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Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 07-03-2016 inzake N208 fase 3 

Het college van B&W heeft een informatieavond op 16 en 17 februari 2016 voor de 

aanwonenden georganiseerd voor de derde fase N208 tussen M. Trompstraat en de 

komgrens met Bennebroek.  

Tijdens deze avond werden tekeningen van de voorgenomen veranderingen getoond en 

werd daarop een toelichting gegeven.  

Door de zeer late toezending aan raads- en burgerleden van de uitnodiging voor deze 

avond bestond voor de meeste fracties geen gelegenheid om vooraf goed af te stemmen 

wie als toehoorder naar deze avonden kon gaan. 

Naar aanleiding hiervan stelt de fractie Bloeiend Hillegom de volgende vragen: 

De N208 is van belang voor heel Hillegom en dus zijn in principe alle Hillegommers 

belanghebbenden. 

 

1. Waarom is de uitnodiging voor de informatieavonden niet eerder via de  

gemeentelijke berichtgeving bekend gemaakt? 

 

Antwoord: Het betrof een communicatie-/participatieavond met uitnodiging aan 

aanwonenden. Het doel was om de direct betrokken bewoners gelegenheid te geven om 

aandachtspunten aan te dragen voor de uitwerking van het ontwerp. 

 

2. Waarom is het ontwerp van een rotonde op het kruispunt nabij het grootste 

bedrijventerrein van Hillegom niet in eerste plaats met een vertegenwoordiging 

van transporteurbedrijven en andere bedrijven, die door groot transport worden 

bezocht, besproken? 

 

Antwoord: In deze fase van voorbereiding is nog geen definitieve keuze gemaakt voor 

een rotonde of kruising. Wij zullen nog nader onderzoek doen naar de inrichting en wij 

gaan nog in overleg met transportbedrijven over de verdere uitwerking. 

Bij het raadsbesluit van 4 oktober 2012 is besloten: om in afwijking van eerder 

vastgestelde uitgangspunten de kruising Pastoorslaan/Weerlaan niet uit te voeren als 

rotonde, maar als kruispunt met verkeerslichten. Hiermee ontstaat een “toekomst vaste” 

oplossing die rekening houdt met een toekomstige aansluiting van de Duinpolderweg. 
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Hierbij is wel een toezegging gedaan door de portefeuillehouder dat: “opnieuw een 

afweging gemaakt kan worden tussen kruising en rotonde Pastoorslaan/Weerlaan bij de 

presentatie van het definitief ontwerp, waarbij dan ook nieuwe informatie over de 

Duinpolderweg kan worden betrokken.” 

3. Is in opdracht van het college een ontwerp-reconstructieplan gemaakt dat in 

tegenspraak is tot het raadsbesluit? 

 

Antwoord: Nee. 

 

4. Waarom is de portefeuillehouder zijn toezegging aan de raad niet nagekomen 

door de raad zich over een afwijkend ontwerp voornemen te laten uitspreken, 

alvorens er een ontwerp is gepresenteerd aan de bewoners? 

 

Antwoord: Toezeggingen aan de Raad worden nagekomen. De wethouder heeft in zijn 

e-mailbericht van 15 februari aan u geschreven dat de informatieavond de bedoeling 

had “om aan de bewoners en ondernemers te vertellen wat er op stapel staat”. 

Besluitvorming zal nog moeten plaatsvinden. 

 

5. Op basis van welke feiten is de gepresenteerde uitwerking “toekomst-vast” te 

noemen? Over welke termijn is die toekomstvastheid bepaald, is daarin ook de 

verdergaande toelating van de LZV combinaties op de wegen meegenomen?  

 

Antwoord: Er is in het voorlopig onderzoek gekeken naar het verkeersaanbod voor de 

komende 10 jaar. Ook is er gekeken naar een verkeersaanbod met en zonder een 

Duinpolderweg. Zowel een rotonde als een kruispunt hebben na de realisatie van een 

eventuele Duinpolderweg een capaciteitsprobleem. Beide oplossingen lijken niet 

“toekomst vast”.   LZV- combinaties zijn op dit moment niet toegestaan op de N208. 

