigerende beleidsregels uitsluitend vrijstaande
woningen zijn en in de ISG is voorts vastgelegd dat deze woningen bij voorkeur en zoveel als mogelijk
worden geclusterd.
Greenportwoningen zorgen voor de bekostiging van de herstructurering. De maximaal toegestane
600 Greenportwoningen zijn onderdeelvan de woningbouwopgave in de Duin- en Bollenstreek en
vertegenwoordigen daarbinnen slechts 5/o van deze totale opgave. De overige 95% dient binnen
bestaand stedelijk- en dorpsgebied (BSD) gerealiseerd te worden en bevat een gevarieerd
woningbouwprogramma. Per saldo kan op die manier in kwalitatieve zin een goede invulling gegeven
worden aan de woningbouwtaakstelling. ln het kader van de Regionale Woonagenda is vastgesteld
dat er binnen het BSD gebied voldoende plancapaciteit van harde en zachte plannen aanwezig is om
dit aantal woningen ook te kunnen bouwen.
Ultimo 2019 zijn er in totaal L51 Greenportwoningen gecontracteerd. Het overgrote deel daarvan namelijk 102 bouwtitels- wordt gebruikt ten behoeve van de financiële haalbaarheid van de
projecte n

Bu I b

Trade
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59 bouwtitels zijn inmiddels gecontracteerd met derden. Hiervan zijn27 woonbestemmingen
gerealiseerd (d.w.z. planologisch onherroepelijk geworden). Voor de andere titels lopen nog
planologische procedures en is het derhalve nog níet zeker of deze woningen er ook daadwerkelíjk
komen.

Voor iedere nieuwe woonbestemming (Ruimte voor Ruimte of Greenport woning) in het
buitengebied is een ruimtelijke ordeningsbesluit genomen door de gemeenteraden en een
volwaardige ruimtelijke ordeningsprocedure doorlopen. Per saldo is er aantoonbaar veel en veel
meer bedrijfsbebouwing opgeruimd en open landschap gemaakt dan dat er aan oppervlakte
woningbouwkavels is toegestaa n.

wordt door de gemeenten niet "gemakkelijk" meegewerkt aan verzoeken van grondeigenaren
voor een woonbestemming. Op bijvoorbeeld 89 locaties die aanvankelijk deel uítmaakten van de
Er
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initiatievenportefeuille, hebben ruimtelijke ordeningsafwegingen door de betreffende gemeenten
ertoe geleid dat er geen planologische medewerking is/kon worden verleend aan verzoeken voor een
woonbestemming door de betreffende grondeigenaren. Anderszins is er in de periode àOLO - 2OL4
verspreid door het buitengebied een aanzienlijk aantal woningen bij gekomen door toepassing van
de ruimte voor ruimte regeling door de gemeenten. Het gaat hierbij om ca. 80 nieuwe, ruimte voor
ruimte woningen en naar schatting 20 - 40 tot burgerwoning herbestemde, voormalige agrarische
bed rijfswoningen.

GÍeenportwoningen en ruimte-voor-ruimte woningen
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Met de juiste toepassing van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium door de gemeenten binnen
de geldende ISG beleidskaders en met behulp van zorgvuldige ruimtelijke onderbouwingen, is het
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mogelijk de juiste locatieafwegingen te maken en woningen in te passen waar dat verantwoord is.
ook tegen te houden waar andere belangen prevaleren.

En

Wij schatten op basis van onze ervaring in dat de ruimtelijke mogelijkheden en gemeentelijke
beleidsruimte voor solitaire woonbestemmingen/woningen verspreid door het buitengebied nog
maar heel beperkt zijn. Geheel in lijn met het ISG uitgangspunt van clustering betekent dit des te
meer dat vanaf nu ingezet moet worden op het aanwijzen en tot ontwikkeling brengen van
cluste rlocaties.

ln de afgelopen twee jaar zijn hiervoor in verkennende onderzoeken drie locaties naar voren

gebracht:
a

Pilarenlaan Noordwijk: dit lijkt een kansrijke locatie met een capaciteit tot 150 woningen. De
gemeente werkte actief mee (onder meer door het nemen van een Voorbereidingsbesluit en
het vestigen van WVG). ln 2018 is een principebesluit genomen t.b.v. de verdere
planontwikkeling. Vanaf eind 2018 is er overleg met de betrokken grondeigenaren die een
sleutelrol spelen bij een eventuele ontwikkeling. Hun bereidheid tot medewerking is nog niet
verkregen; financiële eisen en verwachtingen spelen daarbij de hoofdrol.

a

Eikenhorstlaan Teylingen: dit is een private initiatieflocatie (met een capaciteit van ca. 60
kavels) waarover de betreffende grondeigenaar meerdere verkennende gesprekken heeft
gevoerd met de gemeente (over de planologische haalbaarheid) en met GOM (over de

bouwtitelafdracht en bollengrondcompensatie). De gemeenteraad lijkt echter geen
planologische ruimte te willen bieden om deze locatie te ontwikkelen.
a

Vinkeveld-Zuid Noordwijk: deze locatie heeft een plancapaciteit van ongeveer 30 kavels en is
reeds in de ISG aangewezen als beoogde locatie voorGreenportwoningen. ln lijn daarmee
hebben de gemeente en GOM in december 2078 een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met betrekking tot de concrete planvoorbereiding. ln verband met het dossier Bronsgeest
heeft de gemeente de verdere uitwerking van deze overeenkomst tot nader order opgeschort.
Wij rekenen echter nog steeds op een spoedig besluit van de gemeente om de verdere
ontwikkeling weer op te kunnen starten.

Uitgaande van de realisatie van Vinkeveld-Zuid en een uiteindelijk gedeeltelijke ontwikkeling van
Pilarenlaan (met een gezamenlijke omvang van 100 kavels), zou naar de huidige inzichten de
realisatie van 250 Greenportwoningen planologisch "gezekerd" zijn. Dit impliceert dat er dus nog een
forse opgave is voor maximaal 350 titels.
ln de initiatievenpijplijn is een beperkt aantal kleinere clusterlocaties opgenomen. De betreffende
grondeigenaren zijn hierover in gesprek met de grondgebiedgemeenten. Het gaat om locaties in
Noordwijk en om locaties in Hillegom. Wij verwachten dat bij deze initiatiefplannen 75 - 100 kavels
realiseerbaar zouden kunnen zijn.
Per saldo wordt voor maximaal 250 Greenportwoningen planologische ruimte gezocht die op dit

moment nog niet in beeld is. Hiervoor zijn afspraken op

ISG

niveau/tussen de

ISG

gemeenten nodig
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Bijrage:

selectie van voorbeeldprojecten
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Loosterweg Zuid, Lisse
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Betonplaat (loosterueg), Voorhout
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Gerleeweg, Noordwijk
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