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Samenvatting  

In en door de gemeente Noordwijk zijn de afgelopen jaren reeds meerdere initiatieven ondernomen om 

sanering van verspreid glas te realiseren. Het maken van concrete slagen verloopt moeizaam en gaat 

gepaard grote bestuurlijke en financiële inspanningen. Eind 2009 is met het vaststellen van de 

Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) besloten tot het oprichten van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), die een belangrijke rol krijgt in het uitvoeren van sanering verspreid 

glas en herstructurering van het buitengebied in de Duin en Bollenstreek. De gemeente Noordwijk wil het 

proces in de Vinkeveldpolder voortvarend ter hand nemen ook al is de GOM nog niet operationeel. 

 

In het noordelijke deel van het gebied van de Vinkeveldpolder (Module I) zijn de eerste stappen gezet, 

waarbij de gemeente reeds voor bijna M€ 2 aan financiële verplichtingen is aangegaan in de vorm van 

aankoop van grond met opstallen, met als enige doel de bebouwing te saneren en de grond tot open 

bollengrond om te zetten. 

Dit plan van aanpak is gericht op Module II is misschien wel de moeilijkste module voor de 

Vinkeveldpolder, maar zal eveneens het grootste positieve effect sorteren indien het areaal glas en 

bedrijfsbebouwing daadwerkelijk gesaneerd wordt. Het gaat om 4,0 ha glas en 11.000 m2 agrarische 

loodsen verspreid over 17 percelen. De totale kosten worden geraamd op bijna acht miljoen euro.  

Compensatie woningen zullen maar tendele op de sanerings locaties kunnen worden gebouwd.  

 

Er wordt ingezet op een quick win in het middengedeelte van Module II door aan de zuidzijde van de 

Gerleeweg met voorrang te saneren.  

Voor het ontwerpen van de privaat- en publiekrechtelijke overeenkomsten, de eerste ervaringen en 

daarmee het op gang brengen van de sanering in de Duin- en Bollenstreek wordt een bijdrage uit het 

budget van Mooi Nederland verlangd van € 1.348.750,=.  

 

De daadwerkelijke sanerings- en herstructureringskosten zullen uit de ontwikkelingen van compensatie 

woningen en andere middelen gedekt moeten worden. Een revolving fund zal in het proces tengoede 

komen. De inzet van de gemeente Noordwijk kan een belangrijke aanzet geven om de opgave van de 

GOM voor het saneren en herstructureren na haar oprichting in 2010 voortvarend ter hand te nemen. 

 

Het resultaat dat daarmee vóór 31 december 2010 wordt gehaald, is: 

 sanering van het glas aan de zuidzijde van de Gerleeweg; 

 het ontwikkelen en een plan voor de overige objecten in blok 1 en de uitwerking daarvan met 

betrokken eigenaren;  

 inrichting van een revolving fund; en 

 daarmee een daadwerkelijke start van de GOM die ook werkt. 
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Overzichtskaart uit de Regionale Structuurvisie  

 

Gebiedsoverzicht met daarin de gemeente 

Noordwijk (zie rode contour). De Vinkeveldpolder 

ligt aan de zuidkant van de gemeente en maakt 

onderdeel uit van een belangrijke verbindingszone 

van de kust naar de Kaag. 
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Figuur 1: Overzicht ligging Vinkeveld-

polder gelegen aan de zuidkant van de 

gemeente Noordwijk. 

 

Kenmerken van het gebied: 

 een belangrijke open corridor tussen 

de ecologisch waardevolle 

graslanden in de polder Hogeweg en 

de duinen en als zodanig 

opgenomen in de Regionale 

Structuurvisie 2020; 

 de enige open buffer tussen 

Noordwijk en Katwijk; 

 gelegen in gebied volgens het ISG 

met “actief te vergroten openheid”; 

 in het projectgebied staan naar 

schatting ca 4 ha kassen (excl. 

schuren); en 

 het verwijderen van enkele kassen 

en loodsen kan een grote bijdrage 

aan het vergroten van de openheid 

van het gebied betekenen. 

 

 

1. Introductie 

Naar aanleiding van de oproep van Mooi Nederland is door de gemeente Noordwijk eind september 2009 

de Vinkeveldpolder voorgesteld om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Rijk om 

sanering van kassen en bijbehorende schuren te realiseren. 

 

Uiteindelijk zijn tien van de 19 ingediende voorstellen door Mooi Nederland gehonoreerd. Eén daarvan is 

de Vinkeveldpolder in Noordwijk. Dit is bevestigd per brief van het Ministerie van VROM, namens de 

ministers van LNV en VROM, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk 

gedateerd 5 november 2009.  

De projecten zijn beoordeeld op: 

 bijdrage aan de afname van verspreid liggende kassen; 

 zicht op concrete resultaten in 2010; 

 inzet van innovatieve instrumenten en 

 draagvlak project bij de betrokken partijen. 

 

Het Rijk wil de gemeente ondersteunen bij de verdere uitwerking van de plannen in de Vinkeveldpolder. 

Hiervoor vraagt het Rijk om een Plan van Aanpak waarin het te behalen resultaat voor 31 december 

2010 beschreven wordt, evenals de ondersteuning die daarbij vanuit het Rijk verlangd wordt.  

 

Eind 2009 is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) door zes gemeenten, waaronder 

Noordwijk, vastgesteld. Hierin is een belangrijke opgave voor herstructurering en landschapsverbetering 

opgenomen. In 2010 zal de uitvoering ter hand worden genomen met daarin, voor het buitengebied, een 

belangrijke rol voor de nog in oprichting zijnde Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). 

Het grootste aandeel verspreid liggend glas in de Greenport bevindt zich in de gemeenten Noordwijk en 

Noordwijkerhout. Tevens zijn juist in deze gemeenten gebieden aan te wijzen waar de sanering van een 

gering aantal bedrijven een groot effect zal hebben, zowel op de mogelijkheden voor 

structuurverbetering als op de landschappelijke waarden.  

 

De Vinkeveldpolder heeft al langer de aandacht van de gemeente om tot verbetering van de 

landschappelijke kwaliteit en versterking van de structuur voor de bollenteelt te komen. De gemeente 

heeft hiervoor 3 modules beschreven die los van elkaar tot uitvoering gebracht kunnen worden. In het 

noordelijke deel van het gebied (module I) zijn inmiddels de eerste stappen gezet en is de uitvoering 

gestart. Planvorming en uitvoering vinden plaats in samenspraak met de regio (Regio Holland Rijnland en 

Greenport duin- en Bollenstreek) en de Provincie Zuid–Holland. 

 

Dit plan van aanpak richt zich op het middengedeelte (module II) van de Vinkeveldpolder. Over de inzet 

van de gemeente Noordwijk heeft op 21 december 2009 met de kwartiermakers van de (GOM) 
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Figuur 2: Vinkeveldpolder gelegen aan 

de zuidzijde van de gemeente Noordwijk 

en noordelijk van de Van den Bergh 

stichting. 

(Bron: Ruimtelijke Structuurvisie 

Noordwijk 2030). 

afstemming plaatsgevonden Zo gauw de GOM in 2010 operationeel wordt zal zij de aansturing en 

bekostiging van de werkzaamheden met terugwerkende kracht overnemen. Module II is misschien wel 

de moeilijkste module voor de Vinkeveldpolder, maar zal ongetwijfeld een groot positief effect sorteren 

indien het areaal glas en bedrijfsbebouwing daadwerkelijk gesaneerd zal worden. 

 

De verdere aanpak van de Vinkeveldpolder zal naast de directe resultaten voor het gebied ook uitstraling 

en een vliegwiel werking hebben voor andere deelgebieden in de Duin en Bollenstreek.  

Het realiseren van een revolving fund, zoals vermeld bij de overwegingen in het besluit van VROM, kan 

hierbij als een belangrijk instrument gaan functioneren. 
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Het beleid in de Vinkeveldpolder is 

gericht op het uitbreiden en herstel van 

het bollenareaal en verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit. Het landschap 

wordt vrij gemaakt van storende 

opstallen, zodat de weidsheid en de 

zichtlijnen, met name richting steilrand, 

worden hersteld. 