 

6. Wat is de afschrijftermijn of een minimaal te verwachten levensduur voor een 

rotonde? Is over deze fase en deze inrichting overleg geweest  de provincies 

gezien de onzekerheid over de DPW, en is daarbij gesproken over een mogelijke 

financiële vergoeding indien als gevolg van deze ontwikkeling de weg aangepast 

dient te worden, voordat hij is afgeschreven? 

 

Antwoord: Wij gaan er nu van uit dat de oplossing (rotonde of kruispunt) een levensduur 

van circa 10 jaar zal hebben vanwege onzekerheid over de Duin Polder Weg.  Verder is 

de gemeente Hillegom betrokken bij de ontwikkeling van de DPW. Gesprekken over 

financiële vergoedingen hebben niet plaats gevonden. 

 

7. Tijdens de begroting 2016 is tijdens het debat ook toegezegd dat een mogelijke 

asfaltering van de fietspaden bekeken zou worden, en indien dat qua kosten even 

duur zou zijn, dat dit kon worden uitgevoerd. Is deze vergelijking gemaakt, en 
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wat is daarvan de uitkomst? 

 

Antwoord: Bij reconstructies van een fietspad wordt gekeken naar de mogelijkheid van 

asfalteren. Dit wordt per wegvak  bekeken. 

Tijdens de behandeling van de derde fase N208 is naar voren gekomen dat een rotonde 

niet aangelegd kon worden zonder grondaankopen. Bij de presentatie werd gemeld dat 

er geen grondverwerving plaats zou gaan vinden.  

8. Hoe is het mogelijk dat nu er wel een rotonde zou kunnen worden aangelegd 

zonder grondverwerving EN het wegverkeer geen schade oploopt bij het normaal 

te verwachten gebruik OF dat de aangelegde rotonde schade oploopt tijdens dit 

normaal gebruik zodat een eerste herstel actie van schade of onderhoud pas na 5 

jaar noodzakelijk is? 

 

Antwoord: Op basis van de huidige schetsen lijkt een rotonde mogelijk binnen de 

huidige eigendomsgrenzen. Nadere besluitvorming zal uitwijzen of dit blijkt. Bij de 

uitwerking van het ontwerp wordt middels rijcurvesimulaties getoetst of de rotonde 

normaal te gebruiken is, en dus ook voor vrachtverkeer goed berijdbaar is.    

 

9. Is er nu een project organisatie overeenkomstig de rapportage van de analyse na 

fase een en twee ingericht, en hoe ziet die nu eruit? 

 

Antwoord: Er bestaat een ambtelijke projectorganisatie met een plan van aanpak, een 

projectleider met een team, een ambtelijk opdrachtgever, (programmaregisseur) en een 

interne rapportagecyclus. Per projectfase vindt bestuurlijke besluitvorming plaats. 

 

 

Vragen van de fractie van D66 d.d. 24-03-2016 inzake het bollenareaal 

'Het gaat goed met de bloembollen in Nederland. Volgens het CBS is de oppervlakte van 

de teelt de  

afgelopen 35 jaar met 75 procent toegenomen. De meeste bloembollen komen van 

Noord-Hollandse bodem, maar Drenthe, Flevoland en Overijssel zijn in opkomst.'schrijft 

de NOS deze week. In de Bollenstreek is de afgelopen decennia het aandeel in de 

bollenteelt in Nederland echter afgenomen; anno 2014 vindt hier nog maar 8% van de 

landelijke bollenteelt plaats. Tegelijkertijd is sprake van een forse schaalvergroting. Er 

zijn vergeleken met 15 jaar geleden veel minder bollentelers en de bollenvelden in de 

Bollenstreek zijn meer dan ooit een toeristische attractie. Bedrijven uit deze regio 

verzorgen evenwel bijna twee derde van de mondiale handel en export van bloembollen. 

