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Onderwerp:  

Ontwerpbestemmingsplan Elsbroek 

 

 

Wij stellen voor:  

- Het plan Elsbroek als ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en gedurende 

zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen (conform 

afd. 3.4 Awb). 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Plan van aanpak cyclische herziening bestemmingsplannen (collegebesluit 

 van 21-10-2008) 

- Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Woonzorgzone (raadsbesluit 

 08-06-2006) 

- Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

- De vigerende bestemmingsplannen 

- Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen, ex artikel 2.12 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) jo artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht 

(collegebesluit 07-09-2010) 

- Gemeentelijk archeologiebeleid ‘Naar een realistische en duurzame omgang 

met het archeologische erfgoed in Hillegom’ (raadsbesluit 06-12-2007) 

- Groenbeleidsplan (raadsbesluit 14-11-2002) 

- Stedelijk waterplan (raadsbesluit 08-12-2008) 

- Regionaal Groenbeleidsplan (raadsbesluit 10-09-2009) 

- Evaluatie Speelruimtebeleidsplan (raadsbesluit 10-02-2011) 

- Besluit locatiekeuze moskee (raadsbesluit 08–01-2009 ) 

- Projectbesluit moskee (collegebesluit 31-08-2010) 

- Uitwerkingsplannen Leidsestraat 9 (collegebesluit 26-07-2011) 

- Elsbroekerlaan 2a t/m 2h (collegebesluit 13-03-2012) 

- Projectbesluit Leidsestraat 100 (collegebesluit 22-09-2010) 

- Projectbesluit entrees Mesdaglaanflats (collegebesluit 11-11-2009) 

- Projectbesluit complex 49 fase 5 (collegebesluit 23-11-2010) 

- Vrijstelling art. 19lid2 WRO woonzorgzone fase 1(collegebesluit 07-05-2009) 

- Wijzigingsplan Leidsestraat 171-173 (collegebesluit 8-12-2009) 

- Raadsbesluit Ontwerpbestemmingsplan Elsbroek (30-06-2011)  
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Het doel van het opgestelde ontwerpbestemmingsplan Elsbroek is voldoen aan de 

wettelijke actualisatieplicht van bestemmingsplannen. 

 

 

Inleiding: 

Op 21 februari 2012 hebben wij u per brief geïnformeerd over de vervolgprocedure 

voor het bestemmingsplan Elsbroek. Wij hebben toen geconstateerd dat het 

ontwerpbestemmingsplan dat Croonen Adviseurs West heeft opgesteld en dat in 

augustus/september 2011 ter inzage heeft gelegen niet voldoet aan de gebruikelijke 

kwaliteitseisen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid, verbetering van de kwaliteit en om 

recente ontwikkelingen mee te kunnen nemen, hebben wij besloten om het 

bestemmingsplan niet in deze vorm voor te leggen voor vaststelling, maar om eerst 

een aangepast ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. Met het 

opnieuw ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt ook tegemoet 

gekomen aan een wens van veel indieners van zienswijzen, die hierom hadden 

gevraagd vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur. Het plan is aangepast door een 

ander bureau, Kuiper Compagnons uit Rotterdam. Dit aangepaste 

ontwerpbestemmingsplan is nu gereed en leggen wij aan u voor om (opnieuw) ter 

inzage te leggen. 

 

Afwijkingen ten opzichte van vorige plan 

Zoals bekend zijn er in het vorige plan (bedoeld wordt de versie die ter inzage heeft 

gelegen, op basis van uw raadsbesluit 2294 van 30 juni 2011) veel fouten en 

onjuistheden geconstateerd. Die zijn er in deze nieuwe versie uitgehaald.  

Naast de kleinere tekstuele wijzigingen en correcties, zijn er enkele inhoudelijke 

wijzigingen te noemen als gevolg van recente ontwikkelingen en op basis van de in 

september 2011 ingediende zienswijzen.  

 

1. Rotonde N208 kruising Hoofdstraat/van den Endelaan niet opgenomen in dit plan 

Voor de aanleg van de rotonde wordt een projectafwijkingsbesluit voorbereid, 

zodat de planning niet afhankelijk is van de vaststelling van het bestemmingsplan 

Elsbroek. De begrenzing van het ontwerpbestemmingsplan loopt over het midden 

van de bestaande weg en valt niet meer samen met de ruimtelijke inpassing van de 

rotonde. In het komend jaar op te stellen bestemmingsplan Centrum zal de 

rotonde wel worden opgenomen. 

 

2. Geen supermarkt in Woonzorgzone 

Omdat niet is aangetoond dat het economisch haalbaar is om twee supermarkten 

in deze omgeving te vestigen, en om de centrumfunctie te behouden en te 

versterken, is de mogelijkheid voor een tweede supermarkt in Elsbroek 

geschrapt. Wij hebben in goede afstemming met initiatiefnemer STEK andere 

verhuurmogelijkheden voor het gebouw opgenomen in de sfeer van 

(zorg)gerelateerde dienstverlening en detailhandel. 
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3. Geen woningbouw op hoek Sportlaan en Avenbeeck 

Omdat deze ontwikkeling niet haalbaar bleek, is aan u voorgelegd om de nog niet 

in exploitatie genomen gronden af te sluiten en de boekwaarde ten laste van de 

Reserve Algemene Investeringen te boeken (besluit 26 april 2012). De locatie 

wordt benut voor een groene inrichting en de aanleg van een beperkt aantal 

parkeerplaatsen. In het ontwerpbestemmingsplan Elsbroek wordt het bestemd als 

‘groen’. Binnen deze bestemming is het ook mogelijk parkeren toe te staan. 