(Bron: www.noordwijk.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: In de Ruimtelijke 

Structuurvisie Noordwijk 2030 maakt de 

Vinkeveldpolder deel uit van de open 

zone Duinvizier. Het duin aan de 

noordwestelijke kant op de overgang 

van Duinvizier naar het Middengebied is 

het Coepelduin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ruimtelijk beleid voor de Vinkeveldpolder  

De duinen in de Duin- en Bollenstreek zijn opgenomen binnen de Ecologische Hoofdstructuur van 

Nederland. De duinen zelf kennen een hoge natuurwaarde, maar door het samenspel met de 

naastliggende open bollenvelden op de geestgronden, worden de natuur- en landschapswaarden nog 

eens extra vergroot. Tegelijkertijd is de streek door de rijksoverheid aangewezen als één van de 

Greenports van Nederland (nadruk op de bollenteelt). De Duin- en Bollenstreek is hèt centrum voor de 

bloembollenteelt en –handel van de wereld. Toeristisch gezien zijn het de open bloembollenvelden die 

een grote aantrekkingskracht op mensen uit de hele wereld uitoefenen. De bloembollenvelden zijn zeer 

fotogeniek, mede door de kleinschaligheid in ‘de Zuid’. De bloembollenteelt vormt de economische basis 

voor het gehele agribusiness complex. De bedrijven hebben grote behoefte aan deze unieke grond voor 

de teelt van bloembollen, maar zij hebben behalve velden ook gebouwen nodig.  

Buiten de eigen ruimtebehoefte voor de Greenport is er een grote druk op Duin- en Bollenstreek voor 

meer ruimte voor woningen en bedrijfsterreinen. De afgelopen decennia is er dan ook heel wat gebouwd 

in het open gebied en er zal nog meer gebouwd gaan worden. Zo veel dat het landschap versnipperd is 

geraakt. Ook sluit de bedrijfsstructuur van de bollenteelt niet meer aan bij de huidige stand van techniek 

en economie.  

 

Om aan dit proces een wending te geven is in 1996 het Pact van Teylingen overeengekomen, dat eind 

2003 is aangevuld met het Offensief van Teylingen. Ook in de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-

Bollenstreek en de Greenport, is veel aandacht gegeven aan het tegengaan van verdere versnippering. 

 

Nu is de Greenport Duin- en Bollenstreek toe aan één van de volgende stappen: sanering van verspreid 

liggend glas (en overige verspreid liggende bedrijfsgebouwen), waarmee een groter areaal beschikbaar 

komt voor de bollenteelt. De Vinkeveldpolder bestaat in potentie uit eersteklas bollengrond. De 

Greenportgemeenten willen de polder zo optimaal mogelijk inrichten voor de bloembollenteelt in de 

opengrond. Daarmee wordt ook de openheid van het landschap hersteld. Dit is zowel uit oogpunt van 

toerisme (bloeiende bollenvelden), als historie (de typerende geestgronden) als natuur en landschap 

(open relatie met en zicht op en vanuit de duinen) van groot belang. Door aanvullende cultuurtechnische 

maatregelen (perceelsvorm, drainage en afwatering) zal dit proces een bijdrage leveren aan de 

noodzakelijke structuurversterking van de bollenteelt in de Greenport Duin en Bollenstreek. 

 

Op de verschillende niveaus van het rijk, provincie en gemeente speelt het volgende. 

 

 

 

 

 

http://www.noordwijk.nl/
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Figuur 4: De Vinkeveldpolder als 

onderdeel in de groene verbinding van 

Coepelduinen tot aan de Kaag. 

(Bron: kaart uit de Regionale 

Structuurvisie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijk  

 Nota Ruimte  

Deze heeft de Duin en Bollenstreek aangewezen als een van de vijf Greenports in Nederland gericht 

op de bloembollensector in al haar geledingen. Naast aandacht voor economie, infrastructuur, 

veiligheid ook aandacht voor een aantrekkelijk landschap/toerisme.  

 

 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek (eind 2004) 

Verzoek van de minister van VROM om te bezien of de bouw mogelijk is van tien- tot twintigduizend 

woningen in de Haarlemmermeer en of de Bollenstreek. Bij de vaststelling in 2006 is aangegeven dat 

vanwege de Greenportfunctie slechts voor een beperkte woningbouwopgave ruimte is.  

 

 Randstad Urgent project Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR 15 oktober 2009) 

Extra woningen en een groeiende economie vragen om betere bereikbaarheid met openbaar vervoer 

en auto, zonder daarbij het belangrijke groen in de regio uit het oog te verliezen. Om dit te bereiken 

is een weloverwogen pakket aan maatregelen nodig. Het rapport benadrukt dat De Duin- en 

Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en landschappelijke vitaliseringsopgave. 

De tuinbouw- en bollensector moet worden geherstructureerd en de specifieke landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van de streek moeten worden verbeterd en beheerd. 

 

Provincie en regio  

 Streekplan (2003) en Ontwerp Provinciale Structuurvisie PSV (november 2009) 

In het Streekplan Zuid-Holland West (februari 2003) zijn de afspraken uit het Pact van Teylingen op 

provinciaal ruimtelijk niveau overgenomen en verder uitgewerkt. In het Pact en het Streekplan is een 

vrijwaringszone t.a.v. staand glas opgenomen in een groot gedeelte van de Vinkeveldpolder. 

De PSV zet in de uitvoeringsagenda in op een vitaal, divers en aantrekkelijk landschap. Een eerste 

aanzet daarvoor is de sanering van het verspreid liggende glas in het open landschap. De PSV geeft 

aan dat gemeenten voor 2011 concrete voorstellen moeten maken. De financiering kan met ‘ruimte 

voor ruimte’ en eventueel aanvullende subsidies. De provincie heeft vooral een stimulerende, 

agenderende en faciliterende rol. 

 

 Regionale Structuurvisie visie 2020 (vastgesteld door Holland Rijnland op 24 juni 2009)  

Van Kust naar Kaag, de verbinding van Coepelduinen naar Elsgeesterpolder is opgenomen als groene 

en open zone (zie figuur 4) .  

 

 Pact van Teylingen (1996) en Offensief van Teylingen (2003) 

Het Pact van Teylingen is een overeenkomst tussen negen Gemeenten, de Provincie Zuid-Holland, 

waterschap en diverse belangenorganisaties. Dit richt zich op het behoud van bloembollenteeltareaal 

en kwaliteit van het landschap. Het Offensief van Teylingen sluit aan op het Pact en is bedoeld om 

met meer daadkracht uitvoeringsprojecten te realiseren. 
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Figuur 5: Zicht op gebied 

Vinkeveldpolder module I met op de 

achtergrond de duinrand.  

 

 

Figuur 6: Zicht op de Vinkeveldpolder in 

zuidwestelijke richting Dit gedeelte langs 

het duin bevat slechts enkele opstallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG, december 2009) en Greenport Ontwikkelings- 

Maatschappij (GOM, januari 2010). 

Het ISG vormt een belangrijke leidraad voor de prioritering in het beleid en projecten in het 

buitengebied van de 6 Greenport-gemeenten. Alle zes Greenport-gemeenten, waaronder Noordwijk, 

hebben deze visie inmiddels vastgesteld. In de ISG is een belangrijke opgave voor herstructurering 

van de bollenteelt en landschapsverbetering opgenomen. Voor de uitvoeringsagenda van het ISG is 

de GOM in januari 2010 formeel opgericht. Er is een vitaliseringsopgave opgesteld ter grootte van 

ruim € 200 mln. bestaande uit economische structuurversterkende maatregelen (€ 102 mln.), 

kwaliteitsimpuls landschap (€ 35 mln.) en energie, water en ecologische verbindingen (€ 65 mln.). 

Naast regionale financiering uit ondermeer de zogenaamde offensief woningen zijn verzoeken 

ingediend voor een bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). 

De grondslag voor de ISG en de GOM lag besloten in de eerdere Greenportvisie Duin en Bollenstreek 

van de stichting ‘Hou het bloeiend’. 