 Samen met het bloemencluster rond Rijnsburg en het toerisme van Keukenhof tot 

kuststreek is de Duinen Bollenstreek een belangrijke economische motor, de Duin- en 

Bollenstreek vormt een economisch kerngebied van wereldformaat. Een gebied waar het 

bovendien erg aantrekkelijk wonen is.  
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Er staat dus continue druk op de open ruimte in onze streek. Sinds maart 1996, het Pact 

van Teylingen wordt er in de streek dan ook gezamenlijk naar gestreefd het landschap 

open te houden en het bollenareaal in tact.  In de diverse beleidsstukken in Hillegom en 

de omringende gemeenten komt dan ook bij herhaling het minimale bollen areaal 

van 2.625 hectare aan de orde. Onlangs nog weer herbevestigd in de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenpoort Duin en Bollenstreek. 

 

Uit recente CBS cijfers lijkt er echter van een substantiële afname te zijn van bollengrond 

in de streek. 

 

Are  2000 2005 2010 2014 2015 
  

minus 

Hillegom  37.990 49.189 46708 36.068 39.427 
 

2015 tov 2000 4.692 

Noordwijk 22.007 22.849 18989 7.040 8.448 
 

2015 tov 2005 23.130 

Noordwijkerhout 102.383 108.780 124.633 119.682 109.813 
 

2015 tov 2010 32.642 

 
162.380 180.818 190.330 162.790 157.688 

 
2015 tov 2014 5.102 

 

Nu is er een verschil tussen de oppervlakte beschikbare bollengrond en de werkelijk met 

bollen beteelde grond, er ligt, begreep ik, ongeveer 10% van de bollengrond braak met 

oog op de wisselteelt, maar dat kan het verschil in de cijfers niet verklaren. 

2010 (topjaar in de CBS cijfers) geeft een negatief verschil van 721 hectare met de 

afgesproken 2.625 hectare (262.500 are) 2015 geeft een verschil van 1.048 hectare. 

Ook de fluctuaties en terugloop lijkt niet uit dat verschil verklaard te worden. 

Daarom hebben wij een aantal vragen. 

 

1. Is het verschil in cijfers te verklaren? 

 

Antwoord: Ja. Zoals terecht ook opgemerkt door de vragensteller; is er verschil tussen de 

netto teelt, het planologische areaal en de bruto beschikbare grond als areaal voor de 

teelt van bloembollen en knollen. De CBS-cijfers geven de feitelijke teelt weer; dat wat 

de agrariërs zelf registreren via de Bloembolen Keuringsdienst (BKD).  

 

Het getal 2.625 ha uit het Pact van Teylingen is het planologische areaal aan 1e klas 

bollengrond. Dat is een berekende hoeveelheid. Gebaseerd op behoud van (minimaal) 

525 ha aan jaarlijkse hyacinten teelt (in het jaar 1996). Met een teeltcyclus van 1x per 5 

jaar is zo 2.625 ha aan 1e klas bollengrond nodig.  

Die hoeveelheid zou voldoende moeten zijn om de hyacinten als meest geschikte en 

voor de streek belangrijkste teelt te behouden. Onderliggende veronderstelling is dat 

daarmee het ‘greenport-complex’ van kennis en handel rondom de teelt van 

bloembollen en vaste planten voor de Bollenstreek behouden blijft.  

Het totale oppervlak aan beschikbare teeltgrond is nooit als dusdanig geteld of 

geïnventariseerd. Het gaat om een berekende hoeveelheid.  

 

Het totale bruto teelt areaal is groter. De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) 

heeft in 2015 samen met het Kadaster een inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80781NED&D1=34&D2=259%2c332%2c365%2c369%2c417%2c462%2c495-497%2c675&D3=0%2c5%2c10%2c14-15&VW=T
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wijst uit dat het beschikbare teelt areaal (1e en 2e klas bollengrond) groter is dan in 

totaal 3.000ha (bruto/bruto cijfer). Ook moeten de feitelijke teelt cijfers van het CBS in 

breder perspectief worden bekeken om zicht te krijgen op het totale teeltareaal en niet 

alleen de feitelijke teelt bollen en knollen. Ook andere gewassen worden binnen het 

greenport complex in de Bollenstreek geteeld. Denk hierbij aan het groeiende aandeel 

van (bloeiende) vaste planten zoals Delphinium (ridderspoor). 

