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                                                          Manifest  

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vindt dat er grenzen 

in zicht komen voor bouwlocaties in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. 

Nog meer woningen en bedrijfsruimten en straks mogelijk de invulling van het 

energietransitiebeleid gaan een te grote inbreuk vormen op het wereldwijde unieke 

karakter van de Duin- en Bollenstreek. 

Het CHG prijst zich gelukkig met de afspraken die de gemeenten en de provincie Zuid-

Holland destijds hebben vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie 

Greenport (ISG). Echter bij de uitvoering van de woningbouwparagrafen ontstaan nu 

spanningen door gebrek aan duidelijkheid voor het buitengebied. De leidende ISG 

Landschapsperspectiefkaart biedt te veel ruimte voor ontsporingen in het landschap. 

Dit wordt nog eens versterkt door de autonomie van gemeenten over hun 

grondgebied en de invoering van de Omgevingswet. 

Besluiten die de streek landschappelijk aantasten zullen nog meer dan voorheen 

zorgvuldig moeten worden afgewogen. Het huidige toetsingskader ontbreekt 

daarvoor. De gebiedsprofielen zijn niet zodanig beschreven dat hieruit een directe 

bescherming blijkt. Maatwerkconstructies, pilots en precedenten vormen telkens een 

verdere bedreiging voor het gebied. Het Planbureau voor de Leefomgeving wees 

recentelijk ook op deze landelijke trend. 

CHG Top-kaarten 

Het CHG wil met zijn Top-kaarten concreet aangeven wat de uiterste grenzen zijn 

voor verder aantasten van de openheid van het gebied. Gemarkeerd zijn 

karakteristieke wegen en waardevolle gebieden. Waar geen markering is aangebracht 

langs wegen of in gebieden betekent dat niet dat hiermee een vrijbrief wordt 

gegeven voor verdere bebouwing.  

Het CHG wenst: 

1. Een nadere aanscherping van de ISG Landschapsperspectiefkaart met daarin 

    concreet aangegeven per gemeente waar bebouwing onder geen enkele 

    voorwaarde wordt toegestaan in het buitengebied (aan te wijzen als Top-locatie). 

2. Stringente handhaving op het aanbrengen van groenvoorzieningen rondom 

    bedrijfsgebouwen en controle op ongeoorloofde gras- en paardenweiden. 

3. Zonneweiden en windmolens te weren in het buitengebied van de Duin- en 

    Bollenstreek.    

Gebruikte kaarten: - Gemeentekaart 2019 met voornamelijk als uitgangspunt de grenzen van het   

                                     werkgebied van de GOM (kaart achterin toegevoegd) 
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