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Nr.     3. Bestuur\6525  

B&W-besluit   29-03-2016 

Raadscommissie  14-04-2016  

Raad    28-04-2016 

Agendanummer   10c 

 

Onderwerp:  

Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Het Stappenplan Omgevingsvisie Hillegom 2030 vast te stellen. 

2. De participatie-aanpak vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

Structuurvisie Hillegom 2008 

Alle vastgestelde beleid 

 

Doelstelling:  

Helderheid over de aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie, het daarbij te 

voeren participatieproces en de rol en betrokkenheid van de raad in dit proces. 

 

 

Inleiding: 

Om de ruimtelijke ordening binnen de gemeente Hillegom in goede banen te kunnen 

leiden is het kunnen beschikken over een actueel door de raad vastgesteld ruimtelijk 

beleidskader essentieel. Het op dit moment vigerende kader in de vorm van de 

Structuurvisie Hillegom 2008 en de bestemmingsplannen buitengebied is verouderd 

en aan herziening toe. Normaliter zouden wij u voorstellen om te starten met een 

proces om te komen tot een nieuwe Structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan 

buitengebied. De instrumenten structuurvisie en bestemmingsplan zijn gebaseerd op 

de nu geldende Wet Ruimtelijke Ordening.  

Echter, zoals bekend gaat deze wet op in de nieuwe Omgevingswet, die in 2018 in 

werking treedt. De afgelopen maanden hebben wij ons dan ook gebogen over de 

mogelijkheden om de noodzakelijke herziening / actualisatie van structuurvisie en 

bestemmingsplannen te bezien in het licht van deze nieuwe Omgevingswet. Daartoe 

hebben wij de expertise ingeschakeld van bureau Kuiper Compagnons. Dit bureau is 

nauw betrokken bij enkele landelijke pilots die momenteel in uitvoering zijn om te 

experimenteren met het gedachtengoed van de nieuwe Omgevingswet en beschikt 

derhalve over de benodigde expertise op het gebied van de Omgevingswet, 

bewonersparticipatie en vroegtijdige betrokkenheid van de gemeenteraad bij zowel 
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proces als inhoud.  In bijgaand stappenplan Omgevingsvisie Hillegom 2030 staat de 

aanpak beschreven. 

 

Informatie 

De Omgevingswet is nieuw en betekent een cultuuromslag van alle betrokkenen. Wij 

hechten er dan ook aan om u goed te informeren over deze wet en de consequenties 

daarvan. Hiertoe hebben wij geïnitieerd dat u op 7 april aanstaande tijdens een 

informatiebijeenkomst vanuit de VNG geïnformeerd wordt over de wet.  

Tijdens de commissievergadering van 14 april is Kuiper Compagnons aanwezig voor 

een presentatie over de aanpak en proces voor het opstellen van een Omgevingsvisie. 

 

Actualisatie bestemmingsplannen buitengebied  

Wij vinden het niet wenselijk om vooruitlopend op de vaststelling van de 

Omgevingsvisie beleidskeuzes voor de bestemmingsplannen buitengebied aan u voor 

te moeten leggen. Het Ministerie van I&M biedt de mogelijkheid om ontheven te 

worden van de sancties die staan op het niet hebben van een actueel 

bestemmingsplan (namelijk het niet kunnen heffen van leges) door de betreffende 

bestemmingsplannen voor 1 oktober aan te melden als bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte. Omdat dit een collegebevoegdheid is, zal het college voor 1 

oktober 2016 de betreffende bestemmingsplannen hiervoor bij het Ministerie van I&M 

aanmelden. Na de vaststelling van de Omgevingsvisie kan deze visie dan juridisch 

verankerd worden in een Omgevingsplan. 

 

Argumenten: 

 

1.  In  het Stappenplan Omgevingsvisie Hillegom 2030 wordt helder omschreven op 

welke wijze een Omgevingsvisie Hillegom 2030 opgesteld kan worden 

Het bureau Kuiper Compagnons heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met 

landelijke pilots voor het opstellen van een Omgevingsvisie en heeft de aanpak 

opgenomen in bijgaand Stappenplan. Uitgangspunt is dat we bij het opstellen van de 

Omgevingsvisie rekening houden met recent opgesteld beleid, zoals de Woonvisie, 

Groenbeleidsplan, Centrumplannen en de ISG2016.  