 

Om ‘reden van rechtsbeginsel’ is een operationele methodiek gekozen die 

objectiveerbaar en afdwingbaar is om het minimum aan teeltareaal te behouden.  

Dit is de hoeveelheid zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen. Grond in 

een bestemmingsplan specifiek bestemd voor bollenteelt (agrarisch in het bijzondere 

bollenteelt) kan alleen een andere bestemming krijgen als er wordt gecompenseerd. Het 

bollengrondcompensatiebeleid maakt vervolgens eenvoudigweg gebruik van een 

“bollengrondbalans”. Alles wat er planologisch afgaat moet er ook weer bij. Deze balans 

laat inmiddels – sinds de start van de GOM - een kleine plus zien. Vanaf 01-01-2011 is 

er ruim 26 ha planologisch onttrokken en er is ruim 27 ha planologisch en feitelijke 

terug gemaakt.  

 

Wat het totaal voor de Bollenstreek betreft heeft vragensteller slechts de cijfers voor de 

gemeenten Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout opgeteld. 

 

Als de CBS cijfers voor het landbouwgebied Bollenstreek worden bekeken dan is het 

totale cijfer hoger.  

En als de cijfers per jaar worden bekeken dan is te zien dat voor de Bollenstreek het jaar 

2007 het absolute topjaar was. Voor heel Nederland is 2015 inmiddels het topjaar wat 

betreft het geteelde areaal in absolute zin: 25.390 ha. De CBS registraties betreffen niet 

alleen de teelt op 1e klas bollengrond. Veronderstelling in de berekening van het 

gewenste areaal volgens het Pact van Teylingen is wel dat hyacinten alleen op 1e klas 

bollengrond kunnen worden geteeld. In 2015 was het netto areaal aan hyacinten teelt in 

de Bollenstreek 536 ha. Hiermee wordt de doelstelling van minimaal 525 ha aan 

jaarlijkse hyacinten teelt in elk geval behaald. 

 
Areaal in are aan tuinbouw open grond specifiek bloembollen en knollen* (bron: CBS) 
* omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia. 
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Landbouwgebied 
Bollenstreek 235.675 230.793 242.854 243.734 259.037 248.715 259.926 275.980 

 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Landbouwgebied 
Bollenstreek 274.179 270.125 259.543 259.103 243.330 226.552 218.935 226.472 
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2. Hoe zijn de jaarlijkse fluctuaties te verklaren? 

 

Antwoord: Feitelijke teeltcijfers fluctueren altijd.  

Gesteldheid van de grond, cyclus van de teeltwisseling en ook in zijn algemeenheid de 

conjunctuur spelen hierbij een rol. Als een areaal de bestemming agrarisch / bollenteelt 

heeft, betekent dit dat hier geen andere activiteiten mogen worden uitgevoerd dan 

passend bij de bestemming agrarisch / bollenteelt. Het bevoegd gezag kan met het 

bestemmingsplan echter de eigenaar van de grond niet dwingen om ook daadwerkelijk 

doorlopend bollen te telen. 

 

3. Hoe is ondanks alle afspraken de dalende trend in de afgelopen 15 jaar te 

verklaren? 

 

Antwoord: De cijfers geven geen absolute duidelijkheid of er vanaf 2007/2008 sprake is 

van jaarlijkse fluctuaties als gevolg van de economische crisis of dat er sprake is van een 

structurele trend. Voor heel Nederland was 2015 het absolute topjaar. De landelijke 

trend die zich veel duidelijker aftekent is de schaalvergroting vanaf de jaren vijftig. Niet 

alleen in de agrarische sector maar in de gehele economie neemt het aantal bedrijven af. 

En de bedrijven die over blijven worden groter.  