 

 

Gemeente  

 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 

In het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1998’ wordt ingezet op het versterken van zichtlijnen en 

landschappelijke openheid. Door gemeente en provincie is bepaald dat de uitbreiding van kassen in 

het gebied langs de Gerleeweg is begrensd tot maximaal 3000 m2 per bedrijf. Door de uitspraak van 

de Raad van State is daaraan toegevoegd dat maatwerk mogelijk moet zijn met het oog op 

realisering van een grotere oppervlakte kas per bedrijf. Aspecten bij dit maatwerk vormen 

noodzakelijkheid en landschappelijke inpassing. Gelet op het feit dat diverse agrariërs inmiddels 

planschade hebben geclaimd en gekregen ligt het niet voor de hand om alsnog uitbreiding toe te 

staan in de vorm van maatwerk. Overigens zou uitbreiding op gespannen voet staan met de 

uitgangspunten in het recentelijk beleid zoals de Ruimtelijke structuurvisie Noordwijk 2030 en de 

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport, waarin het openmaken van het landschap in de 

Vinkeveldpolder als één van de uitgangspunten is opgenomen. 

 

 Structuurvisie Noordwijk 2030 (vastgesteld 2 september 2009) 

In deze visie maakt de gemeente Noordwijk duidelijk keuzes voor het openhouden van het gebied 

tussen de woonwijk ‘Vinkeveld’ en Noordwijkerduin. In de visie wordt de open zone aan de zuidzijde 

van de gemeente waaronder de Vinkeveldpolder omschreven als het Duinvizier (zie figuur 3)  

 

 Structuurvisie Middengebied Noordwijk (2005) 

De Vinkeveldpolder is in 2005 al opgenomen in de structuurvisie voor het middengebied van 

Noordwijk. In deze visie staat het behoud van het open karakter van het gebied centraal. De 

openheid is te combineren met versterking van agrarische en recreatieve functies. 

 

 Plan van Aanpak Vinkeveldpolder (augustus 2005) 

Als uitwerking van de structuurvisie Middengebied Noordwijk is een plan van aanpak opgesteld voor 

het noordwestelijk gedeelte van de Vinkeveldpolder en is als eerste module Vinkeveld module I (zie 
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Figuur 7: Op voorstel van de betrokken 

ondernemers aan de zuidzijde van de 

Gerleeweg bij de provincie eind 2008 

ingediend plan voor ruimte-voor-ruimte 

dat door GS in januari 2009 is 

afgewezen.  

 

 

 

figuur 5) ter hand genomen. Dit project heeft betrekking op het saneren van een kas en het saneren 

van bedrijfsterrein. Inmiddels is voor dit project goedkeuring van de Greenport en is uitvoering 

gedeeltelijk ter hand genomen. 

 

 Concept Plan van Aanpak Gerleeweg – Vinkeveld Module II (College B&W 26 juni 2007) 

Het plan van aanpak Gerleeweg heeft vervolgens geleid tot een initiatief van een aantal 

ondernemers aan de Gerleeweg zuidzijde onder leiding van bouwbedrijf Van der Wiel voor een 

verzoek tot toepassing van de ruimte voor ruimte regeling. Om financiële redenen werd gevraagd 

om meer woningen te realiseren dan sec op basis van de regeling zelf te rechtvaardigen is. Dit 

verzoek is door de provincie afgewezen. Daarbij gaat het plan uit van realisatie van de woningen ter 

plaatse (zie figuur 7). Als gevolg daarvan wordt slechts een zeer beperkte winst voor de openheid 

van het gebied bereikt. 

 

Met name als gevolg van de ervaring, opgedaan met het concept plan van aanpak uit 2007, zet het 

onderhavige plan van aanpak in het op vrijmaken van het middengebied door de compensatie woningen 

elders te realiseren.  
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Figuur 8: Vinkeveldpolder met module II 

met in het hart de Gerleeweg. Mocule II 

bestaat van noord naar zuid uit de 

blokken 2,1 en 3 (zie ook figuur 10). 

3. Beschrijving Vinkeveldpolder module II 

De Vinkeveldpolder ligt direct achter de duinen en maakt deel uit van het Middengebied. De bebouwing 

van de gemeente is ontstaan op de hoger gelegen duinen nabij de zee en op de strandwallen. Hierdoor 

zijn twee kernen ontstaan, respectievelijk Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Hiertussen bevindt 

zich het Middengebied dat vanouds overwegend in gebruik is voor de bloembollenteelt. Het Middengebied 

wordt wel getypeerd als de Groene Boulevard voor Noordwijk. Het middengebied bestaat uit drie 

modules respectievelijk I het gebied tussen de kernen, II tussen tussen de wijk Vinkeveld en de Van de 

Bergh stichting en III het oostelijk gedeelte (zie figuur 8).  

 
3.1 Inspanningen van de gemeente herstructurering Vinkeveldpolder 

Met de vaststelling van de Structuurvisie Middengebied in 2005 koos de gemeenteraad voor het 

duurzaam openhouden van het gehele Middengebied. Voor het Middengebied, waaronder de 

Vinkeveldpolder, gaat de voorkeur uit naar de versterking van de bollenteelt. Om die reden is in de 

Structuurvisie Middengebied vastgelegd om de polder weer grotendeels als open onbebouwd 

bollengebied in te richten. Met de inzet van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij i.O. wil het 

gemeentebestuur de modules I, II en II in het Vinkeveld realiseren. 

De gemeente Noordwijk is reeds gestart met module I. In module I zullen diverse kassen, 

bedrijfsgebouwen (bedrijfsterrein, kas met tuincentrum en gronden worden aangekocht. De opstallen 

worden verwijderd, de percelen heringericht en verkocht als bollengrond. De kosten van module I zijn 

begroot op € 4,7 miljoen. Voor circa € 2 miljoen is de gemeente inmiddels financiële verplichtingen 

aangegaan. In de Vinkeveldpolder module heeft de gemeente inmiddels activiteiten ondernomen met de 

aankoop van de kas (perceel 18), mede werking te verlenen aan initiatieven van betrokken bedrijven en 

diverse onderzoeken en inventarisaties uit te voeren. Onlangs is besloten tot medewerking aan het 

verzoek van het bedrijf op perceel nummer 6 om de ruimte-voor-ruimte toe te mogen gaan passen. 

 

3.2 Bedrijven en opstallen module II 

De (glastuinbouw)bedrijven aan de Gerleeweg (met aan de noordzijde acht bedrijven) is ontstaan 

vanwege de verplaatsing van agrarische bedrijven die ruimte moesten maken voor de woningbouwlocatie 

Vinkeveld in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Eerst hebben betrokken ondernemers de 

bedrijfsgebouwen met de kassen ontwikkeld en daarna de woningen. Deze woningen zijn vaak niet ouder 

dan twintig jaar en zijn dan ook nog van een goede kwaliteit. Het saneren deze woningen aanvullend op 

de kassen wordt niet als een reële optie gezien. 

 

In 2004 is door DLV Groen & Ruimte bv onderzoek gedaan naar het perspectief voor de bloembollenteelt 

in het Middengebied. Voor de moderne bloembollenteelt zijn er vanwege de verkaveling beperkingen in 

het gebied. Ook de waterhuishouding vond DLV niet ideaal. Door het graven en verbreden van sloten is 

hierin inmiddels al veel verbetering aangebracht. Bij de herinrichting van de percelen na sanering dient 

de waterhuishouding nog wel als een punt van aandacht opgenomen te worden. De bodem zelf bestaat 

uit eerste kwaliteit hyacintengrond (de beste grond voor bloembollenteelt). 

 

In 2007 is door LTO Noord een bedrijfsinventarisatie gemaakt bij de agrarische bedrijven aan de 
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Figuur 9: Kas aan de zuidkant van de 

Gerleeweg op perceel 1 (zie figuur 10).  

 

 

 

 

Figuur  : Een van de aan de noordkant 

van de Gerleeweg in blok 2 gelegen 

(bedrijfs-) woningen. 

 

 

 

 

 

 

noordzijde van de Gerleeweg en de zuidzijde van het Vinkeveld. De ondernemers zijn bezocht en 

gevraagd naar hun visie op het gebied en het eigen bedrijf. Ondernemers gaven toen te kennen 

onvoldoende geïnformeerd te zijn over beleid en uitvoering. De gemiddelde leeftijd van de ondernemers 

bedroeg op dat moment 55 jaar. In het algemeen gaf men toen te kennen met het bedrijf door te willen 

gaan. Of dat nog steeds zo is, is lastig aan te geven.  