 

2. Onderstaande participatie-aanpak voorziet in de betrokkenheid van bewoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie 

 

Participatie-aanpak en de te betrekken partijen 

Wij stellen voor om aan de voorkant doelgroepen en belangenorganisaties mee te 

laten denken. Daarom is het belangrijk helder te krijgen wat het doel van de 

participatie is en - met het oog op een goed verwachtingenmanagement - aan alle 

participanten aan de hand van ‘spelregels’ het ‘speelveld’ duidelijk te maken: 

waarover kunnen zij wel en niet meedenken? Dit moet goed afgebakend zijn, maar er 

moet ook voldoende ruimte worden ingebouwd voor verbeelding en dromen over de 
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toekomst. Ten behoeve van een goed evenwicht is een (opr)echt open houding 

onontbeerlijk. Dit betekent dat echt geluisterd moet worden naar de behoeften en 

verlangens van participanten, maar dat ook aangegeven moet worden wat de (soms 

beperkte) speelruimte is van de gemeente om hierin te voorzien. 

 

 

 

‘Denktank’ 

In een denktank neemt een beperkt aantal vertegenwoordigers uit de gemeente 

plaats, die inbreng leveren voor de planverrijking en proactief meedenken. Dit zijn de 

vertegenwoordigers van (belangen)organisaties eventueel aangevuld met lokale, 

gemeentebrede belangenbehartigers. Dit kan betekenen dat het een grote groep 

wordt maar dit hoeft, zo blijkt uit ervaring, geen belemmering te zijn. De status is 

eveneens die van coproducenten. De terugkoppeling komt op de website en via 

sociale media. Zodoende wordt een veel bredere groep aangesproken dan alleen de 

leden van de denktank zelf. 

 

‘Burgers’ 

De burgers buiten de denktank willen geïnformeerd worden op verschillende 

‘handige’ momenten in het proces, maar ambiëren mogelijk niet structureel een 

bijzondere of actieve rol. Niettemin gaan wij hen op dezelfde wijze als bij de 

denktank uitdagen met ideeën te komen. In de praktijk blijkt veelal dat zij (op 

onderdelen) zeker hun steentje kunnen bijdragen.  

 

‘Burgerpanel’ 

Wij stellen voor om gedurende het proces twee peilingen in het burgerpanel te 

organiseren. Deze zijn specifiek bedoeld om achterliggende motivaties scherp te 

krijgen. Waarom woont, werkt en recreëert iemand in Hillegom? Wat wordt het meest 

gewaardeerd: de voorzieningen, het landschap, de nabijheid van een stad, het dorpse 

karakter? Ook zullen concrete keuzes worden voorgelegd. 

 

‘Regio/B3’ 

De B3-gemeenten Lisse en Teylingen worden bij aanvang geraadpleegd c.q. 

geïnterviewd. Daarna ‘coproduceren’ wij telkens met hen en met de 

vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten en provincies gezamenlijk in de 

participatieronden. Vanzelfsprekend zal daarbij ook de afstemming in ISG-verband 
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besproken worden. Indien nodig kunnen wij voorafgaand aan deze bijeenkomsten 

met Lisse en Teylingen afstemmen.  

 

Financiële dekking: 

In de begroting 2016 en 2017 is budget gereserveerd voor het opstellen van een 

Omgevingsvisie en bestemmingsplan buitengebied  (met verbrede reikwijdte). Het 

bureau Kuiper Compagnons voert de plannen voor ons uit. 

 

Participatie: 

Zie punt 2. Bij de argumenten. 

 

Urgentie: 

Om de Omgevingsvisie in augustus/september 2017 vast te kunnen stellen is het van 

belang om snel van start te gaan, zodat ook het Omgevingsplan voor het 

buitengebied spoedig daarna kan worden vastgesteld.  

 

Kanttekeningen:  

Niet van toepassing. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Bijlagen: 

- Stappenplan Omgevingsvisie Hillegom 2030 op hoofdlijnen 

 

Informatie bij: Sjoukje Eringa, S.Eringa@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537316 
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Onderwerp: 

Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op de gemeentewet; 

 

besluit:  

1. Het Stappenplan Omgevingsvisie Hillegom 2030 vast te stellen. 

2. De participatie-aanpak vast te stelen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 april 2016 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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