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‘Agrarische sector be
Het gebrek aan internationale kennis van de agrarische sector in zijn gemeente is een belangrijke reden voor Leo Berbee
om zich namens de VVD kandidaat te stellen voor de gemeenteraad in Lisse. ‘De bloembollensector is een belangrijke factor
in de gemeente, daar is dus wel wat bijscholing nodig’. Hij wil
zich onder andere inzetten voor een verdere ontwikkeling van
het Flower Science Center en ook vergunningen langduriger
maken. Een eerste interview in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.
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eo Berbee (67) is altijd wel
politiek geïnteresseerd geweest maar als directeur
van een groot bloembollenexportbedrijf ontbrak de tijd voor een
actieve rol. “Je kunt geen bedrijf
runnen en ook nog politiek bedrijven.” Sinds de opheffing van zijn
bedrijf vier jaar geleden is er meer
ruimte om zich in te zetten voor
het algemeen belang. “Ik vind dat
iedereen die tijd heeft en gezond
is, iets terug moet doen voor de
gemeenschap.” Naast zijn politieke activiteiten is Berbee ook
nog actief in het kerkelijk leven
en is hij adviseur bij het Ondernemersklankbord. “Ja, noem dat
een stukje verantwoordelijkheidsbesef.” Daar klinkt een CDA-geluid in door en dat klopt wel. Berbee komt uit een CDA-nest, maar
maakte net als zo velen vier jaar
geleden de overstap naar de VVD.
“Ach, op lokaal niveau maakt dat
allemaal niet zoveel uit.” Dat hij
als lid van het lokale VVD-bestuur
zo snel is opgeschoven richting
een mogelijk raadslidmaatschap
verbaast hem zelf ook wel. “Het
is sneller gegaan dan ik zelf had
gedacht, maar ik voldeed klaarblijkelijk aan de gestelde criteria”. De
VVD is nu met 5 leden de grootste fractie in de Lissese gemeenteraad. Als nummer vijf van de kandidatenlijst maakt Berbee goede

kans in de raad te komen, zeker
als de VVD weer in het gemeentebestuur - College van B& W - komt
en lijsttrekker Cia Kroon weer wethouder wordt.
In sommige gemeenten is het
moeilijk om kandidaten te vinden voor de gemeenteraad.
Minister Plasterk wil daarom de
beloning verhogen. Wat is jouw
mening?
“Je moet het doen uit ideële overwegingen. Je gaat andere belangen creëren als er financieel gewin
gaat meespelen, zie het gedoe in
de Rotterdamse deelgemeente
Feyenoord. Sowieso word je er in
een kleine gemeente niet rijk van. ”
Het is een vraag die elke vier
jaar kun stellen: wordt het geen
tijd dat er één Bollenstreekgemeente komt. Dat maakt het
werk van de regionale organisaties als de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) toch
ook veel gemakkelijker?
“Mee eens, als VVD streven we
naar een fusie van de Bollenstreekgemeenten. Alleen zit dat er
voorlopig niet in, de Commissaris
van de Koningin heeft zich daar
ook bij neergelegd, vandaar dat
hij weer naar vaste burgemeesters wil in plaats van waarnemende zoals nu het geval is. Wel is er

ter over het voetlicht brengen’
nu sprake van Bollenraad als alternatief samenwerkingsverband voor
de ambtelijke diensten van Lisse,
Hillegom, Teylingen en Noordwijkerhout (zonder Noordwijk), met
behoud van de zelfstandigheid van
de gemeenteraden. Als VVD zijn
we daar sceptisch over, je moet
oppassen voor een extra bestuurslaag, wat weer voor vertragingen en
extra kosten gaat zorgen.”
Jarenlang was behoud van de
2500 hectare bollengrond een
item bij de lokale verkiezingen
in de Bollenstreek. Dat lijkt nu
niet meer ter discussie te staan..
“De druk is weg. De vraag naar
nieuwe industrieterreinen gaat
pas weer aantrekken als de economie aantrekt. Dat geldt ook
voor de woningbouw. Katwijk
heeft Valkenburg, Lisse kan bouwen op het Sportlaangebied, dat
is voldoende voor de huidige ontwikkelingen. Het staat er allemaal
wat anders voor dan een paar jaar
geleden.”
Lisse is doende een aantal
financieel risicovolle projecten af te ronden. Hoe ver is men
daar mee?
“Een aantal grondaankopen in
het verleden heeft de gemeente
handen vol geld gekost. Het oude
CNB-terrein, als ik toen in de raad
had gezeten had ik zeker tegengestemd. Gelukkig zit er nu schot in,
er wordt nu zo doorgebouwd dat
het project in 2015 klaar is. Ja, het
Hobaho-terrein wacht nog op ontwikkeling. De gemeente wil wel,
maar wacht vol spanning op stappen van de eigenaar. Er hebben in
het verleden al veel plannen gecirculeerd, maar tot nu toe is er nog
niets bruikbaars uit gekomen.”
Lisse heeft alles in huis om dé
bloembollengemeente van
Nederland te zijn, maar de uitstraling op dit gebied is belabberd. Zie de falende rotondebeplantingen en het gedoe rond
de plantenbakken. De VVD