 

Volgens de inventarisatie van LTO Noord (2007), die zich beperkte tot een gedeelte van module II, zijn 

binnen het gebied van module II 12 teeltbedrijven geïnventariseerd. (Gerleeweg Noord en aan de 

zuidelijke rand van de polder) met 17 ha grond in eigendom en 3,8 ha los land. De opstanden staand 

glas beslaan 26.500 m2 en 2000 m2 rolkas. Omdat deze inventarisatie niet alle bedrijven heeft kunnen 

bereiken, hebben wij zelf een nieuwe raming gemaakt.  

 

Binnen de module bevinden zich 20 bedrijfspercelen met een totale oppervlakte van 20,55 ha. Op twee 

van deze percelen staat slechts een woonhuis, één perceel kent op dit moment geen bebouwing, maar er 

is vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal met bestemming agrarische handel en export. 

Op de overige percelen staat in totaal circa 4,0 ha glas en 1,1 ha bedrijfsbebouwing. 

De percelen 1,2,3 en 4 aan de zuidzijde van de Gerleeweg behoorden aanvankelijk tot één 

bloembollenteelt- en –handelsbedrijf, maar zijn later gesplitst. Perceel 1 betreft een kas, schuurkas en 

ketelhuis. De percelen 2 en 3 omvatten totaal ca 7000 m2 loodsen en kantoorruimte en 7500 m2 

erfverharding. Op perceel 4 rust een bouwrecht gebaseerd op een eerder gesloopte handelsloods van ca 

3200 m2 met bedrijfswoning. Onder voorwaarde van compensatie elders is de betrokken eigenaar bereid 

om af te zien van realisatie van deze loods. 

 

Binnen het gebied van module II zijn de bedrijven in te delen in 3 blokken (voor de perceelsindeling zie 

figuur 10):  

 blok 1: de percelen (1,2,3 en 4) aan de zuidzijde van de Gerleeweg; 

 blok 2: de percelen (5 tot en met 14) aan de noordzijde van de Gerleeweg; 

 blok 3: de percelen (15 tot en met 20) aan de noordzijde van Noordwijkerduin (de Willem Van den 

Bergh Stichting). 

De doelstelling is om het landschap open te maken. Daarvoor moet bedrijfsbebouwing worden gesloopt. 

Sloop van woonhuizen zou dermate kostbaar zijn, dat hiermee geen rekening wordt gehouden. Alleen in 

blok 1 bevinden zich geen woonhuizen. Wanneer bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd en wordt omgezet 

naar teeltgrond, daalt de waarde van het areaal aanzienlijk. In een aantal gevallen kan mogelijk enige 

waarde stijging van de woningen verwacht worden, wanneer de functie van bedrijfswoning wordt 

omgezet in een vrij in het buitengebied liggende burgerwoning. Maar deze waardestijging valt in het niet 

bij de waardedaling als gevolg van sanering. In Hoofdstuk 6 zal nader op omvang van de waardedaling 

worden ingegaan en de mogelijkheden hiervoor dekking te vinden.  

 

Vanwege de centrale ligging in de Vinkeveldpolder komt blok 1 als eerste in aanmerking voor sanering. 

Enkele jaren geleden hebben de betrokken eigenaren reeds voorstellen gedaan om met de inzet van de 

ruimte-voor-ruimteregeling tot sanering over te gaan. Daarbij hebben zij om meer woningen verzocht 

dan de regeling eigenlijk toestaat. De provincie heeft op dat moment niet in willen stemmen met de 
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Figuur 10: Betrokken percelen 1 tot en 

met 20 in de Vinkeveldpolder module II. 

Blok 1: perceel 1 – 4 

Blok 2: perceel 5 - 14 

Blok 3: perceel 15 -20 

 

 

 

bouw van (extra) woningen op deze locatie, ter compensatie van de gedaalde waarde van het gebied. 

Het plan bleek toen niet meer haalbaar te zijn. 

 

Blok 1 saneren betekent dat 8.600 m2 glas en ruim 7.000 m2 bedrijfsbebouwing (bollenloodsen) moeten 

worden gesloopt. Daarbij dient ook een aanzienlijke oppervlakte erfverharding verwijderd te worden en 

dienen bestaande bouwrechten te worden afgekocht. Tenslotte ligt binnen dit blok nog een particuliere 

ontsluiting, die verwijderd of verlegd moet worden. 

 

Blok 2 saneren betekent dat er 2300 m2 bedrijfsbebouwing en 17.350 m2 glas moet worden gesloopt. 

Ook daarbij dient nog een aanzienlijke oppervlakte erfverharding verwijderd te worden. Daarna blijven er 

acht woningen over van goede kwaliteit, die netjes in een lint staan. In dat lint is ruimte om meerder 

compensatie woningen te bouwen. Enkele bedrijven zijn dusdanig groot dat zij zelf met gebruikmaking 

van de ruimte-voor-ruimteregeling tot sanering en de bouw over kunnen gaan. Eén van de ondernemers 

dan ook inmiddels een aanvraag daartoe ingediend. Hij heeft hiervoor toestemming gekregen. De 

gemeente zal hiervoor de nodige planologische procedures volgen. De opgave is om de na de sloop 

vrijkomende grond te gaan benutten tot het ontwikkelen van een efficiënt perceel voor de 

bloembollenteelt. Bijvoorkeur wordt één groot teeltperceel achter het bebouwingslint evenwijdig aan 

Gerleeweg ontwikkeld. Om dit te realiseren is aanvullend instrumentarium nodig. Gedacht kan worden 

aan de Grondbank.  

 

Blok 3 saneren betekent bijna 14.000 m2 glas en 1700 m2 bedrijfsbebouwing slopen. Er blijft dan nog 1 

woning in het blok achter. De gemeente heeft inmiddels 2650 m2 aangekocht, met de doelstelling hier 

bollengrond te creëren.  

 

3.3 Draagvlak 

Voor de totale planopzet is veel draagvlak in de streek. Dat blijkt ondermeer uit het volgende: 

 het Pact van Teylingen, dat al in 1995 is gesloten, is ondertekend door alle gemeenten, het 

hoogheemraadschap, de belangengroeperingen uit agrarische, toeristische en ecologische hoek en 

diverse andere partijen. Het openmaken van deze zone is reeds opgenomen in het voorlaatste 

Streekplan en in de gemeentelijke en regionale structuurvisies. Dit beleid is bevestigd in de ISG van 

december 2009 met daarin opgenomen het oprichten van de GOM; 

 Vinkeveldpolder module I kent een overeengekomen aanpak (augustus 2005) dat tot stand gekomen 

is in overleg vanuit de gemeente met de Provincie, Stichting Duinbehoud, Natuur en Vogelwacht, 

LTO Noord Glaskracht / KAVB, Waterschap, Pact / Offensief van Teylingen; 

 de eigenaren van de percelen in blok 1 hebben allen reeds eerder een initiatief genomen tot het 

indienen van een verzoek voor gebruikmaking van de ruimte-voor-ruimteregeling. Ook in blok 2 is 

reeds één initiatief voor sanering van glas genomen en goedgekeurd. In blok 3 heeft de gemeente 

zelf een perceel aangekocht; 

 nu de provincie het verzoek van de eigenaren van blok 1 heeft afgewezen wil de gemeente het 

voortouw nemen om tot een succesvolle aanpak te komen; 

 wethouder Van Rijnberk in het Regioblad van 23 december 2009 (zie bijlage 2); en 

 steun bij de kwartiermakers van de GOM uit gesproken op 22 december 2009. 
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Figuur 11:Module II gezien vanaf 

Coepelduin voor en na sanering en de 

kas vanaf Gerleeweg uitziend op 

Coepelduin. Tussen de weg en het 

kasperceel loopt de hoofdwatergang. 

