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Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 

gehouden op 7 juli 2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester 

Leden:  de dames A. van Dijk (PvdA), C.J. Hoekstra (CDA), J.A. Ringelberg (VVD), 

J.M.R. Rippner (BBH), en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren T.P. Adamse 

(D66), S. Boschma (D66), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers 

(BBH), W.P.E.M. de Goeij (VVD), J. Grimbergen (BBH), A.J. van Heusden 

(Bloeiend Hillegom), J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom) en M. Roelofs 

(BBH)  

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Aanwezige wethouders: mevrouw A.E. Snuif, de heren A. de Jong, F.Q.A. van Trigt en 

J.A.J. Verheijen 

 

Afwezig: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom) en A.M. Ruigrok-

Schoorl (CDA) en de heren J. van Duffelen (BBH), J.A. van Rijn (BBH) en 

F.R. Vrijburg (CDA) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19:38 uur. 

De raad neemt een minuut stilte in acht wegens het overlijden van oud-

wethouder de heer A.J.G. Lommerse. 

Door loting wordt de heer Jansen aangewezen als eerst stemmend lid. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De raad voegt punt 4b toe voor een terugkoppeling door wethouder De Jong uit 

de stuurgroep Duinpolderweg. 

De raad voegt punt 10a toe ter behandeling van een motie over energie- en 

klimaatneutrale gemeente. 

De raad stelt de agenda met inachtneming hiervan vast. 

 

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Vragenkwartier 

Mevrouw Hoekstra stelt vragen over de invloed van de ambtelijke fusie op het 

ziekteverzuim van medewerkers. Deze worden beantwoord door burgemeester 

Van Erk. 

De heer Jansen stelt vragen over een eventuele overdracht van de N442 

(Beeklaan) van de provincie aan de gemeente. Deze worden beantwoord door 

wethouder De Jong. 

 

4a. Terugkoppeling door AB-lid uit AB Holland Rijnland van 6 juli 2016 

Mevrouw Ringelberg doet verslag van de vergadering van het algemeen bestuur 

van Holland Rijnland. 

 

4b. Terugkoppeling door wethouder De Jong uit de stuurgroep Duinpolderweg 

Wethouder De Jong doet verslag van de vergadering van de stuurgroep en 

beantwoordt enkele vragen naar aanleiding hiervan. 

 

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie van 12 en 24 mei 2016 

en de raadsvergadering van 24 mei, 26 mei en 9 juni 2016 

De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast. 
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De raad actualiseert de actielijst. 

 

De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en 

doorlopende toezeggingen. 

 

6. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 

 

7. Schriftelijk gestelde vragen 

De raad neemt kennis van de beantwoording. Mevrouw Hoekstra stelt een vraag. 

Deze wordt door wethouder Snuif beantwoord. 

 

8. Programmarekening 2015 

De heer Jansen trekt namens de indieners de motie over het HVVP in, die in de 

raad van 28 april was aangehouden. 

De heer Jansen dient namens de fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks 

een motie in (zie bijlage). 

De raad verwerpt de motie. De fracties van Bloeiend Hillegom en GroenLinks zijn 

vóór. De overige fracties zijn tegen. 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

9. Parkeerbeleidsnota 

De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en Bloeiend 

Hillegom amendement 1 in (zie bijlage). 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom amendement 2 in. 

Na discussie trekt de heer Van Egmond namens de indieners amendement 1 in. 

De raad verwerpt amendement 2. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is vóór. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van GroenLinks is tegen. 

 

10. Krediet voor de realisatie van de 3
e

 fase N208 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom amendement 1 in 

(zie bijlage). 

De heer Boschma dient namens de fractie van D66 motie 1 in. 

Mevrouw Van Dijk dient namens de fracties van PvdA en GroenLinks motie 2 in. 

De heer Jansen dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom mondeling 

amendement 2 in. 

Na discussie trekken de heer Boschma en mevrouw Van Dijk namens de indieners 

de moties 1 en 2 in. 

De raad verwerpt amendement 1. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is vóór. 

De raad verwerpt amendement 2. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is vóór. 

De raad besluit volgens voorstel. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is tegen. 

 

10a. Motie Opdracht te komen tot een energie- en klimaatneutrale gemeente 

De heer Boschma dient namens de fracties van D66, BBH, CDA, VVD en 

GroenLinks de motie in (zie bijlage). 

Na discussie wijzigt de heer Boschma de motie namens de indieners. 

De raad neemt de gewijzigde motie unaniem aan. 

 

11. Hamerstukken: 

11a. Vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente 

 Hillegom 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11b. Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 
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11c. Toetreding gemeente Voorschoten tot de GR Omgevingsdienst West-Holland 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11d. Brief van de heer Meulblok van 29 februari 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11e. Verantwoording besteding fractieondersteuning 2015 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11f. Holland Rijnland begroting 2017 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11g. Programmabegroting 2017 RDOG HM 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11h. Bestuursopdracht en startnotitie wijziging Welstandsbeleid 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11i. Vaststellen Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11j. ISD jaarrekening 2015 en begroting 2017 

De heer Van Egmond legt een stemverklaring af. 