spreekt haar steun uit voor het
Bloemencorso, zonder daar
financiële consequenties aan te
verbinden.
“Als VVD zijn we niet blij met de
bloembollenuitstraling, je ziet hier
dat de agrarische inbreng in de
raad wordt gemist. Maar de eerste
verantwoordelijkheid ligt bij de
betreffende wethouder van Nieuw
Lisse (Ad van Zelst g.w). We willen
er zeker meer aandacht aan geven.
Dit najaar zijn er narcissen aan
burgers uitgegeven, we stimuleren de betrokkenheid van scholen
bij de Lenteflora via het Agrarisch
Ondernemersfonds, de mozaïekwedstrijd komt er wellicht weer.
Met betrekking tot de rotondebeplanting is het wel een probleem
dat je ook te maken hebt met provinciale regels. En er worden geen
bloembakken met hyacinten meer
neergezet wegens vandalisme.”
“Voor het bloemencorso levert de
overheid geen politiebegeleiding
meer. In plaats daarvan moeten
vrijwilligers een internetcursus
doen om een certificaat te halen
om dat werk te kunnen doen. Ik
zou er voor zijn om de verantwoordelijkheid bij de organisatie
te leggen, die kan dan centraal zo’n
cursus organiseren, dan hoeft dat
niet bij elke gemeente individueel
ingevuld en herhaald te worden.”
Keukenhof is het paradepaardje binnen de gemeente. Zijn, na
de afronding van de beruchte compensatieregeling, alle
plooien glad gestreken?
“De relatie met Keukenhof is goed.
In deze raadsperiode is de herinrichting van de Delfweg, de Stationsweg en de aansluiting op
de Westelijke Randweg gereed
gekomen. De realisering van het
oostelijke parkeerterrein en de
geplande bouw is een zaak van
Keukenhof, daar wil de gemeente
alleen faciliteren.”

groot. Met de aanstaande verhuizing van Hobaho naar het
PPO-pand ontstaan er de contouren van een soort bollenbusinesspark, maar meer ook
niet. Hoe zie jij die ontwikkeling?
“De ESA-ESTEC bedrijvencluster
in Noordwijk zou als voorbeeld
genomen kunnen worden, er kan
geprobeerd worden om in samenwerking met Universiteit Leiden,
andere universiteiten en HBO-opleidingen innovatieve bedrijfjes
- maar ook bestaande bedrijven
bijvoorbeeld op het gebied van
inhoudsstoffen - hier naar toe te
halen. De Rabobank participeert
er ook in. Het PPO kan een belangrijke factor zijn in dit geheel, maar
iedereen weet dat Wageningen
Universiteit het basisonderzoek
in Wageningen wil houden. Onze
VVD-wethouder Cia Kroon heeft
vanuit haar studieachtergrond
goede contacten in Wageningen,
dat kan helpen om het PPO hier
te houden. Er is nu ook een begeleider aangesteld om de Greenport en het Flower Science Center meer handen en voeten te
geven, maar het moet uiteindelijk wel vanuit het bedrijfsleven,
in samenwerking met onderzoeksinstellingen, komen. Zijn er initiatieven, dan vinden wij als VVD
dat er snel geschakeld moet worden en er niet ellenlang getreuzeld

moet worden over vergunningen.
Dat is sowieso een VVD punt: als
er vergunningen nodig zijn, moeten die snel afgegeven worden en
dat voor een lange periode, zodat
de ondernemer niet elk jaar weer
met nodeloos papierwerk opgezadeld wordt.”
“De vraag is wel of er met alle moderne communicatiemiddelen
nog behoefte is aan grootschalige
bedrijfsruimte. Wellicht moet je
denken aan een soort bedrijfsverzamelgebouw. Ja, misschien is de
leegstaande ruimte van Swets en
Zeitlinger daar wel geschikt voor,
maar dan moet toch eerst de huidige projectontwikkelaar daar wat
in zien.”
Volgens de verwachtingen
maken op 19 maart weer minder mensen de gang naar de
stembus dan vier jaar geleden.
Waarom moeten mensen zeker
stemmen en dan het liefst op
de VVD?
“Als je niet stemt heb je ook geen
recht om kritiek te leveren. De
VVD staat voor een stuk eigen verantwoordelijkheid, het is belangrijk dat we samen de samenleving vorm geven en niet alles van
de overheid verwachten. En ik wil
er voor zorgen dat de agrarische
ondernemersbelangen de juiste
aandacht krijgen die ze verdienen.”

De gemeente Lisse telde november 2013 22.303 inwoners en
heeft een oppervlakte van 16,11 km². De huidige samenstelling
van de gemeenteraad (sinds 2010) is: VVD 5 zetels, D66 3, Nieuw
Lisse 4, CDA 3, PvdA 2, SGP/Christenunie 2 (19 zetels totaal). Het
College van B&W (dagelijks bestuur) wordt gevormd door Lies
Spruit (waarnemend burgemeester), Ad van Zelst (Nieuw Lisse), Cia Kroon (VVD) en Adri de Roon (D66). De top vijf van de
VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 19 maart is als
volgt samengesteld: Cia Kroon (1 en lijsttrekker), Wim Slootbeek
(2), Valentina Tsjebanova (3), Martijn Tibboel (4), Leo Berbee (5)
en Jurrien Westhoek (6).

Op papier zijn de ambities
van het Flower Science Center
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