 

4. Doelstelling en strategie sanering Vinkeveldpolder  

4.1 Situatie: 

 module II is een Greenportproject maar heeft nog niet de formele status die Module I wel heeft als 

door de Greenport goedgekeurd project; 

 er is een beleid afgesproken voor 500 Offensief woningen in de Greenport. Dat wil zeggen dat ergens 

in de Duin- en Bollenstreek 500 woningen gebouwd mogen worden om geld te genereren ten 

behoeve van Greenportprojecten. In de ISG een begroting voor deze woningen opgenomen, maar 

deze is nog niet sluitend zolang er geen FES bijdrage wordt gehonoreerd; 

 de locaties voor de Offensief woningen zijn nog niet vastgesteld; 

 de GOM is nog in wording en nog niet operationeel; 

 wel hebben de gemeenten in de Greenport al € 10 miljoen beschikbaar gesteld aan de GOM voor 

ruimtelijke investeringen in herstructurering en uitbreiding van het bloembollenareaal; 

 ook hebben de gemeenten al € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het groenfonds, ter verbetering 

van het landschap in de regio Holland Rijnland; 

 zowel de eigenaar van de kas aan de zuidzijde van de Gerleeweg als de eigenaren van de hallen 

hebben een verzoek gedaan op basis van de ruimte-voor-ruimteregeling (o.a. verzoek 3 november 

2008 aan de Provincie Zuid-Holland);  

 de diverse visies (waaronder de ISG en de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030) zijn 

consequent in hun keuze voor een open Vinkeveldpolder; en 

 Mooi Nederland (VROM en LNV) wil met het project ‘Mooi Nederland’ een impuls aan de sanering van 

verspreid liggend glas geven. 

 

Figuur 12: Loods en ketelhuis in het hart van de polder.  
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Figuur 13: Kas aan de zuidzijde van de 

Gerleeweg met op de achtgrond de wijk 

Vinkeveld. 

 

 

4.2 Doelstelling: 

de gehele Vinkeveldpolder (nu module II en op termijn module III) vrijmaken van verspreid liggend glas 

en bijbehorende loodsen. De uitvoering is stapsgewijs maar consequent met de visie op een open 

Vinkeveldpolder. Dit in een ritme dat aansluit bij de toekomstplanning van de huidige glastuinders en 

uitgaat van een win-winsituatie voor tuinder en gemeente. 

 

4.3 Strategie: 

a. inzet in 2010 op het saneren van de kas op perceel no. 1 die dicht bij de duinen staat (zie figuur 9, 

10 en 11). De ondergrond van deze kas na de sloop omzetten tot bollenteelt (past in afspraken Pact 

van Teylingen). Hiermee kan de investering beperkt blijven tot het financieren van het saneren van 

de kas en overige opstallen;  

b. waardevermindering zal voor zover mogelijk gecompenseerd worden met compensatiewoningen, op 

basis van de ruimte-voor-ruimteregeling en offensief woningen; 

c. inzet is om aan de zuidzijde van de Gerleeweg geen compensatiewoningen te ontwikkelen. 

Verdichten kan ten dele plaatsvinden aan de noordzijde van de Gerleeweg. De wijze waarop zal 

nader uitgewerkt moeten worden; 

d. uitzien naar en organiseren van een alternatieve locatie voor de ontwikkeling van 

compensatiewoningen; 

e. tegelijkertijd onderhandelingen opstarten met de eigenaren van de percelen 2 tot en met 4 en 

afspraken voor sanering maken; 

f. onder het motto ‘klein beginnen’ kunnen meerdere saneringslocaties ontwikkeld worden. Door de 

locaties met elkaar te verbinden kan toegewerkt worden naar het gewenste eindbeeld; 

g. het ontwikkelen van de compensatiewoningen zal onder regie van de gemeente plaatsvinden en 

daarmee de mogelijkheid gaan bieden dat adequaat op het saneringsaanbod kan worden ingespeeld; 

en 

h. de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zal hierin een sturende en uitvoerende rol gaan vervullen. 

  

Figuur 14: Op de voorgrond perceel 4 met een bouwvergunning en daarachter de loodsen van perceel 3 

en 2. Links nog enkele glas opstanden grenzend aan de Van den Bergh stichting. Op de achtergrond links 

zijn de duinen zichtbaar. 
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Figuur 15: Bedrijfswoningen aan de 

noordzijde van de Gerleeweg met op de 

achtergrond de duinrand. Op de 

voorgrond ruimte voor een 

compensatiewoning. In totaal is er 

ruimte voor vijf tot acht compensatie 

woningen. 

 

 

 

 

 

 

5. Instrumentarium voor sanering 

 

5.1 Ruimte-voor-ruimteregeling (RvR) 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 17 september 2003 de 'Nota Ruimte voor Ruimte in 

Zuid-Holland' (gewijzigd) vastgesteld. Deze regeling draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het landelijke gebied. Na een evaluatie is in het najaar van 2005 de regeling herzien en 

opnieuw vastgesteld. De nieuwe regeling beoogt de sloop van voormalige agrarische en niet-agrarische 

bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw te 

bevorderen. Deze bouwwerken beperken de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijke gebied. 

In ruil voor het slopen van de bedrijfsgebouwen mogen vervolgens op passende locaties één of meer 

compensatiewoningen worden gebouwd. 

 

Compensatie kan zowel ter plekke als elders. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

 de nieuwbouw mag alleen plaatsvinden indien de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert en 

geen aantasting plaatsvindt van bestaande of te ontwikkelen bijzondere waarden (landschappelijke, 

natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden) op het perceel of in de directe omgeving 

daarvan; beeldkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt; en 

 bij gebiedsgerichte toepassing van RvR is een gebiedsspecifieke regeling (maatwerk) mogelijk, op 

basis van een door structuurplan of -visie.” 

 

Voor individuele situaties gelden harde criteria namelijk 5000 m2 glas saneren voor één woning of 

1.000 m2 bedrijfsbebouwing. Compensatiewoningen kunnen, gelet het voorgaande criterium, niet zonder 

meer ter plaatse gerealiseerd worden maar dienen bij voorkeur binnen, dan wel tegen een 

bebouwingscontour gerealiseerd te worden. Mocht dit geen haalbare optie zijn vanwege bijvoorbeeld de 

eigendomssituatie dan is herbouw op locatie toegestaan. Daarbij worden er wel grenzen gesteld aan de 

grote van de compensatiewoningen, die afhankelijk wordt gesteld van de kwetsbaarheid van het gebied, 

provinciale regels en gemeentelijk beleid. Voor de Vinkeveldpolder hanteert de provincie een maximale 

inhoudsmaat van 650 m3.  

 

Voor collectieve projecten kan GS afwijken (maatwerk) door eventueel meer woningen toe te staan of de 

ontwikkeling van de woningen (al dan niet) ter plaatse toe te staan. Om dit toe te kunnen passen dient 

als grondslag een structuurplan of structuurvisie aanwezig te zijn. Bij het eerdere verzoek van de 

gemeente Noordwijk, gedateerd 3 november 2008, met betrekking module II oordeelde GS dat het 

ontbrak aan het verlangde structuurplan (Bijlage: brief van GS 13 januari 2009). Inmiddels heeft de 

gemeente een structuurplan (ISG, december 2009) vastgesteld. Het in november 2008 gevraagde aantal 

van 14 compensatiewoningen is echter niet in het structuurplan opgenomen. 

 

5.2 Offensiefwoningen  

In het ISG is een uitvoeringsprogramma opgenomen. Voor de financiering van het uitvoeringsprogramma 

is voorzien dat de 500 offensiefwoningen geld genereren ten behoeve van de structuurverbetering van 

de Greenport. Daarvoor zal een beperkt aantal woningbouwlocaties met een positieve grondexploitatie 
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moeten worden aangewezen. Besluitvorming over deze locaties en de revenuen daaruit komt bij de 

aandeelhouders van de GOM te liggen. Zij beslissen over het Meerjarenplan van de GOM. Momenteel is 

door het uitblijven van de verwachtte FES middelen de begroting van de GOM i.o. niet sluitend waardoor 

besluitvorming wordt opgeschort. De meerjarenbegroting omvat € 232 mln.  

 

5.4 Revolving Fund 

Bij een gebiedsbenadering waarbij de sanering van kassen en bedrijfsgebouwen niet ter plaatse door 

compensatiewoningen kan worden gefinancierd, ontstaat het risico dat saneren en ontwikkelen 

ontkoppeld raken. De spanning in zulke trajecten is om er voor te zorgen dat de samenhang in het 

gehele proces blijft bestaan. Om die samenhang veilig te stellen, wordt een revolving fund in het leven 

geroepen. Het revolving fund is een fonds waaruit eerst (een deel van) de kostendragende elementen 

wordt gefinancierd. In dit geval gaat het om afbraak van opstallen. De afbraak van de opstallen kan – 

wanneer alles volgens planning verloopt – al in 2010 plaatsvinden. Omdat de zes Greenportgemeenten 

nog geen besluit hebben genomen over de locatie waar de compensatiewoningen gebouwd kunnen 

worden, zal pas later gestart kunnen worden met de opbrengstgenererende elementen, i.c. kavelverkoop 

of verkoop van nieuwbouwwoningen. Uit deze verkoop zal het revolving fund weer gevoed worden met 

geld om nieuwe saneringslocaties in uitvoering te brengen. 