 

4. Hoogtemaat moskee op juiste wijze opgenomen 

Bij het opstellen van dit ontwerpbestemmingsplan is het projectbesluit van 

september 2010 integraal overgenomen, en zijn de benodigde correcties zoals de 

bouwhoogte doorgevoerd. 

 

5. Uitwerkingsplannen Leidsestraat 9 en Elsbroekerlaan 2a t/m 2h zijn opgenomen 

Op deze plekken is woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt door recente 

besluitvorming.  

 

Conserverend 

Het bestemmingsplan Elsbroek is een overwegend conserverend bestemmingsplan 

met de ontwikkellocatie van de woonzorgzone. Met conserverend wordt bedoeld dat 

de bestaande rechten zijn opgenomen. 

De fasen 2 tot en met 5 van de woonzorgzone zijn in het ontwerpbestemmingsplan 

opgenomen als uit te werken bestemming. Deze fasen betreffen de fasen ten noorden 

en ten westen van het Multifunctionele centrum (fase 1) en maken (zorg) woningen en 

bijbehorende voorzieningen mogelijk. ( zie 2.3. van de toelichting) 

Eventuele andere ontwikkelingen zijn onvoldoende concreet om op te nemen in het 

ontwerpbestemmingsplan. Deze ontwikkelingen doorlopen op een ander tijdstip een 

eigen planologische procedure.  

 

Argumenten: 

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke actualisatieverplichting als bedoeld in 

art. 3.1 2e lid Wro om 1 keer in de 10 jaar bestemmingsplannen te herzien. 

 

Financiële dekking: 

De kosten voor de herziening dekken we uit de post ‘bestemmingsplan algemeen’.  

Vanwege het conserverende karakter van dit bestemmingsplan zal geen 

exploitatieplan worden vastgesteld. Voor de nieuwe ontwikkeling Woonzorgzone is 

een anterieure overeenkomst opgesteld met de initiatiefnemers. 

 

Communicatie/Participatie: 

Bij het doorlopen van het bestemmingsplanproces zijn de wettelijk verplichte vormen 

van participatie en inspraak gehanteerd, en is de inspraakverordening gevolgd. Het 

voorontwerp is in 2010 twee maal ter inzage gelegd, er zijn inloopavonden gehouden 

en het vooroverleg met de overlegpartners is verzorgd.  
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De reacties en beantwoording zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan in 

hoofdstuk 8. 

Stelt de raad het ontwerpbestemmingsplan Elsbroek op 31 mei vast,  dan leggen we 

het bestemmingsplan ter inzage in de periode van 13 juni t/m 26 juli 2012 (er wordt 

voldaan aan de regel dat het bestemmingsplan tenminste 2 weken buiten de 

schoolvakantie ter inzage ligt).  

Wordt het bestemmingsplan in de raad van 21 juni vastgesteld, dan wordt het in de 

periode  van 15 augustus tot en met 26 september ter inzage gelegd (ook hier wordt 

voldaan aan de regel dat het tenmiste 2 weken buiten de schoolvakantie ter inzage 

ligt).  

Na verwerking van de zienswijzen kan het bestemmingsplan naar verwachting in 

oktober, resp. december 2012 vastgesteld worden. 

 

Zienswijzen 

Bij de ter inzage legging van het vorige plan zijn circa 650 zienswijzen ingediend.  

Met het opstellen van een nieuw ontwerpbestemmingsplan wordt formeel een nieuwe 

procedure gestart. De zienswijzen die zijn ingediend op het vorige plan zijn dan 

formeel ook niet meer van toepassing, maar zijn wel inhoudelijk betrokken bij het 

opstellen van het nieuwe ontwerp. Verschillende inhoudelijke opmerkingen uit de 

zienswijzen zijn meegenomen in de aangepaste versie, maar niet alle opmerkingen 

zijn gehonoreerd. Zo is bijvoorbeeld in de situatie bij de moskee de bouwhoogte nu 

naar de juiste maat aangepast, maar blijft de moskee wel in het plan beschreven 

omdat hiervoor op basis van het projectbesluit goedkeuring is gegeven en de Raad 

van State de bouwvergunning niet heeft geschorst (uitspraak van 18 januari 2012). 

Tijdens de zes weken dat het ontwerp ter inzage ligt heeft een ieder de mogelijkheid 

om (opnieuw) een zienswijze in te dienen. Alleen de zienswijzen die in deze periode 

binnenkomen en ontvankelijk zijn, worden meegewogen bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan. Het is formeel niet mogelijk om de eerder ingediende zienswijzen 

van toepassing te verklaren op het nieuwe plan. Degenen die al in eerdere instantie 

een zienswijze hebben ingediend, krijgen wel de mogelijkheid om kortheidshalve te 

verwijzen naar hun eerdere brief. Alle indieners zullen hierover schriftelijk worden 

geïnformeerd. 

 

Urgentie: 

Alle gemeenten moeten voldoen aan de opgelegde wettelijke actualisatieverplichting 

van bestemmingsplannen, zoals genoemd in artikel 3.1, tweede lid van de Wro. 

Binnen het plangebied Elsbroek zijn enkele bestemmingsplannen inmiddels al meer 

dan 10 jaar oud. Als deze plannen voor juli 2013 niet zijn geactualiseerd volgt een 

sanctie. Het is dan niet meer mogelijk om bouwleges te heffen. Volgens de hiervoor 

benoemde planning kan het bestemmingsplan in december 2012 aan u worden 

voorgelegd zodat het tijdig kan worden vastgesteld.  
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Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Ontwerpbestemmingsplan Elsbroek dd 14-05-2012 

Informatie bij: dhr. E. Tetteroo, e.tetteroo@hillegom.nl, tel.nr. (06) 4630 8445 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