 

Ook wordt er inmiddels buiten de Bollenstreek een groot areaal aan bollenteelt 

gerealiseerd. De tulpenteelt verplaatst zich naar ‘op de noord’, de lelieteelt verplaatst 

zich naar Limburg en De Peel en de gladiolenteelt verplaatst zich misschien wel naar 

Brazilië. In elk geval is de aanzienlijk grotere toename in de rest van Nederland - met 

name in de jaren 2000 t/m 2008  - het relatieve aandeel van de bollenteelt areaal in de 

Bollenstreek gedaald. Het gaat hier om een statistische in plaats van een feitelijke 

afname. In die periode (2000 t/m 2008) is namelijk ook in de Bollenstreek het netto 

teeltareaal in absolute zin gestegen.   

 

Dat het totale areaal aan netto bollenteelt lager is dan het planologische areaal wordt 

veroorzaakt doordat er percelen zijn met de bestemming bollenteelt die in een bepaald 

jaar niet worden gebruikt. Dit kan door braak liggen of ‘inundatie’ (het opzettelijk onder 

water zetten om de grond op te schonen van bodemziekten). En in beperkte mate ook 

door oneigenlijk gebruik (denk aan paardenweitjes). Natuurlijk is het voor het 

functioneren van de Greenport en het bepalen van nut en noodzaak van het behoud van 

teeltareaal van belang om te bewaken of de beschikbare teeltgrond ook daadwerkelijk 

als zodanig wordt gebruikt.  

Dat er in de periode vanaf 1980, voorafgaand aan de ISG, in de Bollensteek sprake is 

geweest van een afnemend areaal is juist. Zoals het CBS in het persbericht van  

22 maart 2016* aangeeft. Denk daarbij aan het tot stand komen van nieuwe woonwijken 

zoals Mossenest in Noordwijkerhout.   

* zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/12/bloembollenteelt-sinds-1980-fors-toegenomen 
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Voor 2015 is in de Bollenstreek 536 ha aan hyacinten geteeld. Hiermee lijkt in elk geval 

de hyacintenteelt als basis voor het greenport complex te zijn behouden.   

Overigens is het goed te vermelden dat het open bollenlandschap en het behouden van 

teeltgrond altijd twee doelstellingen heeft gediend: zowel een economische 

(Greenporteconomie) als een ruimtelijke (aantrekkelijk landschap). 
 
Areaal in are aan bloembollen en knollen teelt in heel Nederland  (bron CBS) 

NEDERLAND 1980 1985 1900 1995 2000 2005 2006 2007 

Hyacinten 818 954 976 980 1.130 1.260 1.310 1.330 

Narcissen 1.519 1.588 1.709 1.405 1.840 1.760 1.880 1.770 

Tulpen 6.330 6.588 6.828 8.031 9.700 10.550 10.360 10.740 

Lelies 1.062 1.533 2.413 3.298 5.070 4.320 4.890 5.010 

Gladiolen 2.384 1.937 2.038 1.846 1.640 1.380 1.310 1.390 

Overige 2.194 2.456 2.354 2.527 3.130 3.720 3.760 3.420 

TOTAAL 14.307 15.056 16.318 18.087 22.510 22.990 23.510 23.660 

 
Areaal in are aan bloembollen en knollen teelt in heel Nederland  (bron CBS) 

NEDERLAND 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hyacinten 1.380 1.390 1.380 1.450 1.450 1.430 1.480 1.480 

Narcissen 1.970 1.880 1.800 1.810 1.780 1.760 1.680 1.680 

Tulpen 11.390 11.730 11.400 11.860 11250 11.350 11.440 12.160 

Lelies 4.970 4.270 4.680 5.080 5.090 4.890 5.220 5.840 

Gladiolen 1.170 1.120 1.120 1.170 1.110 1.110 1.000 1.480 

Overige 3.450 3.170 2.970 2.760 2.810 2.750 2.770 2.750 

TOTAAL 24.330 23.560 23.350 24.130 23.490 23.290 23.590 25.390 

 

 


