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Onderwerp:  

Beslispuntennotitie Herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennisnemen van de Beslispuntennotitie Herziening Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport. 

2. Instemmen met de daarin genoemde beslispunten 0.1 tot en met 8.1.  

 

 

Bestaand kader:  

ISG 2009 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland 2014 

Verordening Ruimte Zuid-Holland 2014 

Doelstelling:  

Een actueel planologisch kader voor de herstructurering van het agro-toeristische 

complex Greenport Duin- en Bollenstreek 

 

 

Inleiding: 

In maart 2015 hebben de zes gemeenteraden in de Greenport Duin- en Bollenstreek 

kennisgenomen van de Evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

(ISG) Duin- en Bollenstreek en unaniem ingestemd met het starten van de herziening 

van de ISG. Uw raad besliste op 19 maart 2015.  

Op 2 april 2015 heeft de coördinerend wethouder u het Plan van Aanpak 

aangeboden. Conform dit plan ligt nu de Beslispuntennotitie voor ter besluitvorming. 

 

Argumenten: 

1  Aanbieding van de beslispuntennotitie is een uitdrukkelijke wens van de 

gemeenteraden 

Bij de raadsbehandelingen van de ‘Evaluatie’ in maart 2015 is besloten, om, 

voorafgaand aan de aanbieding van de geactualiseerde ISG, een tussentijdse 

beslispuntennotitie met de uitgangspunten voor de aanpassingen aan de raden voor 

te leggen. Het is namelijk van groot belang dat er – bij het voorleggen van het 

definitieve voorstel tot actualisatie van de ISG – een goed zicht bestaat op de 

haalbaarheid daarvan, aangezien 6 raden (in beginsel) tot eensluidende 
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besluitvorming moeten komen. Niet onomstreden zaken zullen langs deze weg tijdig 

gesignaleerd kunnen worden. De beslispunten worden gevormd door de beleidsrijke 

onderwerpen. 

 
2.1 De tekstvoorstellen van de beslispunten genieten brede ondersteuning 

Conform het Plan van Aanpak is een aantal werktafels gevormd met stakeholders en 

medeoverheden. Op de ‘Startbijeenkomst herijking en actualisering ISG’ waren 

ondernemers, belanghebbenden en raadsleden aanwezig.  

Het inmiddels opgerichte Voorlopig Platform Greenport kan instemmen met de 

beslispunten.  

 

2.2 De moties van uw raad zijn meegenomen  

De actualisering richt zich op de herstructurering van de agrarische sector en ook op 

bewoners en gebruikers, waarbij ruimte is voor lokale inpassing en afweging (motie 

lokale inpassing). Ook wordt gestreefd naar meer flexibiliteit en maatwerk zonder de 

uitgebalanceerde uitgangspunten van de ISG geweld aan te doen, waaronder 

bollengrondcompensatie (motie differentiatie Noordwijk). Zorgvuldige inpassing van 

compensatiewoningen sluit aan bij het streven naar landschappelijke kwaliteit en 

zorgvuldige milieu-afwegingen. Dit wordt zeker niet afgezwakt (motie 

compensatieregeling).  

 

Financiële dekking: 

N.v.t. 

 

Participatie: 

Zie argument 2. 

 

Urgentie: 

Het is gewenst dat de raden van de zes Greenport gemeenten synchroon besluiten.  

 

Kanttekeningen: 

Besluitvorming over de ISG moet unaniem zijn  

Het is van belang om op te merken dat beleidswijzigingen die tot aanpassing van de 

ISG leiden de instemming moeten hebben van alle zes gemeenteraden. De ISG is in 

december 2009 door de gemeenteraden van de zes greenportgemeenten vastgesteld 

als uitwerking van de Regionale Structuur Visie (RSV) van Holland Rijnland en wettelijk 

toetsingskader bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen en 

bestemmingsplanwijzigingen. In de ISG is opgenomen dat deze de periode tot 2030 

beslaat. Tussentijdse aanpassingen die voortkomen uit de herijking en actualisatie 

zullen derhalve door alle gemeenteraden geaccordeerd moeten worden. Indien 

voorstellen tot aanpassing in één of meer gemeente(n) door de gemeenteraad worden 

afgewezen blijft op dat punt de vigerende ISG2009 ongewijzigd. In voorkomende 

gevallen zal onderzocht kunnen worden of een alternatieve formulering wel tot 

algemene instemming zou kunnen leiden.  



 

3 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beslispuntennotitie Herziening Intergemeenteljke Structuurvisie Greenport augustus 2015 

Informatie bij: Freek Atsma, F.Atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537301 
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Onderwerp: 

Beslispuntennotitie Herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 

 

besluit:  

1. Kennisnemen van de Beslispuntennotitie Herziening Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport. 

2. Instemmen met de daarin genoemde beslispunten 0.1 tot en met 8.1.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 september 2015  

 

 

 

 

A.J. Jaspers A. van Erk 

griffier voorzitter 
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