 

5.5 Greenport ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

De zes Greenportgemeenten richten de GOM op om de vitalisering van de Duin- en Bollenstreek 

voortvarend ter hand te nemen. De GOM wordt een uitvoeringsorganisatie en zal zich richten op 

herstructurering en kwaliteit van het landelijk gebied en daarmee ook sanering van verspreid glas. 

De vitaliseringsopgaven zijn in drie hoofdthema’s omschreven: 

 economische structuurversterkende maatregelen (€ 102 mln); 

 kwaliteitsimpuls landschap (€ 35 mln); en  

 energie, water en ecologische verbindingen (€ 65 mln). 
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Figuur 16: Vinkeveld. 

6. Aanpak sanering Vinkeveldpolder module II  

 

6.1 Overzicht gebied module II 

Binnen module II van de Vinkeveldpolder bevinden zich in totaal 20 bebouwde percelen, waaronder 1 

perceel waarvan de bebouwing weliswaar is gesloopt, maar waarop nog wel bouwrechten liggen. Op 2 

percelen staat uitsluitend een bedrijfswoning. Verspreid over de overige 17 percelen staat hier in totaal 

4,0 hectare glas en 1,1 hectare bedrijfsbebouwing. Alle opstallen bij elkaar verzorgen een totale 

geschatte waarde van circa € 12 mln. 

 

Wanneer de bedrijfsbebouwing in het gehele gebied wordt gesaneerd en wordt omgezet naar teeltgrond, 

daalt de waarde van het totale areaal met circa € 6,5 mln. Door de sanering van de bedrijfsbebouwing 

komen de woningen in het open gebied te liggen en verliezen zij hun functie als bedrijfswoning. Zij 

kunnen dan de functie burgerwoning krijgen. Hoewel daarmee in principe een waardestijging van de 

woningen ontstaat zal daarover met de fiscus met het staken van de onderneming tegen het hoge tarief 

moeten worden afgerekend. Vervolgens stijgt de WOZ waarde, waardoor hogere afdrachten aan 

gemeente (OZB) en hoogheemraadschap verschuldigd zijn. Daar komt nog bij dat de waardestijging pas 

op termijn wordt gerealiseerd, wanneer men overgaat tot verkoop van de woning. Om die redenen 

hebben is er voor gekozen om de waardestijging van de bedrijfswoningen buiten beschouwing te laten. 

De waardedaling als gevolg van sanering van geheel module II blijft geschat op € 6,5 mln. 

 

In hoofdstuk 3 is module II ingedeeld in 3 blokken. Hoewel er een groot verschil is in de mate waarin, 

treedt in alle blokken een waardedaling op. Dit betekent – enkele individuele gevallen misschien 

uitgezonderd – dat de sanering nergens door de markt zal worden geïnitieerd. Om sanering in de 

Vinkeveldpolder voor elkaar te krijgen zal de overheid het proces moeten initiëren, faciliteren en (in ieder 

geval deels) financieren. 

 

Mede door de centrale ligging in de Vinkeveldpolder komt blok 1 als eerste in aanmerking voor sanering. 

Het hoogst haalbare landschappelijk resultaat wordt geboekt wanneer blok 1 totaal wordt gesaneerd en 

wordt ingericht als open bloembollengebied. Dat betekent dat 8.600 m2 glas en ruim 7.000 m2 

bedrijfsbebouwing moeten worden gesloopt. Daarbij dient ook een aanzienlijke oppervlakte erfverharding 

verwijderd te worden en dienen de bestaande bouwrechten van 1 perceel te worden afgekocht. Er staan 

geen woonhuizen binnen blok 1. De waardevermindering die als gevolg hiervan optreedt wordt geschat 

op € 4 mln. Vervolgens zullen er maatregelen genomen moeten worden om de kavelstructuur en 

ontsluiting te verbeteren en zal een particuliere weg verwijderd, verlegd of afgekocht moeten worden. 

Mogelijk dienen er ook maatregelen ten behoeve van het waterbeheer en wegberm genomen te worden. 

Deze kosten zijn in de begroting meegenomen. Eventuele milieuhygiënische maatregelen zijn niet 

begroot omdat daarvoor de gegevens ontbreken. 

 

De ruimte-voor-ruimteregeling biedt de mogelijkheid om een deel van de waardevermindering goed te 

maken door het oprichten van nieuwe woningen. Op basis van deze regeling zou het saneren van alle 

bebouwing in blok 1 het recht geven op 9 compensatiewoningen op een kavel van elk maximaal 
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1000 m2. Omdat de residuele waarde van de grond in deze regio gesteld wordt op € 150,= per vierkante 

meter, levert dat een compensatie op van € 1,35 mln. De oppervlakte die nodig is om de woningen op te 

richten is circa 50% van het bestaande bebouwde oppervlak. De landschappelijke doelstellingen worden 

daarmee maar slechts zeer ten dele gerealiseerd. Om openheid te bereiken wordt daarom voorgesteld 

om de nieuwe woningen op een andere locatie te realiseren en daarmee aan te sluiten bij de 

offensiefgedachte. 

 

Om de sanering tot stand te brengen, dienen de volgende acties ondernomen te worden: 

1. bestuurlijke conformiteit binnen de gemeente. De GOM en de provincie dienen vervolgens op 

hoofdlijnen akkoord te zijn met de werkwijze en doelstelling; 

2. taxatie kavels blok 1; 

3. onderhandelingen met rechthebbenden blok 1, resulterend in op schrift vastgelegde afspraken. Dat 

kan zijn een convenant, een koopcontract of anderszins. Aangezien het verschillende eigenaren 

betreft, zullen er verschillende onderhandelingen plaatsvinden, met verschillende uitkomsten; 

4. sloop blok 1 en herinrichting voor de bloembollenteelt. Ook zal waarschijnlijk eigendomsoverdracht 

naar een teler plaatsvinden; 

5. Herinrichting van het bollenteeltgebied. Aanpassing van de ligging van sloten, dammen en een 

particuliere weg (’het Laantje’). Mogelijk herstel van de weg en wegberm. Sloop en herinrichting 

kunnen in verschillende fasen plaatsvinden, dat wil zeggen dat de percelen in principe één voor één 

in uitvoering genomen kunnen worden. 

Tegelijkertijd hiermee dienen de formele randvoorwaarden te worden verzorgd. Dat wil zeggen dat de 

ISG moet worden uitgewerkt tot op perceelsniveau, dat uitgedacht moet worden wat er privaatrechtelijk 

en publiekrechtelijk moet worden vastgelegd en hoe dat juridisch houdbaar kan worden geformuleerd, 

dat er een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan moeten worden opgesteld en vastgesteld.  

Omdat dit project een voorbeeldproject is voor de GOM, zullen de geproduceerde documenten in lijn 

moeten zijn met wat alle Greenportgemeenten wensen. Daar gaat dan ook veel overleg mee gepaard. 

 

6.2 Andere locatie voor de compensatie woningen  

De gemeente Noordwijk beschikt over een locatie grenzend aan de bestaande woonwijk ‘het Vinkeveld’, 

die zij beschikbaar zou kunnen stellen voor de realisatie van de nieuwbouwwoningen in het kader van de 

Greenport. Hierover zal echter eerst nog overeenstemming bereikt moeten worden met de overige 

Greenportgemeenten en met de provincie Zuid-Holland. De gemeente Noordwijk houdt er overigens ook 

al rekening mee dat deze locatie het deficit van € 4,7 mln. van module I compenseert. Nadat 

overeenstemming is bereikt over deze locatie zal het planproces nog moeten worden opgestart. 

Opbrengsten worden pas gegenereerd bij de uitgifte van de grond of de oplevering van de woningen. Dat 

betekent dat de opbrengsten van deze locatie nog meerdere jaren op zich zal laten wachten. 

