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Z-15-23649 Ruimtelijke ontwikkeling Freek Atsma Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5560  

B&W-besluit   10-02-2015 

Uitwisseling   05-03-2015 

Raad    19-03-2015 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp:  

Evaluatie en herijking Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

Duin- en Bollenstreek. 

2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen als basis voor de herijking 

en herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. 

3. In te stemmen met het starten van de herziening van de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport. 

 

Bestaand kader:  

ISG 2009 

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) 

Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland 2014 

 

Doelstelling:  

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

complex Greenport Duin- en Bollenstreek.  

 

 

Aanleiding: 

In december 2009 is door de raden van de Greenport gemeenten de 

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) vastgesteld, 

als structuurvisie in de zin van de Wro 2008. In de ISG is het ruimtelijk beleid 

vastgesteld tot 2030 mede als operationele basis voor de Greenport 

Ontwikkelingmaatschappij BV (GOM).  

Evaluatie en herijking van de ISG is om meerdere redenen noodzakelijk. De meest 

recente aanleiding is het gewijzigde provinciale beleid waardoor de rode contouren 

vervallen zijn en het werkingsgebied en instrumentarium van de GOM dreigen te 

vervagen. Dit is tijdelijk ondervangen door het in september ondertekende 

“Afsprakenkader Vitale Greenport Duin- en Bollenstreek” tussen de Provincie Zuid-

Holland en de zes samenwerkende bollengemeenten.  

 

  
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

Evaluatie 

Op 10 september 2014 heeft het Bestuurlijk Overleg van de portefeuillehouders 

Ruimtelijke Ordening Greenport besloten de evaluatie, actualisatie en herijking van de 

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport te starten met een evaluatiefase. Er is 

opdracht verleend aan een procesmanager om deze eerste fase evaluatie ISG in 

samenwerking met RO -medewerkers van de zes gemeenten ter hand te nemen. U 

bent hierover namens het bestuurlijk overleg uitvoerig geïnformeerd in de brief aan 

de leden van de gemeenteraden d.d. 30 oktober 2014.  

De evaluatie is nu gereed voor aanbieding aan uw raad.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

De hoofdconclusie uit de evaluatie luidt dat de planologische duidelijkheid voor de 

Greenport van groot belang is en overeind moet blijven. De aanpak door de GOM 

wordt gewaardeerd. De hoofdlijnen van de ISG worden feitelijk 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.  

Binnen het evaluatierapport worden tien hoofdthema's aangegeven die in ieder geval 

van belang zijn bij de herijking van het ruimtelijk kader en de actualisering van de 

ISG. Verwacht wordt dat bij deze onderwerpen inhoudelijke discussies en keuzes 

nodig zijn. Deze tien thema's worden in het evaluatierapport uitgewerkt met 

aanbevelingen voor de aanpak. Naast deze tien thema's zijn er nog veel meer 

relevante zaken aan de orde gesteld. Deze hebben een plaats gekregen in het 

inventarisatierapport (deel 2). Dat betekent niet dat daarover geen discussie mogelijk 

is, of dat dit onderwerpen van minder belang zijn. Ze komen bij de actualisatie ook 

aan bod, in principe zoals voorgesteld in het inventarisatierapport. Daarbij moeten 

ook bij deze onderwerpen soms beleidsmatige knopen doorgehakt worden. Op basis 

van de evaluatie en inventarisatie is echter niet te verwachten dat deze onderwerpen 

in het kader van de herziening van de ISG de boventoon voeren.  

 

Argumenten: 

Beslispunt1: Kennis te nemen van de Rapportage Evaluatie Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport (deel 1) en Inventarisatie (deel 2) 

1.1 Hiermee is voldaan aan het raadsbesluit tot vaststelling van de ISG op 17 

december 2009. 

Bij de vaststelling is bepaald dat de ISG na 3 jaar zou worden geëvalueerd. Vanwege 

het Valentijnsakkoord is deze termijn opgeschoven. 

 

Beslispunt 2: In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen als basis voor de 

herijking en herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. 

2.1 De evaluatiefase is opgesteld na een uitvoerige consultatieronde. 

De evaluatie heeft geleid tot een evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen. 

De evaluatie is tot stand gekomen na een uitvoerige consultatieronde langs alle 
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betrokken stakeholders, waaronder de colleges en gemeenteraden van de betrokken 

Greenport gemeenten. Het bestuurlijke overleg RO Greenport heeft ingestemd met de 

evaluatie en de daaruit voortgekomen conclusies en aanbevelingen. 

 

Beslispunt3: In te stemmen met het starten van de herziening van de 

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. 

3.1Om een actuele ISG in 2016 te hebben is het noodzakelijk om uiterlijk in het 2e 

kwartaal 2015 te starten. 

Er zijn 3 aanleidingen om zo snel mogelijk te starten met het actualiseren van de ISG. 

Twee ervan komen voort uit bestuurlijke besluitvorming. Als eerste is er bij 

vaststelling van de ISG besloten om na 3 jaar te evalueren. Als tweede is in het 

Valentijnsakkoord  opgenomen om de ISG ter herijken. Als derde reden is het 

gewijzigde provinciale beleid, waardoor de rode contouren vervallen zijn en het 

werkingsgebied en instrumentarium van de GOM dreigen te vervagen.   

 

Financiële dekking: 

Kosten m.b.t. herziening ISG worden gedekt binnen de reguliere begroting van 

programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 

Participatie: 

nvt 

 

Urgentie: 

Geen. 

 

Kanttekeningen: 

nvt 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

-Evaluatierapport ISG Duin- en Bollenstreek dd februari 2015 

-Conclusies en Aanbevelingen Evaluatie ISG Duin- en Bollenstreek dd februari 2015 

-Brief gemeente Katwijk namens Bestuurlijk Overleg RO Greenport dd 30-10-2014 

Informatie bij: Freek Atsma, F.Atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537301 of Elske Kraay, e.kraay@hillegom.nl, 

tel.nr. (0252) 537302 
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Onderwerp: 

Evaluatie en herijking Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en 

Bollenstreek 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,   

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 

Duin- en Bollenstreek. 

2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen als basis voor de herijking 

en herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. 

3. In te stemmen met het starten van de herziening van de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2015 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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