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Motie voor de vergadering van de raad van: 19-03-2015 
 
Agendanummer: 9 
 
Onderwerp: Evaluatie en herijking Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 
 
De raad,  
 
overwegende dat, 
 

- In de regio keer op keer is afgesproken 2625 hectare bollengrond als ondergrens van het 
bollenareaal te hanteren; 

- De agrarische sector een zich ontwikkelende bedrijfstak is, waar passend ruimtelijk beleid 
voor nodig is; 

- De bollenvelden de streek karakteriseren en economisch en toeristisch van belang zijn; 
- Het buitengebied meer belanghebbenden kent naast de agrarische sector, bv. natuur en 

bewoners; 
- De ISG dient als onderlegger voor bestemmingsplannen 

 
van mening dat, 
 
De hoofdconclusies uit de Evaluatie ISG 2015 worden onderschreven, te weten: 
 

• De planologische duidelijkheid is voor de greenport van groot belang en moet overeind 
blijven.  

• De aanpak door de GOM wordt gewaardeerd.  
• De hoofdlijnen van de ISG worden niet ter discussie gesteld.  
• Binnen de kaders kan en moet wel gezocht worden naar mogelijkheden om de 

dynamiek te vergroten en de uitvoering te versnellen. Er worden door diverse partijen 
verbeteringen gewenst in de gezamenlijke beleidsvorming en aanpak van de 
herstructureringsopgave 

 
- De laatste bullit van de hoofdconclusies erg eenzijdig uitgelegd kan worden ten bate van 

de agrarische sector;  
 

- De belangen van andere belanghebbenden in het buitengebied eveneens van waarde zijn 
en daarom  gewaarborgd moet worden daarvoor ruimte is in de ISG 

 
verzoekt het college. 
 
- Bij de uitwerking van de aanbevelingen uit de Evaluatie ISG 2015 ruimte te bepleiten voor 

lokale inpassing, zodat ook de belangen van andere partijen in het buitengebied op waarde 
kunnen worden gewogen.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Hillegom,  19-03-2015,  
 
Namens de fractie van 
 
PvdA, 
A. van Dijk 
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