 

Een andere potentiële locatie is gelegen aan de noordzijde van de Gerleeweg. Stedenbouwkundig en 

landschappelijk is het niet bezwaarlijk om een aantal woningen aan de noordzijde van de Gerleeweg, 

tussen de bestaande bedrijfswoningen te ontwikkelen. Uitgaande van een kavel van 1000 m2 met een 

woning van maximaal 650 m3 ligt hier de potentie voor circa vijf tot acht woningen, met een maximale 

potentiële opbrengst van € 1,2 mln.  
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De maximaal potentiële ruimte is overigens twee woningen meer dan er op basis van de ruimte-voor-

ruimteregeling in blok 2 zelf zouden mogen worden gebouwd. 

 

Om de realisatie van de compensatiewoningen tot stand te brengen, dienen de volgende acties 

ondernomen te worden: 

6. goedkeuring GS voor toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling op basis van maatwerk;  

7. toewijzing percelen voor compensatiewoningen, incl. waardebepaling en benodigde voorzieningen 

(aansluiting op het openbare net en ontsluiting); 

8. onderhandelingen met de huidige perceelseigenaren over aan- en verkoop of over zelfrealisatie; 

9. ruimtelijke planvorming, waaronder de aanpassing van het bestemmingsplan ten behoeve van de 

compensatiewoningen; 

10. afrekening met de perceelseigenaren en/of ontwikkelaar. Evt. aankoop en verkoop van de kavels ten 

behoeve van de woningbouw; en 

11. inrichting van het omliggende gebied, aansluiting van nutsvoorzieningen en overige openbare 

werken. 

 

6.3 Quick win 

Omdat de eigenaar van de kassen in blok 1 heeft laten blijken dat hij wel mee zou willen werken aan 

sanering en omdat hij na sanering het open land zelf in cultuur kan nemen is hier een quick win te 

bereiken. Allereerst zouden met hem contractuele afspraken gemaakt kunnen worden over het volledig 

en permanent amoveren van de erfverharding en opstallen op zijn perceel. Deze afspraken worden in 

later stadium bestendigd in c.q. overgenomen door het bestemmingsplan. De grondeigenaar draagt zorg 

voor afbraak van opstallen en herinrichting van het perceel tot open bloembollenland. De proceskosten, 

juridische kosten, rente, risico, planvorming en waardevermindering van de onroerende zaken worden 

vergoed uit het revolving fund. Pas daarna wordt gestart met de uitgifte van de eerste 2-3 

woningbouwkavels. De revenuen uit deze kavels vloeien in het revolving fund om daarmee de volgende 

deelprojecten op te starten. 

 

6.4 Revolving fund 

Het is belangrijk om dit project te starten met een voldoende groot revolving fund om de eerste lasten te 

dragen. Eveneens is het belangrijk om het revolving fund voldoende geld te laten creëren om de 

vervolgstappen te nemen, maar niet het eerder aangehaalde risico te lopen dat de kostendragende 

elementen niet meer worden gerealiseerd. Immers, juist de elementen waar het in ‘Mooi Nederland’ om 

draait, de doelstellingen van dit project, zijn de grootste kostendragers.  

 

Om uit te vinden hoe deze – nog experimentele – werkwijze het best plaats kan vinden, zal gebruik 

gemaakt worden van de kennis die reeds bij experts aanwezig is. Experts uit andere vakgebieden (o.a. 

herstructurering bedrijventerreinen), experts van VROM (o.a. expertteam Mooi Nederland), experts uit 

de regio (o.a. LTO Noord en makelaars) en wetenschappers (o.a. economen).  

Naast het gebruik maken van deze experts zal gewerkt worden via het principe van Gezond Boeren 

Verstand en soms ook Trial and Error, waarin continue monitoring en regelmatige evaluatiemomenten 

zijn opgenomen.  
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6.5 Begroting 

De begroting van het project kan slechts worden opgebouwd aan de hand van de algemeen in het gebied 

geldende bedragen voor grond en opstallen. Doordat er nog geen taxatie van het onroerend goed heeft 

plaatsgevonden kunnen er grote afwijkingen optreden, die samenhangen met de kwaliteit van het 

vastgoed en het investeringsniveau in glas en bedrijfsgebouwen. Aan de hand van een reële indicatie van 

de waarden van grond en opstallen (afkomstig van een in het gebied bekende taxateur) is het volgende 

overzicht van de lasten van module II begroot: 

 

 

Lasten

Blok 1

Saneren staand glas en bedrijfsbebouwing

waardedaling 3.950.000€    

sloopkosten 188.000€       

Totaal 4.138.000€     

Blok 2

Saneren staand glas en bedrijfsbebouwing

waardedaling 1.360.000€    

sloopkosten 61.000€         

Totaal 1.421.000€     

Blok 3

Saneren staand glas en bedrijfsbebouwing

waardedaling 891.000€       

sloopkosten 50.000€         

Totaal 941.000€       

Overige kosten

Openbare werken (2,5%) 162.500€       

Organisatie en plankosten (12,5%) 812.500€       

Onvoorzien (5%) 373.750€       

Totaal 1.348.750€     

Totale lasten 7.848.750€    
 

De totale lasten van sanering van alle glas en bijbehorende bedrijfsgebouwen voor heel module II 

bedragen daarmee bijna € 8 mln. Meer dan de helft daarvan komt voor rekening van blok 1, waarvan we 

eerder hebben geconstateerd dat juist uit dit blok het grootste (landschappelijke) effect ressorteert. 

 

Baten zijn in eerste instantie te verwachten uit de ruimte-voor-ruimteregeling. Op basis daarvan zouden 

binnen module II in totaal 19 compensatiewoningen gebouwd mogen worden. De opbrengst uit de 

ruimte-voor-ruimteregeling is berekend op basis van de residuele grondwaarde. Een compensatiewoning 

kan niet altijd worden gerealiseerd op de locatie waar gesloopt wordt. Of dat wel of niet kan, hoeft voor 

de hoogte van de opbrengst in principe niet uit te maken. Wel is er bij bouw op een andere locatie een 

grotere onzekerheid over of en wanneer de compensatiewoning opbrengst oplevert. Daarom wordt bij de 

baten van het project onderscheid gemaakt tussen residuele grondwaarde (bij realisatie ter plaatse) en 

compensatiewoning elders (bij realisatie op een andere, nog onbekende, locatie).  
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Baten

Blok 1

residuele grondopbrengst -€                      

compensatiewoningen elders 1.350.000€           

Totaal 1.350.000€           

Blok 2

residuele grondopbrengst 900.000€              

compensatiewoningen elders -€                      

Totaal 900.000€              

Blok 3

residuele grondopbrengst 600.000€              

compensatiewoningen elders -€                      

Totaal 600.000€              

Overige baten

bijdrage Mooi Nederland 1.348.750€           

planoptimalisatie 400.000€              

bijdrage gemeente (GOM) 3.250.000€           

4.998.750€           

Totale baten 7.848.750€           
 

 

De opbrengsten uit de ruimte-voor-ruimteregeling zijn niet voldoende voor de algehele realisatie van 

module II. In de begroting is dan ook rekening gehouden met een bijdrage van het ministerie van VROM 

uit de regeling Mooi Nederland om het proces op gang te brengen en een bijdrage van de gemeente om 

het proces op gang te houden. Deze laatste bijdrage zal met hulp van de GOM uit de 

woningbouwontwikkeling (de zgn. offensiefwoningen) gedekt moeten worden om het revolving fund weer 

aan te vullen. Aan ‘Mooi Nederland’ wordt gevraagd om de kosten te vergoeden die niet direct 

samenhangen met de sloop van de opstallen en de waardedaling van de grond en gebouwen. U kunt 

daarbij denken aan de planvorming, organisatie, ontwikkelen van publiek- en privaatrechtelijke 

overeenkomsten e.d. 

 

De bijdrage van Mooi Nederland is het startbedrag voor het revolving fund, omdat hiermee de 

voorbereidingen worden getroffen voor een aanpak die bij alle volgende projecten gekopieerd moet 

kunnen worden. Uit dit bedrag zal in ieder geval de methodiek van het revolving fund kunnen worden 

opgezet en uitgeprobeerd op de eerste percelen. Alle glasopstallen uit blok 1 moeten binnen dit bedrag 

gesaneerd kunnen worden. Het bedrag is niet voldoende om alle opstallen uit blok 1 te saneren. Hiervoor 

is een extra opgave van 11 offensief-woningen nodig. Voor geheel module II is er een extra opgave van 

wel 22 offensiefwoningen. 

