ACTUEEL

‘Tempo herstructureren Bo llenstreek mag omhoog’
Vijf jaar bestaat de Greenport

zouden veranderen. De gemeentebesturen
hebben hier gekozen om die ontwikkeling niet
te willen.”

Ontwikkelingsmaatschappij
Duin- en Bollenstreek. In die

De GOM in drie vragen

periode heeft de organisatie

Wie is de GOM?
De GOM Duin- en Bollenstreek is het
uitvoerend grondbedrijf van de Greenportgemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het doel van de GOM is het tot
stand brengen van een economisch en
ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek
door middel van gebiedsontwikkeling, herstructurering met ruimte voor
schaalvergroting, intensivering en sanering. Daarmee moet het bestaansrecht
van de regio als Greenport worden
gewaarborgd.

flinke stappen gezet om ruimte
te maken voor agrarische economische ontwikkeling. Bijkomend voordeel: grondspeculatie is vrijwel uitgebannen en
grootschalige verstedelijking
is afgehouden. ‘Maar het tempo van herstructureren mag
omhoog.’
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S

oms, als Onno Zwart door de Bloembollenstreek rijdt, ziet hij incourante
bedrijfspanden die staan te verpauperen omdat er geen koper voor komt. Dan gaan
zijn handen jeuken. Dit soort plekken wil hij
als directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek
graag aanpakken: de eigenaar uitkopen, het
pand slopen en het perceel als eersteklas bollengrond op de markt brengen. De realiteit is
echter dat Zwart minstens 400 verrommelde
plekken op de actielijst heeft staan. GOM kan
ze niet tegelijk aanpakken en dat is voornamelijk een geldkwestie.
Desondanks overheerst positivisme bij de
GOM over de prestaties in de afgelopen vijf
jaar. De bedrijfsterreinen Bulb Trade Park
en Greenhouse Park zijn tot ontwikkeling
gebracht. Daarnaast zijn kavels voor woningbouw opgeleverd en op tientallen plaatsen is
verrommeling van het landschap tegengegaan
door verpauperde panden te slopen.
Deze herstructureringsactiviteiten zijn noodzakelijk om de Duin- en Bollenstreek aantrekkelijk te houden voor ondernemers in de bollensector, vindt Zwart. “Er is natuurlijk wel iets
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Onno Zwart strijdt voor een vitale Bollenstreek

aan de hand in de economie: schaalvergroting,
mechanisatie, internationalisering. Dat staat op
gespannen voet met de Duin- en Bollenstreek.
Dat is een relatief verouderd agrarisch gebied
met bedrijven die versnipperd gelegen kavels
in eigendom hebben.”
De opdracht van de GOM is om van de Duinen Bollenstreek een modern agrarische gebied
te maken, met goede economische mogelijkheden en oog voor de landschappelijke waarden. “Deze streek heeft ervoor gekozen om
een bollengebied te willen zijn. Dat betekent
dat we een ruimtelijke transitie mogelijk moeten maken zodat een economische transitie
plaats kan vinden. Als je de ruimte niet aanpast, kiezen ondernemers een andere plek om
te ondernemen.”

GRONDSPECULATIE
De kracht van de GOM zit volgens Zwart voor
een belangrijk deel in het ruimtelijk beleid
dat de zes gemeenten in de streek consequent hanteren. Het beleid schrijft voor dat er
geen andere bestemmingen in het buitengebied komen dan agrarische. “Als je bollenland
koopt, blijft het bollenland. Investeerders heb-

ben daardoor duidelijkheid”, zegt Zwart. Het
gevolg van deze duidelijkheid is dat grondaankopen door speculanten tot het verleden behoren. In het verleden hebben partijen agrarische
grond gekocht in de hoop dat de bestemming
zou veranderen in bijvoorbeeld woningbouw.
Grond met die bestemming is beduidend
duurder dan bollengrond. Het gevolg was dat
bollentelers de hoofdprijs voor een stuk grond
moesten betalen.
De grondspeculatie is inmiddels vrijwel uitgebannen in de Duin- en Bollenstreek, stelt
Zwart. “Misschien is dat wel het belangrijkste
dat de afgelopen jaren is bereikt. Het ruimtelijk beleid is geworteld en het bijkomende
gedrag van grondeigenaren is daarop aangepast. Doordat het beleid al jaren strikt wordt
gehanteerd zie je reële prijsontwikkelingen.
Investeerders hebben duidelijkheid over de
toekomst.”
“Stel je voor dat we de ruimtelijke ordening
zouden hebben vrijgelaten”, vervolgt Zwart.
“Dan raakt een gebied overgeleverd aan de
markt. Er komt een wildgroei aan vastgoedontwikkeling. Verstedelijking grijpt om zich heen.
Het karakter en de economie van het gebied

