
Van: Marjoleine van Egeraat  
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 16:16 
Onderwerp: Reactie Presidium Teylingen op brief bestuurlijk overleg Ruimte aandeelhouders over 
evaluatie ISG 
 
Beste collega’s uit de Bollenstreek, 
 
Op vrijdag 17 december 2021 hebben de gemeenteraden een brief ontvangen van de vijf 
wethouders met de portefeuille ISG/GOM (het bestuurlijk overleg Ruimte) én van de algemene 

vergadering van aandeelhouders GOM. Deze brief is kort daarna besproken in de raadswerkgroep 
ISG-GOM van Teylingen. De raadswerkgroep heeft ons Presidium verzocht om een inhoudelijke 
reactie op de brief te sturen. Bijgaand ontvangt u de reactie vanuit het Presidium. Zou u deze 
kunnen delen met de raads- en collegeleden?  
 
Ik geef u tevens mee dat beide brieven worden geagendeerd voor de aanstaande commissie 
Ruimte (1 febr. 2022) en het daaropvolgende Presidium (2 febr. 2022).  

 
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjoleine van Egeraat 
Raadsadviseur/commissiegriffier Ruimte 

 
Bestuurscentrum Gemeente Teylingen 
Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout 
 
 



 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

Aan 
De gemeenteraad van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen 
 
 

 
 

 Verzenddatum 15 december 2021 

 Ons kenmerk Z-21-225239 

 Onderwerp Evaluatie ISG 

 

 
Geachte leden van de Raad, 
 
Als bestuurlijk portefeuillehouders binnen de Duin- en Bollenstreek (gemeenten 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) hechten wij grote waarde aan een 
vitale en toekomstbestendige Greenport in onze streek.  

 
Sinds de vaststelling van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en 
Bollenstreek (ISG) zijn goede stappen gezet. Echter geven de maatschappelijke, 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek en 

daarbuiten, ons een natuurlijk moment om terug te kijken en te bezien of de 
toekomst andere keuzes vergt. Ook de geluiden uit de raden, het veld en de 
invoering van de Omgevingswet zijn aanleiding om het ruimtelijk kader in het 

buitengebied te beschouwen.  
 
Het Bestuurlijk Overleg Ruimte van de vijf gemeenten heeft op 1 december 2021 
het voornemen uitgesproken, op basis van de vastgestelde Strategische agenda 
Ruimte Duin- en Bollenstreek en de uitvoering daarvan, een plan van aanpak voor 
te bereiden. Een evaluatie van de doelen en instrumenten van de ISG vormt hier 
onderdeel van. Ook is vanuit de aandeelhouders van de GOM op 17 november 2021 

aangedrongen op een dergelijk plan van aanpak.  
 
De uitgewisselde informatie en input tijdens de informele regionale 
raadsledenbijeenkomst van de Raadwerkgroep ISG-GOM Teylingen op 14 december 
jl. nemen wij graag mee in dit proces. 
 

Mogelijk volgen uit de evaluatie ISG-GOM heroverwegingen en aanpassingen aan 

de ISG. Bij de evaluatie betrekken wij ook de huidige opdracht vanuit de ISG aan 
de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Deze evaluatie kan leiden tot een 
aanpassing van de opdracht aan de GOM en daarbij komt ook een herbeoordeling 
van het financieringsmodel van de herstructurering aan de orde. 
 
Zodra in Q1 van 2022 meer bekend is over de aanpak, waaronder de evaluatie ISG, 

informeren wij u.  
 
 

 



 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het Bestuurlijk Overleg Ruimte Duin- en Bollenstreek, 
 
De voorzitter, 
Theo Alkemade,  
wethouder Noordwijk 
 
 

 
 

Namens de Algemene vergadering van Aandeelhouders GOM, 
 
Kees van der Zwet,  
wethouder Lisse 

 
 
 
 


