MOTIE lid de Moor (Bruisend Noordwijk)
e.a. inzake Handhaving Bollengrond
De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2020,

Gehoord de beraadslaging over agendapunt de Programmabegroting 2021-2024

Constaterende dat
-

In de begroting (bladzijde 65) melding wordt gemaakt van het handhaven van een
passend gebruik van bollengrond binnen het Greenport-gebied en dat de ODWH
daarop wordt aangestuurd;

-

Inmiddels bekend is, dat er sprake is van een zogenaamde zwarte lijst met 264
locaties van gebruik in strijd met het bestemmingsplan, waarbij de nadruk wordt
gelegd de (formele) bestemming 1e klas bollengrond;

-

Voor de kosten van handhaving bedragen zijn gereserveerd van €6.000 per locatie
ofwel een totaalbedrag van rond de 1,6 miljoen ten behoeve van een gefaseerde
aanpak;

-

In het ronde tafelgesprek (RTG) van 3 november een drietal insprekers een
gedetailleerde inspraak hebben geleverd met betrekking tot de wijze, waarop de
handhavingsacties momenteel worden uitgevoerd;

-

Ook in diverse perspublicatie sprake is van grote ongerustheid bij inwoners, mede
omdat zij niet weten of zij vermeld staan op de (vertrouwelijke) zwarte lijst en of en
wanneer zij bezoek kunnen verwachten van de ODWH;

-

Er momenteel een petitie wordt opgesteld, waarop al 900 handtekeningen zijn
vermeld

Overwegende dat
-

Het bij de handhaving veelal gaat om kleine reststukjes bollengrond, die niet
interessant (meer) zijn voor een commeriële exploitatie;

-

Het bij de handhaving veelal gaat om een al jarenlang familiegebruik als bijvoorbeeld
moestuin of paardenweitje;

-

In de ISG 2016 onder Landschapsperspectief het volgende is opgenomen ten
aanzien van een meer heterogeen landschap :” Heterogene landschappen waarin
naast bollenvelden plaats is voor weiden met blaarkoppen en paarden,
kruidenvelden, wandelpaden en natuur vormen een waardevol onderdeel van de
Duin- en Bollenstreek;

-

Het rücksichtlos terugbrengen van de kleine reststukjes tot 1e klas bollengrond
hooguit kan bijdragen aan een boekhoudkundige exercitie tot het nastreven van 2625
hectare bollengrond;

-

Het uitgangspunt van 2625 ha 1e klas bollengrond inmiddels achterhaald is doordat
er ieder jaar sprake is van een forse afname van deze teelt in de bollenstreek;

-

Ook overigens het nut en de noodzaak tot strenge handhaving niet is aangetoond;

-

De handhavingsacties weliswaar op instigatie van de GOM wel werden afgestemd
met de wethouders van de Greenportgemeenten, maar er nog niet een goed
inhoudelijke discussie over de wezenlijke uitgangspunten werd gevoerd binnen de
gemeenteraad

Verzoekt het college
-

De huidige handhavingsacties in het buitengebeid op te schorten en daartoe
opdracht te geven aan de ODWH;

-

Een screening uit te voeren naar aanleiding van de locaties op de zwarte lijst en die
nogmaals te beoordelen op uitgangspunten “naar menselijke maat”;

-

Een raadsvoorstel voor te bereiden voor eventuele hervatting van de
handhavingsacties voor de meer ernstige en proportinele overtredingen

-

De opschorting te laten voortduren, totdat de raad groen licht geeft voor hervatting
van de acties

En gaat over tot de orde van de dag

J. de Moor
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