
Van: E-mailer 
Verzonden: zondag 14 maart 2021 19:15 
Aan: griffie@katwijk.nl; Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>; Griffie-Lisse <Griffie-
Lisse@HLTsamen.nl>; gemeenteraad@raadteylingen.nl; griffie@noordwijk.nl 
Onderwerp: Sloop van agrarisch ontroerend goed  
 

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden, 

Negen maart jl. heb ik de raadsvergadering gevolgd via de computer en dat ging met name over de 
werkwijze van de GOM. 

Tot mijn grote verbazing vertelde dhr. Onno Zwart dat er meer aanbod in agrarische bedrijven is dan 
dat er startende kwekers zijn. Mijn ervaring is echter geheel anders. Er is geen aanbod. 

In mijn zoektocht naar een kwekerij ben ik in contact gekomen met een aantal jonge kwekers die 
tegen het zelfde probleem aanlopen als ik.  

Ik ben sinds drie jaar bloemen- en vaste plantenkweker van beroep. Ik zou graag een bestaande 
kwekerij willen kopen om zo mijn onderneming voort te zetten. Het afgelopen jaar heb ik 
verschillende agrarische makelaars benaderd uit de duin- en bollenstreek. Echter in datzelfde jaar 
zijn er een aantal agrarische bedrijven gesloopt en is er slechts één agrarisch bedrijf te koop 
gekomen. Dit bedrijf is uiteindelijk opgekocht door een investeerder zonder agrarische achtergrond. 

Daarom ben ik benieuwd hoe Onno Zwart aan het grote aanbod komt van agrarische bedrijven. Wij 
zouden hier graag van op de hoogte gehouden willen worden.  

Uit de ISG-visie blijkt dat de 5 gemeenten het karakter van de bollenstreek willen behouden.  

Echter heb ik vernomen dat er een groot aantal aanvragen voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan van een agrarische woning naar een plattelandswoning of burgerwoning in 
behandeling zijn en dat deze een bestemming voor particuliere bewoning kunnen gaan krijgen. Door 
deze manier van handelen verdwijnen er in korte tijd veel agrarische woningen.  

Bij het herbestemmen naar burgerwoningen moeten ook nog eens de agrarische opstallen worden 
gesloopt en blijven er steeds minder beschikbaar voor startende kwekers.  

Indien dit zo doorgaat zijn er over 10 jaar nog maar weinig kwekers in het gebied over. 

En zo zal ook het karakter van de duin en bollenstreek juist verloren gaan.  

Graag zou ik van u uw reactie hierop willen horen. 

Met vriendelijke groet, 

E-mailer 
 
 
 


