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door GOM

Bijlagen

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Bij brief, verzonden op 23 december 2020, hebben wij

ii

een reactie gegeven op de door u aan ons

college toegezonden brief van 11 november 2020, met als bijlage het rapport 'Duin- en Bollenstreek

2020+'. U hebt daarop bij brief van 6 januari 2021 gereageerd met daarbij gevoegd een

aangepaste

versie van het rapport 'Duin- en Bollenstreek 2020+'.
Gelet op uitgebreide inhoud van uw brief van 6 januari 2021 en het genoemde rapport 'Duin- en

Bollenstreek 2020+' zullen wij ons in deze hrie.f heperken

tnt het

maken van twee algemene

opmerkingen. In de eerste plaats betreft het een opmerking over de in uw brief aangegeven kritiek
ten aanzien

van de door ons gehanteerde handelwijze bij de beantwoording van uw brief van 11
november 2020. In de tweede plaats betreft dit een opmerking over de verantwoordelijkheid van de
Greenportgemeenten bij de uitvoering van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (lSG) en
de rol van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) daarbij
In de bijlage, die bij deze brief is gevoegd, zullen wij inhoudelijk ingaan op uw brief van 6 januari

2021 err het rapport 'Duin- en Bollensteek 2020',

Zorgvuldigheid
en aanzien van de beantwoording van uw brief van 11 november 2020 dient het volgende. In uw

brief verwijt u ons college onzorgvuldig handelen vanwege het publiek maken van onze brief van 23
december 2020 via social media En daarnaast door een afschrift van de genoemde brief te sturen

Zilk
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naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) alsmede aan het Tweede

kamerlid mevrouw Van Eijs. Wij merken hierover het volgende op. Uw brief van 11 november 2020
was gericht zowel aan ons college als aan de gemeenteraad van Noordwijk. Het is dan gebruikelijk

dat de reactie van ons college aan de indiener van een brief, die tevens is gericht aan de
gemeenteraad, eveneens ter kennisname wordt gebracht aan de raad. Om die reden staat de

antwoordbrief dan ook op de openbare lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad. Ons
college was gebleken dat er, na ontvangst van uw brief met bijbehorend rapport door de dagelijkse

besturen en de gemeenteraden van de Greenportgemeenten, Kamervragen waren gesteld aan de

minister van BZK over hetzelfde onderwerp. In het kader van het beschikken over de nodige
informatie en alle relevante gegevens hebben wij onze reactie op uw brief, juist gelet op het
beginsel van de te betrachten zorgvuldigheid, ter kennisname gezonden aan zowel de minister van
BZK als de indiener van de Kamervragen. Uw brief van 6 januari 2021 is wederom gericht aan alle

colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de Greenportgemeenten. Deze

brief wordt om die reden mede ondertekend door de colleges van burgemeester en wethouders van
alle Geenportgemeenten. Voor de duidelijkheid, dit geldt ook voor onze reactie, verzonden aan u op
23 december 2020.
Vanwege de in acht te nemen zorgvuldigheid zullen wij een afschrift van deze brief ook toezenden

aan de minister van BZK en de indiener van de Kamervragen aan de genoemde minister.

Verantwoordelijkheid Greenportgemeenten bij de uitvoering
van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en de
rol van G reenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) daarbij.
Een tweede opmerking betreft de verantwoordelijkheid van de Greenportgemeenten bij de uitvoering

van de ISO en de rol van OOM daarbij. De ISO, inclusief het hoofdstuk 5 Uitvoering, is vastgesteld

door de gemeenteraden van de Oreenportgemeenten. Voor het eerst in 2009 en in 2016 bij de
integrale herziening van de lSG. De dagelijkse besturen van de Greenportgemeenten zijn krachtens

de gemeentewet de bevoegde organen, belast met de uitvoering van raadsbesluiten, in casu de
vastgestelde lSG. Voor het uitvoeren van bepaalde onderdelen van de ISO is door de bevoegde

gezagen OOM opgericht. Doel van OOM is het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en

gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek door middel van het zelfstandig

realiseren van ruimtelijke projecten alsmede door het maken van afspraken of het aangaan van
overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten. DOM geeft hierbij invulling
aan het door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van OOM jaarlijks vast te stellen
Meerjarenplan van OOM met de daarin aangegeven algemene en specifieke projecten. De
Aandeelhoudersvergadering van BV. OOM wordt gevormd door de betreffende Oreenportgemeenten.
Dat impliceert dat OOM geen zelfstandig ruimtelijk beleid voert en dat kritiek op de wijze van

uitvoering van OOM van haar werkzaamheden niet aan GOM moet worden geadresseerd maar aan de

deelnemende Oreenportgemeenten. Helaas moeten wij constateren dat u in uw brief dit onderscheid
in bestuurlijke verantwoordelijkheid niet, danwel niet in voldoende mate, heeft onderkend omdat u
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zich onterecht herhaaldelijk in directe zin richt tot GUM. Wij gaan er dan ook vanuit dat u dit
gegeven zult betrekken bij uw toekomstige afwegingen.

Aanvullend merken wij op dat ons college term achter de ISG staat en de rol van GUM daarbij. Niet

alleen Noordwijk maar de hele regio heeft beiden hard nodig om de Greenport Duin- en Bollenstreek
tot een vitale en duurzame streek te laten ontwikkelen, in samenhang met de verbetering van de

natuurlijke landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. U geeft in uw brief en in het genoemde
rapport aan

dat de ISG en GUM niet beantwoorden aan de gestelde doelen. Dat is uw mening en die

respecteren wij. Echter, wij

herkennen ons niet in uw kritiek, integendeel. De doelstellingen van de

ISG worden ook breed gesteund door de bij de Greenport Duin- en Bollenstreek betrokken

stakeholders en dat geldt ook ten aanzien van het functioneren van GUM. Dat was ook één van de
conclusies uit de evaluatie die ten grondslag lag aan de integrale herziening van de ISG eind 2016.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar gemeentenoordwijk nl, of neem contact op met het
Klantcontactcentrum, telefoon +31 (0)71 36 60 000. Zorg dat u het zaaknummer 80262 vermeldt. Zo
kunnen we u snel helpen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk
De secretaris,
De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij

EG. Mencke

Burgemeester en wethouders van Hillegom

Burgemeester en wethouders van Katwijk

De secretaris,

De secretaris,

De burgemeester,

De burgemee

-

/1

Drs. C.B. Baauw
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A. van Erk

mr.drs.R.T.Jie Sam Eoek ir.C.L. Visser

Burgemeester en wethouders van Lisse

De secretaris

Burgemeester en wethouders van Teylingen

De burgemeester,

De secretaris,

A.W,M. Spruit

J,F.A,

De burgemeester,

//
B. Marinussen

M. Witkamp

1.0.
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Tomassen

C.G.J. Breuer

