
Van: Marit Hogervorst 
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 09:48 
Onderwerp: Open brief aan mevr. Vink, griffie ISG gemeenten 

 
Geachte mevrouw F. Vink,  
geachte college van B&W en gemeenteraadsleden van de gemeente Duin- & Bollenstreek, 
 
In de bijlage vindt u een reactie van de sector op de brief die mevrouw Vink onlangs aan de 
gemeenteraden heeft gestuurd. 
Graag ontvangen we een bevestiging dat deze brief ontvangen is. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marit Hogervorst 
relatiebeheer en regiocoördinator Kring Bloembollenstreek 
medewerker secretariaat 
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Aan: colleges van B&W Duin- & Bollenstreek, 

         gemeenteraden Duin- & Bollenstreek, 

         mevrouw F. Vink 

 

  

A/1/59 

JB/MH 

Hillegom, 24 februari 2021 

 

 

Betreft: Open brief aan Colleges van B & W en gemeenteraden van de Duin- &  

  Bollenstreek en aan mevrouw Femke Vink 

 

 

Beste colleges van B & W en gemeenteraden van de Duin- & Bollenstreek, beste mevrouw 

Femke Vink, 

 

Met verbazing lazen wij de open brief van mevrouw Vink aan de gemeenteraden van de Duin- 

& Bollenstreek namens de Stichting “Waarom Weg”. Waar we wel blij mee waren, was de 

context in deze brief “Feiten en fabels”. Mevrouw Vink heeft de fabels voor haar rekening 

genomen. Laten wij dus als sector de feiten voor onze rekening nemen. 

 

We zien wel vaker dat iemand actie gaat ondernemen tegen een sector die al decennia lang 

zorgt voor het landschap en dat onderhoudt, maar ook zorgt voor een bloeiende economie. 

Niet alleen de handel, maar ook het toerisme levert een grote bijdrage aan de economie van 

dit gebied. 

Daarnaast zorgt de sector voor sociale cohesie. De jaarlijkse bloemenshows en het 

Bloemencorso Bollenstreek zorgen maandenlang voor samenwerking tussen vele vrijwilligers 

die vol trots werken aan praalwagens, waar vervolgens jaarlijks een miljoen mensen van 

genieten. Mevrouw Vink heeft daar blijkbaar niet veel mee. Zij wil in alle rust paardrijden en 

dan nog het liefst op de plaatsen waar nu bollenbedrijven hun geld verdienen. 

 

Wij hebben een aantal vragen aan mevrouw Vink, die wij overigens telefonisch niet te pakken 

konden krijgen. Er is volgens haar 150 tot 200 miljoen euro uitgetrokken om de ISG afspraken 

door de GOM te laten uitvoeren. Dat lijkt ons als sector reuze interessant, echter dat geld is er 

niet. Dit is dus een fabel van mevrouw Vink. Wij staan als sector overigens heel enthousiast 

tegenover deze fabel. Als zij haar best wil doen om dat te regelen voor de sector, zijn wij haar 

zeer dankbaar. 
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Er is geen behoefte aan een gewenst bollenareaal van 2625 ha. Er is volgens haar teveel 

bollengrond. Graag horen wij van mevrouw Vink waar zij deze informatie vandaan haalt. In de 

recente visie en in de door haar genoemde ISG afspraken zijn juist hele goede kaders 

afgesproken waarin het over die grond gaat. De grond die nu een agrarische bestemming 

heeft, brengt op dit ogenblik minimaal Euro 20,00 per m2 op. Daarnaast betaald de 

bollensector compensatiegeld per deal aan de GOM bij onttrekking bollengrond van het ooit 

vastgestelde bollenareaal. Doen de paardenliefhebbers en aanverwante partijen dat ook 

mevrouw Vink? 

 

Verder werkt het zo, mevrouw Vink; een eigenaar van een bedrijf verkoopt zijn grond als hij 

stopt en een bedrijf dat wil investeren of groeien koopt grond. Dat is al een tijdje zo en wij 

noemen dat ook wel de markt ofwel vraag en aanbod. 

 

Waar wij ons echt aan storen is de opmerking dat het slecht gaat in de sector en dat veel 

bedrijven aan het infuus liggen. Graag ontvangen wij van mevrouw Vink haar informatie over 

de boekhouding van deze bedrijven. 

Uiteraard gebruikt mevrouw Vink het frame van landbouwgif door deze sector. Beste mevrouw 

Vink, graag verwijs ik naar het recente rapport van de Gezondheidsraad waarin de conclusie 

staat dat het wonen in een gebied als dit vele malen gezonder is dan het wonen in de stad. 

Het door u gebruikte woord gif is een bekende truc ook wel framing genoemd. Deze sector 

gebruikt legale gewasbeschermingsmiddelen en we gebruiken ook steeds meer groene 

middelen. Wij zijn daar al jaren intensief mee bezig en we zijn daarin zeer gemotiveerd. Weet 

u waarom mevrouw Vink? Wij wonen en werken hier ook! Onze kinderen wonen en spelen 

hier ook!  Onze buren en familie wonen hier ook! 

Misschien vindt u het wel leuk om in het voorjaar eens met uw paard langs de bollenvelden te 

rijden? Dat kunt u unieke vogels spotten die tussen de bollenvelden floreren. 

 

Wat willen we nu eigenlijk met dit gebied? Dat is de vraag die u stelt aan het eind van uw 

Fabeltjeskrant. Daarover zijn wij in gesprek met de wethouders en de gemeenteraden van de 

gemeenten uit de Duin- & Bollenstreek en met de GOM. 

Wilt u met ons het gesprek aangaan om het over de feiten te hebben? Daartoe zijn wij altijd 

bereid. Misschien was het netjes en slim van u geweest om dat te doen vóór het publiceren 

van een open brief waarin u ons als mens en als sector tekort doet en waarin u ons probeert 

te beschadigen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Bollentelers en -kwekers, 

De Broeiers, 

Trotse inwoners van de Duin- en Bollenstreek, 

De LTO, 

De KAVB. 
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