PERSBERICHT
Tulpenteelt op toekomstige bouwlocatie zonder medeweten van gemeente.
Op zondag 17 oktober werd de dorpsraad ingelicht dat een landbouwer bezig was met het
oogsten van gras op het land van de toekomstige bouwlocatie ’t Veld Noord. Deze grond is
eigendom van de gemeente Niedorp.
Deze landbouwer, voorheen de eigenaar van deze grond, mag beschikken over de
grasopbrengst van dit stuk land zolang er nog geen bouwactiviteiten zijn.
Wat argwaan wekte bij een aantal belanghebbenden en omwonenden is dat de landbouwer
een week daarvoor spuitwerkzaamheden op hetzelfde land heeft uitgevoerd. Deze mensen
hebben toen de gemeente Niedorp ingelicht over deze activiteiten. Zij hadden het
vermoeden van bollenteelt op deze toekomstige bouwlocatie. Immers waarom gaat men
anders grasland doodspuiten. De gemeente heeft daarop contact gezocht met de
desbetreffende landbouwer en hem er heel duidelijk op gewezen dat hij niet gerechtigd is om
de grond van de gemeente te gaan gebruiken voor bollenteelt. Ook heeft de gemeente hem
erop gewezen dat hij grond van de gemeente Niedorp niet mag onderverhuren.
De desbetreffende landbouwer gaf bij de gemeente aan de gronden wel te hebben verhuurd
aan een bollenkweker.
Een bestuurlid van de dorpsraad die op zondagmiddag 17 oktober polshoogte nam, kreeg
van de landbouwer te horen dat hij niet van plan is om bollen te gaan zetten en ook niet het
voornemen heeft de grond, via een onderverhuur aan derden, als bollenland te verhuren.
De werkelijkheid is dat de landbouwer op zondag het gras geoogst heeft en dat op maandag
18 oktober een bollenkweker gestart is met het planten van tulpen.
Op de dinsdagmiddag 19 oktober is de bollenkweker door de gemeente Niedorp
gesommeerd onmiddellijk de werkzaamheden te stoppen. De bollenkweker heeft toen ook
zijn activiteiten gestaakt.
Tot ieders verbazing is dezelfde bollenkweker op zaterdagmorgen 30 oktober weer verder
gegaan met het planten van de bollen. Naar aanleiding daarvan kwamen van meerdere
kanten meldingen bij de dorpsraad binnen. Ook uiteraard van mensen die van mening waren
dat binnenkort gestart zou worden met het bouwrijp maken van hun toekomstige
woonomgeving.
De dorpsraad heeft daarop onmiddellijk de wethouder geïnformeerd en hem dringend
verzocht om direct actie te ondernemen. De dorpsraad is van mening dat als geen actie werd
genomen de geloofwaardigheid van de gemeente Niedorp en die van de dorpsraad op het
spel stonden. Ook was het niet onmogelijk dat een situatie zou kunnen ontstaan dat mensen
het recht in eigen hand zouden kunnen gaan nemen.
Een half uur na deze melding van de dorpsraad was de verantwoordelijke wethouder, samen
met politie, aanwezig op de bouwlocatie.
De bollenkweker werd gesommeerd onmiddellijk te stoppen met de werkzaamheden. De
bollenkweker weigerde echter te stoppen en ging door met het planten van de bollen. Daarbij
gaf de bollenkweker aan niet te hebben geweten dat de grond van de gemeente was. Als
bollenkweker heeft hij de grond gewoon van iemand gehuurd met het doel daarop bollen te
verbouwen. In de visie van de bollenkweker is de verhuurder de aanspreekbare persoon en
is zijn bedrijf geen partij in deze kwestie.
Na de weigering om te stoppen heeft de meegekomen politie een proces-verbaal
opgemaakt. Door het negeren van het bevel schakelde de politie ook direct de officier van
justitie in. De officier heeft daarop telefonisch contact gehad met de bollenkweker en daarbij
nogmaals aangegeven dat de werkzaamheden onmiddellijk stop gezet moesten worden.
Ook deze eis van de officier werd door de bollenkweker genegeerd en men is gewoon
doorgegaan met het planten van de bollen.
Wat er nu gebeuren gaat?
De geplante bollen zullen verwijderd dienen te worden en wie daarvan de kosten gaat
betalen zal uitgezocht worden.