 

Blok 1 is het eerste blok, maar tegelijk ook het moeilijkste blok om beet te pakken. Als deze lukt, dan 

moeten veel andere locaties in de Duin- en Bollenstreek ook haalbaar zijn.  
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 7. Gevraagde ondersteuning aan Mooi Nederland 

Voor dit project wordt aan VROM – Mooi Nederland ondersteuning gevraagd bij: 

 het opstarten van de saneringsopgave. Tot op heden komen saneringstrajecten niet of nauwelijks op 

gang. Op basis van revolving fund is er perspectief om aan de gang te gaan. Een strak 

budgetteringsstelsel moet zorgen dat voldoende middelen beschikbaar blijven voor nieuwe 

saneringsobjecten;  

 het uitwisselen van ervaringen en leren daarvan om deze in de specifieke situatie in Noordwijk te 

kunnen toepassen; 

 het scheppen van voorwaarden voor een creatief proces dat leidt tot nieuwe oplossingen; 

 het organiseren van maatwerk. Hoe organiseer je draagvlak voor een maatwerkaanvraag bij de 

provincie op basis van de ruimte-voor-ruimteregeling, waarbij meer woningen worden toegestaan 

dan op basis van het stramien genormeerd is; en 

 de initiële financiering. Om daadwerkelijk in 2010 met voldoende armslag te kunnen beginnen in 

Bollenstreek vraagt de gemeente Noordwijk een bijdrage van € 1.348.750,=. In de begroting van 

hoofdstuk 6 is een onderbouwing voor dit bedrag gegeven. 

 

7.1 Inspanning van de gemeente / GOM  

Zoals eerder aangegeven is de Gemeente gestart met de module I van de Vinkeveldpolder en heeft hier 

al aanzienlijke investeringen gedaan. Voor het ontwikkelen van een succesvol traject in module II zullen 

veel inspanningen nodig zijn: 

 het opstarten van de saneringsopgave door de gemeente. Private saneringstrajecten niet of 

nauwelijks op gang. Dit heeft een belangrijke oorzaak in de geringe kans op winst en de grote 

procedurele consequenties; 

 het op- en vaststellen van een beeldkwaliteitsplan voor het gebied en aansluitend bestemmingsplan; 

 overleg met de provincie Zuid-Holland starten voor ondersteuning van de provincie op ruimtelijk, 

juridisch en financieel terrein; 

 het scheppen van voorwaarden voor een creatief proces dat leidt tot nieuwe oplossingen; 

 het organiseren van maatwerk en draagvlak bij de provincie en bij de grondeigenaren;  

 inzet en deskundigheid voor het ontwikkelen van privaatrechtelijke overeenkomsten; 

 de financiering. Om daadwerkelijk in 2010 met voldoende armslag te kunnen beginnen en de module 

af te ronden draagt de gemeente Noordwijk (later de GOM) hier een risico van € 3.650.000,=. In de 

begroting van hoofdstuk 6 is een onderbouwing voor dit bedrag gegeven; 

 het monitoren van ervaringen en leren daarvan om deze in toekomstige situaties in de Duin- en 

Bollenstreek te kunnen toepassen; 
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 8. Conclusies en aanbevelingen  

Eind 2009 hebben de ministeries van VROM en LNV aan de gemeente Noordwijk gevraagd een Plan van 

Aanpak op te stellen voor sanering van kassen en bijbehorende bedrijfsbebouwing in de Vinkeveldpolder 

te Noordwijk. Dit verzoek is gedaan binnen het kader van Mooi Nederland. Het Rijk wil de gemeente 

ondersteunen bij de sanering in de Vinkeveldpolder. Hiervoor vraagt het Rijk om een Plan van Aanpak 

waarin het te behalen resultaat voor 31 december 2010 beschreven wordt, evenals de ondersteuning die 

daarbij vanuit het Rijk verlangd wordt.  

 

Eveneens eind 2009 is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) door zes gemeenten, 

waaronder Noordwijk, vastgesteld. Hierin is de opgave voor herstructurering en landschapsverbetering 

opgenomen. In 2010 zal de uitvoering ter hand worden genomen met daarin, voor het buitengebied, een 

belangrijke rol voor de nog in oprichting zijnde Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Bij de 

oprichting van de GOM zijn behalve de gemeenten ook de sectororganisaties intensief betrokken. De 

herstructurering van de Vinkeveldpolder is in de ISG opgenomen. 

 

Er zijn in de afgelopen jaren reeds meerdere initiatieven ondernomen. In het noordelijke deel van het 

gebied (module I) zijn de eerste stappen gezet, waarbij de gemeente reeds voor bijna €2 mln. aan 

financiële verplichtingen is aangegaan in de vorm van aankoop van grond met opstallen, met als enige 

doel de bebouwing te saneren en de grond als open bollengrond weer ter beschikking te stellen. Voor het 

middengedeelte (module II) is vorig jaar door de grondeigenaren zelf een plan opgesteld, dat door de 

provincie is afgewezen. Nu richten wij ons met dit Plan van Aanpak wederom op module II. Module II is 

misschien wel de moeilijkste module voor de Vinkeveldpolder, maar zal eveneens het grootste positieve 

effect sorteren indien het areaal glas en bedrijfsbebouwing daadwerkelijk gesaneerd wordt. 

 

Op basis van kennis van het gebied en de ondernemers wordt ingeschat dat er een quick win te behalen 

is, door het glas aan de zuidzijde van de Gerleeweg met voorrang te saneren. Ook de bijbehorende 

bedrijfsbebouwing en erfverharding moeten daarbij verwijderd worden. Hierdoor ontstaat niet alleen 

meer open bollengrond van hoge kwaliteit (waar grote behoefte aan is), ook ontstaat er zicht op de 

duinen, een open ecologische relatie tussen de Coepelduinen en omgeving en een kans om de agrarische 

structuur te verbeteren. 

 

De begrote kosten van sanering van module II bedragen circa € 8 mln. Zolang de GOM niet operationeel 

is draagt de gemeente Noordwijk de kosten voor planvorming en ontwikkelingskosten. Voor het 

ontwerpen van de privaat- en publiekrechtelijke overeenkomsten, de eerste ervaringen en daarmee het 

op gang brengen van de sanering in de Duin- en Bollenstreek wordt een bijdrage uit het budget van Mooi 

Nederland verlangd van € 1.348.750,=.  

De daadwerkelijke sanerings- en herstructureringskosten kunnen op termijn op basis van een revolving 
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fund door de GOM (de samenwerkende gemeenten) worden opgebracht uit – nog nader te bepalen – 

gebiedsontwikkeling met compensatiewoningen. De bijdrage van Mooi Nederland voorziet in de 

daadwerkelijke realisatie van de quick win en de bijbehorende proceskosten. Tegelijkertijd wordt 

hierdoor het revolving fund in het leven geroepen. Het revolving fund zal te zijner tijd worden beheerd 

door de GOM. De verwachting is dat de GOM in de loop van 2010 operationeel zal worden. 

 

Het streefresultaat dat daarmee vóór 31 december 2010 wordt gehaald, is: 

 sanering van alle glas aan de zuidzijde van de Gerleeweg; 

 het ontwikkelen en een plan voor de overige objecten in blok 1 en de uitwerking daarvan met 

betrokken eigenaren;  

 herstructurering van het perceel tot beteelbare bollengrond; 

 herstructurering van waterlopen, ontsluiting, kavelinrichting en mogelijk kavelvorm; 

 inrichting van een revolving fund; en 

 daarmee een daadwerkelijke start van de GOM die ook werkt. 

 

De verdere aanpak van de Vinkeveldpolder zal naast de directe resultaten voor het gebied ook uitstraling 

en een vliegwielwerking hebben voor andere deelgebieden in de Duin- en Bollenstreek. Het revolving 

fund zal hierbij als een onmisbaar instrument functioneren. 
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Bijlage 1 Principe-uitspraak toepassing Ruimte voor Ruimteregeling aan de Gerleeweg. 

 



 

pag. 28/29 
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Bijlage 2 Trotse wethouder. 

 


