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We hebben kennis genomen van uw brief van 11 januari 2022 als reactie op de 
brief van vrijdag 17 december 2021 van de vijf wethouders met de portefeuille 
ISG/GOM (het bestuurlijk overleg Ruimte) én van de algemene vergadering van 
aandeelhouders GOM. Hierin schetst u de stappen van het onderzoek en het vele 
werk wat al is verricht, waarbij het grondgebied van Teylingen centraal stond. 

 
Mede namens de gemeenteraad van Hillegom zijn we van mening dat we een 
‘Evaluatie en Actualisatie ISG naar een Duurzame Greenport’, gezamenlijk als 5 
gemeenten met de verschillende stakeholders verder moeten oppakken. 

 

Gelet op de komst van de nieuwe Omgevingswet, de maatschappelijke onrust en de 
grote maatschappelijke opgaven is het van groot belang om een ‘Evaluatie ISG 
(met aanbevelingen) en Actualisatie ISG naar een Duurzame Greenport’ op te 
stellen. 
Een Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek is momenteel in voorbereiding op 
basis van de vastgestelde Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek, 
waarbij ook de provincie Zuid-Holland betrokken is. Eén van de topprioriteiten van 
de Uitvoeringsagenda is de Evaluatie en Actualisatie ISG en de ruimtelijke opgaven. 

 
Onze voorkeur gaat er uitdrukkelijk naar uit om als 5 gemeenten deze handschoen 
verder op te pakken voor een toekomstige Duurzame Bloeiende Bollenstreek, 
waarbij de colleges het voortouw nemen en de gemeenteraden vanzelfsprekend in 
een vroeg stadium worden betrokken. 

 
Als Duin- en Bollenstreek kunnen we gezamenlijk de nodige lobbykracht inzetten 
richting Provincie en Rijk. 

Een kopie van deze brief zenden wij aan de gemeenteraad van Hillegom. 

Met vriendelijke groet, 
College van Hillegom 

 

 
 
 

A. van Erk Drs. C.B. Baauw 
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