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Hillegom, 15 februari 2022 

A/9/26 

JB/MH 

 

Geachte leden van de gemeenteraden en de colleges van de ISG-gemeenten, 

 

De afgelopen maanden hebben wij als belangenverenigingen voor ongeveer 500 agrarische ondernemers 

en hun families diverse overleggen gevoerd met leden van de colleges en leden van de gemeenteraden 

met als grote belang het behoud van grond voor de agrarische sector in de Duin & Bollenstreek. Wat ons 

in veel overleggen, maar ook in de media opviel, was de onjuiste informatie die verstrekt werd door 

verschillende partijen met andere belangen. Wij hebben besloten daar niet verder op te investeren maar 

om ons eigen verhaal te doen en te onderbouwen met cijfers en feiten. 

 

De komende maanden gaan wij, samen met de Greenport Duin- & Bollenstreek en namens de ongeveer 

500 agrarische ondernemers uit het gebied, input leveren voor het gesprek met u over de uit te zetten 

koers in de komende jaren in onze regio. Een regio waar wij graag in willen investeren en waar wij ons 

verantwoordelijk voelen voor behoud van het cultureel landschap en voor de verdere verduurzaming van 

onze sector. Met ons missiedocument ‘Vitale Teelt’, onze Uitvoeringsagenda en met de opgaven voor de 

andere agrarische bedrijven vanuit Den Haag en Brussel zijn wij volop bezig met een goede en duurzame 

toekomst voor onze bedrijven en onze omgeving. Onze grond is daarbij ons grootste kapitaal. Wij willen 

niets anders dan in goede harmonie en in goede samenwerking met onze bestuurders en met onze mede 

inwoners werken aan een mooie regio waar het goed is om te wonen, te werken, te recreëren en waar wij 

blij zijn met de honderdduizenden bezoekers die met ons zorgen voor een gezond economische klimaat in 

onze regio. 

 

Naar aanleiding van de gesprekken in de afgelopen maanden nemen wij het initiatief om te werken aan 

een voorstel over de aanpassing van de huidige ISG afspraken. Naast onze reeds gedane input voor de 

verschillende omgevingsvisies van de gemeenten uit de regio hebben wij het verzoek gekregen van 

verschillende Raden om met een voorstel te komen over de aanpassing ofwel aanscherping van deze ISG 

afspraken. Een logische vraag overigens. Tijden veranderen en met name de druk op grond neemt toe de 

laatste jaren. Opgaven op grond van woningbouw, natuur, recreatie, bedrijventerreinen en de landbouw  

nemen toe. Ook de wens om te verduurzamen in de agrarische sector vraagt meer grond. Biologische  

landbouw, circulaire landbouw en andere vormen vragen eerder meer grond dan minder grond.  
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Een andere opgave waar we voor staan is de jonge ondernemer. Hoe zorgen we ervoor dat het voor 

jonge ondernemers mogelijk blijft om een bedrijf te starten of over te nemen? Zoals u weet is de grondprijs 

daarin bepalend en zoals u weet is de bestemming van grond vanuit de omgevingsvisie of 

bestemmingsplan van gemeenten cruciaal daarin.  

 

In het voorstel waar wij de komende maanden mee aan de slag gaan willen we ingaan op deze 

beleidsambities en de ambities van onze agrarische ondernemers. Bij de aanpassing van de bestaande 

ISG afspraken gaat het ons om een aanpassing waarbij we onder meer het volgende willen bereiken: 

 

• Een goed overzicht van de huidige grondposities. Geen verschil meer tussen 1e of 2e 

klasse bollengrond en een aanzet tot een zogenaamd bollenconcentratiegebied; 

• Aanpassing van bouwblok regels aan de eisen van de huidige tijd; 

• Opfrissen van afspraken over compensatiegronden voor de agrarische sector; 

• Duidelijkheid over de bestemming van gronden i.v.m. behoud van normale  

Grondprijzen;  

• Taken van De GOM opnieuw bespreken en goede afspraken maken over de  

opdrachten aan de GOM en de uitvoering door de GOM. Denk dan o.a. aan  

herverkaveling of herstructurering in het kader van de ambitie voor het 

bollenconcentratiegebied. Hierover willen we als sector graag met u in gesprek en wij 

zullen hier met voorstellen komen voor de uitvoering, waarin wij graag onze 

verantwoordelijkheid willen nemen en onze rol willen spelen; 

• De rode draad is voor ons het economisch perspectief van de sector gekoppeld aan de 

verduurzamingsopgaven; 

• De sector wil actief meedenken in de woningbouwopgave waarbij we actief willen zoeken 

naar alternatieven voor de (600) Greenportwoningen.  

 

De verdere uitwerking van deze ambities zullen we in de komende maanden gaan onderbouwen zodat we 

die eind april 2022 aan u kunnen presenteren. 

 

Wij wensen u de komende maanden een goede campagnetijd toe en goede verkiezingen. Wij nodigen u 

van harte uit om na de verkiezingen het gesprek met ons te blijven voeren over de toekomst van onze 

waardevolle Duin- & Bollenstreek en eind april 2022 het gesprek met ons aan te gaan over ons voorstel 

voor aanpassing van de bestaande ISG afspraken. Na de verkiezingen zullen wij komen met een formele 

uitnodiging, een datum en een locatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Bond 

voorzitter KAVB  

 

Simon Pennings 

voorzitter KAVB kring Bloembollenstreek 

 

Rik Pennings 

bestuurder LTO Duin- & Bollenstreek 

 

Allan Visser 

bestuurder Agrarische Jongeren Duin- & Bollenstreek 
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