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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55452\3. Bestuur\6896 
Datum voorstel:   26 augustus 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  28 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   José Nicola  
  (vervanging 15-09 t/m 15-10 door Isabelle Salman) 
E-mailadres:   j.nicola@hillegom.nl / i.salman@hillegom.nl 

Telefoonnummer:     0252 - 537303 / 537253 
 
Agendapunt:  12e 

 
Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 

Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 

 
Onderwerp:  Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 52 
 

 
Wij stellen voor 
 

- Het plan Zandlaan 52 als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en gedurende 
zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen (conform afd. 

3.4 Awb). 
 

 
Inleiding 

De eigenaar/initiatiefnemer van Zandlaan 52 is een aantal jaren geleden gestopt met de 
kwekerij van snijbloemen en snijtakken. In de loop der jaren is de kwekerij veranderd in 
een parkachtig landschap met vele bijzondere bomen en planten. Daarbij wordt de kas 

reeds gebruikt als expositieruimte voor een grote collectie bollenglazen, 
bollenschilderijen en andere historische voorwerpen gerelateerd aan het bollenvak. Aan 
de zuidzijde van het perceel wil initiatiefnemer twee recreatiewoningen realiseren die 

uitkijken over de polders, om zo inkomsten te genereren om het ontstane landschap in 
stand te kunnen houden en bezoekers een gelegenheid te geven de tuin te bekijken. 
 

Het initiatief voor de Zandlaan 52 ziet op diverse aspecten. Zo wordt de agrarische 
bedrijfswoning omgezet naar een reguliere woning. De bestemming ‘Agrarisch – 
bollenteelt – Bollenzone 2’ wordt gewijzigd naar ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Recreatie’. Er 

worden twee recreatiewoningen mogelijk gemaakt. Zodra die in gebruik genomen zijn 
dient de stacaravan verwijderd te worden. Aan de bestaande kas wordt de 
museumfunctie met ondergeschikte horeca toegekend, zodat de bewoner/eigenaar zijn 

collectie bollenglas ten toon kan stellen en kan delen met geïnteresseerden. Voor een 
uitgebreide omschrijving van het plan verwijzen wij u naar de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan, met name hoofdstuk 2.  

 
Over dit plan is vooroverleg gevoerd met de betrokken overheidsorganen. De ontvangen 
opmerkingen zijn verwerkt in dit ontwerpbestemmingsplan. In de argumenten gaan wij 

hier nader op in. Met dit voorstel vragen wij u het plan ter inzage te leggen. 
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Bestaand kader/context 
Wet ruimtelijke ordening 
Verordening Ruimte en ISG 

Beheersverordening De Polders 
 
Beoogd effect 

Het initiatief draagt bij aan de Ambitieverklaring Duin- en Bollenstreek op het gebied 
van recreatie en toerisme. Hierin is afgesproken dat gemeenten nachtverblijf in de streek 
stimuleren.   

Argumenten 
1.1 Het ontwerpbestemmingsplan past binnen het bestaande beleid 
De locatie is gelegen buiten het bestaand stads- en dorpsgebied (bsd) en het plan past 
binnen het provinciale beleid. Uit de toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking 
blijkt, dat de herontwikkeling geen stedelijke ontwikkeling is in de zin van de ladder. 

Het initiatief past binnen de gebiedsvisie Groen Genoegen. Het gebied is bedoeld voor 
extensieve recreatie. Kleinschalige verblijfsgelegenheden sluiten hierbij aan.   
Ook past dit plan binnen de ISG. We willen namelijk een kwaliteitsimpuls geven aan de 

verblijfsrecreatie. Omdat het om recreatiewoningen gaat hoeft er geen GOM-afdracht 
plaats te vinden. Het is daarbij wel van belang dat de recreatiewoningen niet voor 
permanente bewoning gebruikt worden. Dit is geregeld in het bestemmingsplan. Wij 

verwachten dat er weinig extra verkeersbewegingen ontstaan. De recreatiewoningen 
zullen de uitstraling van het gebied niet beïnvloeden. 
 

1.2 Uit de vooroverlegreacties blijken geen belemmeringen voor dit initiatief 
Wij hebben reacties ontvangen van de provincie, het hoogheemraadschap, de 
veiligheidsregio en de gemeente Bloemendaal.  

De provincie heeft aangegeven dat de ontwikkeling van twee recreatiewoningen geen 
probleem vormt en dat het plan de richtpunten van de provincie niet aantast.  
Het hoogheemraadschap heeft verzocht de hoofdwatergang langs de zuidoostzijde te 

bestemmen als Water, voor zover gelegen binnen de plangrens. Dit hebben wij uiteraard 
gedaan. De veiligheidsregio ziet geen aanleiding om aanvullende voorwaarden te stellen. 
Het terrein voldoet aan de eisen van bereikbaarheid en bluswatervoorziening.  

De verwachte omgevingshinder van dit plan is naar verwachting verwaarloosbaar en in 
ieder geval minder groot dan de omgevingshinder van het (voormalig) agrarisch bedrijf, 
aldus de gemeente Bloemendaal. Wel heeft men aandacht gevraagd voor de 

mogelijkheid van standplaatsen voor kampeermiddelen en om deze te limiteren tot 
enkele standplaatsen in verband eventuele overlast. Hoewel het hebben van een 
kampeerterrein nooit de intentie was van initiatiefnemer, was dit te ruim opgenomen in 

het voorontwerpbestemmingsplan. Dit is teruggebracht naar één kampeermiddel (de 
reeds geplaatste caravan), welke verwijderd dient te worden wanneer de twee 
recreatiewoningen voltooid zijn. 

 
1.3 De ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan is een wettelijke 

verplichting. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 

 
Financiële consequenties 
De beoogde ontwikkeling vindt plaats op eigen terrein voor rekening en risico van 

initiatiefnemer. Met initiatiefnemer wordt een planschadevergoedingsovereenkomst 
gesloten. Er is geen sprake van andere exploitatiekosten. Het is niet nodig een 
exploitatieplan op te stellen 
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Aanpak / uitvoering / participatie 
Voor de raadsbehandeling over dit voorstel zal initiatiefnemer een 
informatiebijeenkomst organiseren op eigen terrein. Raadsleden en omwonenden 

worden per brief hiervoor uitgenodigd. Uw raadsbesluit maken wij bekend in de 
Hillegommer en in de Staatscourant. Een ieder kan gedurende zes weken een zienswijze 
indienen. Wij zullen omwonenden hier per brief over informeren. 

 
Duurzaamheid 
N.v.t. 

 
HLT 
N.v.t. 

 
Urgentie 
N.v.t. 

 
Evaluatie 
N.v.t. 

 
Bijlagen / achtergrondinformatie 
Ontwerpbestemmingsplan Zandlaan 52 (toelichting, regels en verbeelding) 

 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 
 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 Wro en afd. 3.4 Awb, 
 
 

besluit: 
 

- Het plan Zandlaan 52 als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en gedurende 

zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen (conform afd. 
3.4 Awb). 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


