
 

 

Van: Bedrijf in Noordwijk 
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 21:26 
Onderwerp: Groot probleem in het behouden en het voortzetten van agrarische percelen 

 

Geachte griffier, 
Zou u bijgevoegde brief door willen sturen aan burgemeester wethouders en aan alle leden 
van de gemeenteraad. 
  
Maart 2021 

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden, 
 
Al langere tijd ben ik op zoek naar een bedrijf met een agrarische bestemming waarbij ik mijn bedrijf 
kan voortzetten, duurzaam kan werken en de wetten eisen van het milieu beleid van Nederland goed 
en strak kan hanteren. 
 
Echter is dit middels een onmogelijke opgave gebleken keer op keer. Onlangs was ik met (naam 
bedrijf geanonimiseerd door griffie) makelaardij aan het 'onderhandelen' om een goed en serieus 
bod neer te leggen aan het perceel van (geanonimiseerd) aan de (geanonimiseerd) in 
Noordwijkerhout. Ik krijg nauwelijks gehoor van de makelaar en merk in alle gesprekken dat ze je 
niet willen helpen. En wat bleek achteraf; (geanonimiseerd), een bedrijf die zich bezighoudt met 
beton en bouw biedt 300.000 euro meer als ik. Mijn bod van 500.000 euro lag keurig netjes boven 
het het taxatiewaarde van het perceel. Hierbij wil ik aangeven wat er in de praktijk gebeurt. 
 
Volgends de makelaar is het legaal deze deal want ze gaan kweken op dit bedrijf. Maar we weten 
allemaal dat er eerdaags gesprekken gaan volgen met de Gom om over een paar jaar 3 huizen te 
mogen bouwen op dit perceel. En ik kan u verzekeren dat dit gaat gebeuren. Want deze duistere 
handels methode wordt momenteel op alle agrarische doeleinde toegepast. 
 
Dit noem ik nu als voorbeeld, in het verleden heb ik dit vaker meegemaakt. 
 
Mijn stap nu is dat ik een schuur moet huren voor een torenhoge huur prijs dat niet eens aan mijn 
wensen voldoet maar ik heb geen keus.  
 
Naar mijn mening wordt het toch eens tijd dat de gemeente; de Gom tegen het licht gaat houden en 
daadkrachtiger moet zijn in het beschermen van 'onze' Agrarische sector. 
 
Ik hoor graag een reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bedrijf in Noordwijk 
 
 