Hoe werkt de GOM?
De GOM zoekt contact met zoveel
mogelijk grondeigenaren in het Greenportgebied om te bespreken hoe een
bijdrage kan worden geleverd aan het
buitengebied om daarmee de economische en landschappelijke kwaliteiten
te verbeteren. Dit gaat op basis van vrijwilligheid.
De GOM beoordeelt de voorgestelde projecten op haalbaarheid. Daarbij
wordt niet alleen gekeken naar geld,
maar ook naar planologische regels. Bollengrond die een andere bestemming
krijgt, moet elders worden gecompenseerd zodat per saldo geen teeltareaal
van A-kwaliteit verloren gaat.
Het geld dat nodig is om actief te kunnen zijn met herstructurering of herontwikkeling komt uit de uitgifte van
herontwikkelde gebieden. Met de
opbrengst van nieuwe bedrijventerreinen of woonkavels wordt het opruimen
van verpauperde schuren en het omvormen van het landschap gefinancierd.
De GOM heeft geen winstoogmerk. Alle
inkomsten worden geïnvesteerd in herstructureringsmaatregelen.
Wat heeft de GOM bereikt?
De afgelopen jaren heeft de GOM 33
uiteenlopende projecten afgerond. Zo
is 27,2 hectare bollengrond gerealiseerd en 14,4 hectare aan oude schuren
en bedrijfspanden gesloopt. Dit aantal
neemt nog toe omdat een aantal projecten in gang is gezet, maar nog niet
is afgerond.

NATUUR
Aan ontwikkeling van natuur, landschap
en biodiversiteit heeft de GOM nog weinig
gespendeerd, zo blijkt uit het jaarverslag van
de organisatie. “Landschapsontwikkeling kost
geld. Onze prioriteit ligt bij het creëren van economische impulsen. Als we genoeg geld hebben, kunnen we verder met landschappelijke
aspecten. Er zijn trouwens ook landschapselementen die niet bij de verantwoordelijkheid
van de GOM horen, zoals natuurvriendelijke
oevers van vaarten. Dat ligt bij het waterschap
en de grondeigenaren.”
Dit najaar komt natuurbeheer hoger op de
lijst. Er is een landschapsprogramma vastgesteld door de zes gemeenten en de provincie
Zuid-Holland. In oktober start de uitvoering.
Vanaf dat moment gaat er geld naar landschapsprojecten in de streek.

TOEKOMST
De GOM is opgericht met de bedoeling de
streek in twintig jaar tijd te herstructureren.
Met vijf jaar heeft de organisatie pas een kwart
van het gestelde tijdspad achter de rug. In het
begin heeft de GOM vooral plekken aangepakt die zich aandienden. In de toekomst wil
Zwart liever in één gebied een gestructureerde aanpak op gang brengen en dat afronden.
Daarnaast wil de GOM met herverkaveling
en kavelruil aan de slag gaan. “Een belangrijke voorwaarde voor de herstructurering is het
ontwikkelen van modern teeltareaal. Daarvoor is goede verkaveling belangrijk. Als we die
stap kunnen zetten, neemt de dynamiek in de
streek toe.”
De opdracht voor de komende jaren luidt volgens Zwart ‘gewoon doorgaan’. “Maar we leggen zelf het accent op het verhogen van het
verdientempo. Dan kunnen we wat doen. Het
geld is afkomstig van de verkoop van woningbouwtitels in het buitengebied, van bollengrondcompensatie en van de ontwikkeling van
bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. De

huizenmarkt trekt aan en het gaat goed in de
bollensector, dus we moeten nu doorpakken.”

SPANNINGSVELD
Doorpakken betekent ook dat de GOM meer
kapitaal nodig heeft. Maar de gemeenten die
eigenaar zijn van de GOM willen geen grote
schulden maken. “Eerst verdienen, dan herstructureren”, zegt Zwart. “Dat zouden we
eigenlijk andersom moeten doen, want dan
kun je sneller werken. Het betekent ook dat je
in een keer de herstructurering op orde hebt.
Maar als je dat wilt, dan moet je je in de schulden steken en daarmee haal je financieel risico binnen. Dat is het spanningsveld waarin we
werken.”
Zwart begrijpt dat de zes gemeenten uit de
Duin- en Bollenstreek voorzichtig zijn met het
maken van schulden. In het hele land zijn de
gemeenten die voor veel geld grond hebben
aangekocht en nu met enorme schulden zitten. Als ik kijk naar de standvastigheid van het
beleid van de gemeenten, heb ik er wel vertrouwen in dat onze businesscase goed werkt. We
zouden meer tegelijk kunnen doen als de aandeelhouders dat zouden willen. Maar zij beslissen over het geld.”
En die 400 plekken vol verpauperd vastgoed.
Kan de GOM die de komende dertig jaar allemaal aanpakken? Zwart accepteert dat het
soms niet lukt. “Maar als je ziet wat we hebben kunnen doen, dan vind ik dat we als streek
goed bezig zijn. Dat zijn de verdiensten van de
gemeenten, maar ook van de grondeigenaren
en de gemeenten. Daar overheerst een tevreden gevoel.”
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