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‘Visie is geen eindpunt
maar een begin’
Onlangs verscheen de Visie regionaal
beleid Duin- en Bollenstreek, een initiatief
vanuit de kwekerij, dat wordt ondersteund
door de KAVB. Belangrijkste doel van deze
visie is dat het gesprek over de toekomst
van de land- en tuinbouw in de Streek
van de grond komt. ‘Nu wordt er óver ons
gepraat. We willen zelf aan zet zijn’, zegt
Rik Pennings, een van de initiatiefnemers.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Waarom moest de Visie Regionaal Beleid Duin- en
Bollenstreek er komen?
“Er is al enige tijd veel onrust in de streek. Zowel bij de
politiek, de gemeenten als de inwoners is er onduidelijkheid over hoe het nu precies zit met de afspraken die de vijf
bollengemeenten zo’n tien jaar geleden met elkaar hebben
gemaakt en vastgelegd in de ISG-afspraken (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport). Ook is er discussie over hoe
de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) uitvoering
geeft aan een deel van die afspraken. De GOM doet veel goed
werk, maar er is ook kritiek, bijvoorbeeld op het feit dat de
nadruk nu veel ligt op het ‘opruimen van de streek’ en te
weinig op kavelruil of herstructurering waar we als ondernemers baat bij hebben.
Daar komt bij: sinds de afspraken tien jaar geleden zijn
gemaakt, is er veel veranderd. Zo zijn de gemeenteraden
gewisseld en leven we nu in een andere realiteit met nieuwe
inzichten. Ondertussen is het bloembollenareaal steeds
meer onder druk komen te staan aangezien de behoefte
aan woningen alleen maar is gegroeid. Staan we nog achter
de keuzes die toen zijn gemaakt? Begrijpt iedereen wat
de beweegredenen daarachter zijn geweest? Wij merkten:
iedereen vindt iets, maar niemand neemt hierin de leiding. Bovendien wordt er veel óver ons gepraat, maar niet
mét ons. Wij willen zelf aan zet zijn. Dit onderwerp heeft

Rik Pennings
EIGENAAR
P. PENNINGS BLOEMBOLLEN
Rik Pennings is eigenaar van bloembollenkwekerij P. Pennings in
Noordwijkerhout. Pennings teelt 15 hectare bloembollen en is gespecialiseerd in narcissen. De meer dan honderd verschillende soorten
worden wereldwijd verkocht. Samen met zijn echtgenote Ilse promoot hij hun narcissen onder het label Dutch Daffodils. In samenwerking met collega-kweker Johan Verschoor van de Maatschap A.T.
Zeestraten in Hillegom en KAVB-voorzitter Jaap Bond nam Pennings
het initiatief voor de Visie regionaal beleid Duin- en Bollenstreek.

aandacht en bijsturing nodig. Na gesprekken met de wethouders Ruimtelijke Ordening van de vijf betrokken gemeentes
liepen we de deur uit met huiswerk: er moest een visie
komen. Johan Verschoor van kwekerij A.T. Zeestraten uit
Hillegom, KAVB-voorzitter Jaap Bond en ik hebben samen de
bal opgepakt.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“We hebben een stuurgroep opgericht met daarin zeven
bollenkwekers en een afvaardiging van Agrarische Jongeren
Duin- & Bollenstreek. Gezamenlijk hebben we de situatie in
kaart gebracht en wensen geuit. Vervolgens hebben we een
enquête opgesteld en uitgerold onder alle leden van LTO en
KAVB in de Duin- en Bollenstreek, de Anthos-leden in de
Streek en de agrarische jongeren.”

Wat leverde dat op?
“Een flinke respons, met name uit de hoek van de agrarische jongeren, dat was mooi om te zien. Ook hieruit blijkt
dat agrarische jongeren staan te trappelen om het vak in
te gaan, er toekomst in zien. Des te belangrijker is het dat
we de visie voor de toekomst goed op orde hebben. Andries
Middag, programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek heeft ons vervolgens geholpen met het vertalen van
de resultaten naar input voor de visie. Hij heeft de visie voor
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Wat zijn voor jullie de belangrijkste punten in de visie?
“Op nummer 1 staat: grond. Zonder grond kunnen we niet
ondernemen. Daarom staan wij voor het behoud van 2.625
hectare eersteklas bollengrond en 200 hectare tweedeklas
grond. Er is een enorm tekort en we moeten de bestemming
van de huidige gronden bewaken.
Ten tweede willen we ruimte krijgen om te bouwen, meer
dan de 3.000 meter schuur en 3.000 glas die nu zijn bepaald.
Het aantal agrarische bedrijven neemt af, maar het areaal
blijft gelijk, dus worden de overgebleven bedrijven groter.
Dat betekent dat er meer bollen door de schuur heen gaan
en daar heb je ruimte voor nodig. De omvang van de uitbreiding moet worden gekoppeld aan de omvang van het bedrijf.
Verder zetten we in op minder ingewikkelde voorwaarden
op het gebied van nevenactiviteiten, zoals een camping of
huisverkoop van bloemen of bollen. Daar mag best wat meer
ruimte voor komen, ter ondersteuning van de ondernemers.
Jaap Bond heeft de visie gepresenteerd aan de ISG-vergadering en daar is het verhaal goed ontvangen.”

’Je moet politieke partijen op een
andere manier voeden, zodat je als
sector zichtbaar wordt’

Hoe zorg je er nu voor dat dit stuk niet op de hoek van een
bureau blijft liggen?
“Wij zien de visie niet als een oplossing voor de problematiek die ik eerder schetste, maar als een bouwsteen om het
gesprek aan te gaan met de wethouders ruimtelijke ordening van de vijf gemeentes in de Streek. Na de presentatie
van Jaap Bond aan het ISG hebben we het stuk naar de
gemeenteraden gestuurd. In november zijn we gestart om
gesprekken te voeren met de verschillende fracties in de
Streek. Marit Hogervorst (KAVB) en Ilse van Haaster (LTO)
hebben de gegevens van alle fracties verzameld en afspraken
geregeld. Het doel van die gesprekken is kennismaken, ons
verhaal toelichten en vragen beantwoorden. Anders dan
vroeger, zitten er niet zoveel agrariërs meer in gemeenteraden waardoor kennis van de sector minder aanwezig is. Je
moet politieke partijen op een andere manier voeden, zodat
je als sector zichtbaar wordt. Tegelijkertijd nodigen we de
fracties uit om op bedrijfsbezoek te komen, zodat ze ook in
de praktijk kunnen zien waar wij mee bezig zijn. Zo zal er
meer inzicht en begrip ontstaan. En dat werkt natuurlijk
twee kanten op.”
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Wat heeft dit proces nu al opgeleverd?
“We merken nu al dat er minder onrust is in de media, partijen vallen minder over elkaar heen, maar gaan het gesprek
aan. We zijn het pad ingeslagen op weg naar de gezamenlijke stip op de horizon.”

Wanneer zijn jullie tevreden?
“Als we over tien jaar terugkijken en zien dat het ons is
gelukt om te behouden waar we zo zuinig op zijn, terwijl de
ontwikkeling van de jonge kwekers én van de dorpen ook
doorgaat. Dat zal niet makkelijk zijn, maar wij zullen de
benodigde input hiervoor blijven leveren. De visie is geen
eindpunt, maar een begin. Door in gesprek te blijven, willen
we de trein rijdend houden. Ik vind het een mooi proces en
leer er ook veel van. Het maakt ook duidelijk hoe waardevol
het is om als bedrijfstak het gesprek te voeren met de politiek. Dit gaat ons veel opleveren.”
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