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Onderwerp:  

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan De Polders 

 

 

Wij stellen voor:  

- Een voorbereidingsbesluit ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) te nemen voor bestemmingsplan De Polders (inclusief verbodsbepaling en 

afwijkingsmogelijkheid) overeenkomstig bijgaande kaart.   

- Het voorbereidingsbesluit een dag na de bekendmaking in werking te laten treden. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte  

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) (2009) 

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (2006) 

Structuurvisie Hillegom (2008) 

Gebiedsvisie De Polders “Groen Genoegen” (2011) 

Bestemmingsplan De Polders (2000) 

Ontwerpbestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder (2012) 

 

 

Inleiding: 

Bestemmingsplan De Polders (2000) 

Het bestemmingsplan De Polders (2000) is verouderd en moet op basis van de Wro voor 

1 juli 2013 geactualiseerd zijn. Voor het natuur- en recreatiegebied in de Vosse- en 

Weerlanerpolder (deels) is inmiddels een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.  

 

Gebiedsvisie De Polders “Groen Genoegen” (2011) 

De Gebiedsvisie De Polders “Groen Genoegen” is in 2011 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Hierin is opgenomen, dat afhankelijk van de besluitvorming met 

betrekking tot de verbindingsweg N205-206 (Duinpolderweg) bekeken wordt hoe een 

passantenhaven met woonboten in het noordelijk deel van de Polders ingepast kan 

worden.  
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Voorbereidingstraject Duinpolderweg 

In oktober/november 2012 wordt besloten of de Duinpolderweg doorgaat en zo ja, 

welke twee tracés in een milieu effect rapportage (MER) onderzocht worden. Voor deze 

tracés kan in het nieuwe bestemmingsplan De Polders een “uit te werken bestemming” 

(Verkeer – Uit te werken) worden opgenomen.  Hieraan kan een bouwverbod gekoppeld 

worden en eventueel een vergunningstelsel voor werken en werkzaamheden.  

 

Voorbereidingsbesluit 

Voorgesteld wordt om ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)  

te besluiten een voorbereidingsbesluit te nemen om een herziening voor het  

bestemmingsplan De Polders voor te bereiden, overeenkomstig de ter inzage gelegde 

kaart. Hierin wordt tevens bepaald, dat het verboden is om het gebruik van de grond 

en/of bouwwerken te wijzigen met uitzondering van het gebied, dat valt in het  

(ontwerp)bestemmingsplan Vosse- en Weerlanerpolder. 

Voorts wordt bepaald, dat het bevoegd gezag kan afwijken middels een omgevings- 

vergunning van het genoemde verbod, mits de voorgenomen wijziging van het gebruik 

niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan De Polders. 

 

Argumenten: 

1. Wettelijke verplichting om voor 1 juli 2013 actuele bestemmingsplannen te hebben 

Met het nemen van een voorbereidingsbesluit start de voorbereidingsbescherming 

voor De Polders gedurende een jaar en kunnen we starten met het opstellen van de 

herziening van het bestemmingsplan. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de 

verplichting opgenomen, dat alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder 

mogen zijn dan 10 jaar. Als sanctie is opgenomen, dat de bevoegdheid tot het 

invorderen van rechten voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan 

komt te vervallen (artikel 3.1, vierde lid, van de Wro). Dit betekent, dat met name het 

recht om leges te heffen voor omgevingsvergunningen vervalt. 

  

2. Maatwerk om ongewenste en gewenste ontwikkelingen in De Polders te reguleren 

Met het nemen van een voorbereidingsbesluit om het bestemmingsplan De Polders 

voor te bereiden, treedt de voorbereidingsbescherming in werking een dag na de 

bekendmaking. Door tevens een verbod en afwijkingsmogelijkheid in dit 

voorbereidingsbesluit op te nemen, kunnen enerzijds ongewenste ontwikkelingen in 

De Polders worden tegengehouden, welke de beleidsvoornemens van de Gebiedsvisie 

De Polders “Groen Genoegen” en/of de aanleg van de Duinpolderweg doorkruisen. 

Anderzijds kunnen we door de afwijkingsmogelijkheid gewenste ontwikkelingen juist 

weer wel mogelijk maken.  

 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 
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Communicatie/Participatie: 

Het voorbereidingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking en staat op de 

zogenaamde negatieve lijst. Dit betekent dat bezwaar en beroep niet mogelijk is. 

De bekendmaking van het voorbereidingsbesluit vindt plaats in het Witte Weekblad, 

de Staatscourant en langs elektronische weg. 

 

Urgentie: 

Met het vaststellen van een voorbereidingsbesluit wordt de 

voorbereidingsbescherming voor De Polders (na bekendmaking) van kracht. Een 

besluit op korte termijn is nodig op basis van de eerder genoemde argumenten. 

 

Kanttekeningen: 

Gestart wordt met de voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan De 

Polders, zoals de inventarisatie e.d. Het voorontwerpbestemmingsplan De Polders 

kunnen we niet eerder opstellen, dan dat er duidelijkheid is over de twee tracés voor 

de Duinpolderweg. Een voorbereidingsbesluit heeft een beperkte levensduur van een 

jaar. Binnen een jaar moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 

Wanneer dit niet gebeurt, moeten we na afloop van het jaar omgevingsvergunningen 

in behandeling nemen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Kaart plangebied bestemmingsplan De Polders 30-08-3012 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