De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

11k. Hulp bij het Huishouden 

 De raad besluit unaniem volgens voorstel. 

 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:08 uur.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 september 2016. 

 

 

 

 

 

drs. A.J. Jaspers A. van Erk  

griffier voorzitter 
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 BIJLAGE 

 

MOTIE  (verworpen) 

Onderwerp: Programmarekening 2015 - Evaluatie HVVP 2009-2018 

Ingediend door de heer Jansen namens de fracties van Bloeiend Hillegom en 

GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de programmabegroting van 2015 een evaluatie van het HVVP 2009-2018 is 

opgenomen; 

- het college eenzijdig heeft besloten om deze evaluatie niet uit te voeren maar in 

plaats daarvan een Tussenrapportage HVVP op te stellen; 

- de raad deze Tussenrapportage heeft besproken in de raadscommissie van 13 april 

2016, 

van oordeel dat  

-  een evaluatie van groot belang is om de raad in staat te stellen om zijn controlerende 

en kaderstellende rol inzake het HVVP te vervullen; 

-  de nu beschikbare Tussenrapportage hiervoor niet geschikt is; 

-  omstandigheden die de uitvoering van de afgesproken evaluatie verhinderen (zoals 

een capaciteitstekort in de ambtelijke organisatie) tijdig aan de raad gemeld behoren 

te worden, zodat de raad de gelegenheid heeft om zich hierover te beraden en kan 

besluiten tot passende maatregelen, 

gehoord de beraadslaging,  

- spreekt zijn afkeuring uit over het eenzijdig door het college genomen besluit om de 

in de programmabegroting 2015 opgenomen evaluatie van het HVVP niet uit te 

voeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

AMENDEMENT 1  (ingetrokken) 

Onderwerp: Parkeerbeleidsnota – Parkeren bij het station 

Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en 

Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen  

“waarbij aan de deelnota Hillegom, in paragraaf 3.4.2, vóór de laatste zin van de eerste 

alinea wordt toegevoegd:  

Dit onderzoek moet duidelijk maken wat de huidige en toekomstige behoefte aan 

parkeercapaciteit bij het station is t.b.v. treinreizigers en hoe deze behoefte zich 

verhoudt tot de huidige beschikbare capaciteit. 

Het onderzoeksrapport wordt uiterlijk 1 november 2016 aan de raad aangeboden. Als 

eruit blijkt dat de huidige en/of toekomstige behoefte de beschikbare capaciteit 

overstijgt, zal in het rapport in kaart worden gebracht welke mogelijkheden er zijn om 

het tekort op te heffen. Een voorstel op basis hiervan zal gelijktijdig aan de raad worden 

voorgelegd.” 

 

Toelichting 

Aan dit amendement liggen de overwegingen ten grondslag dat 

 geconstateerd is dat overdag 95-100% van de parkeerplaatsen op het P+R-terrein bij 

het station worden benut; 

 overdag de parkeerdruk in de straten rond het station acceptabel is maar wel oploopt 

naarmate de afstand tot het station kleiner wordt; 

 het nieuwe parkeerbeleid o.a. aangeeft dat wordt ingezet op uitbreiding van de 

parkeercapaciteit bij het station en dat hiervoor nader onderzoek nodig is. 
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Wij zijn van mening dat 

 het gebruik van het NS-station gestimuleerd dient te worden en dat het aanbieden 

van voldoende parkeergelegenheid hiervoor voorwaardelijk is; 

 het uitwijkgedrag ten gevolge van onvoldoende parkeergelegenheid bij het station 

voorkomen dient te worden voor zover het overlast veroorzaakt voor omwonenden; 

 het noodzakelijk is om duidelijkheid te creëren inzake de (huidige en toekomstige) 

verhouding tussen vraag naar en aanbod van parkeercapaciteit en de mogelijkheden 

om het aanbod uit te breiden, zodat de raad hieromtrent goed onderbouwde keuzes 

kan maken. 

 

 

AMENDEMENT 2  (verworpen) 

Onderwerp: Parkeerbeleidsnota – Overgangsregeling parkeernormen 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan het conceptbesluit toevoegen 

“waarbij in de Nota Parkeernormen op blz. 16, de eerste zin van paragraaf   

3.4 Overgangsregeling parkeernormen  wordt gewijzigd in:  

Voor bestaande bouwinitiatieven van maximaal 5 wooneenheden is een 

overgangsregeling van toepassing.”  

 

Toelichting 

De tekst die het college voorstelt luidt: 

“Voor bestaande bouwinitiatieven is een overgangsregeling van toepassing. Deze houdt 

in dat bij de gemeente op dit moment bekende bouwinitiatieven nog maximaal één jaar 

na publicatiedatum van deze nota een vergunningverzoek kunnen indienen op basis van 

de oude gemeentelijke parkeernormen.” 

Dit opent, gedurende de lange overgangstijd van een jaar, de mogelijkheid dat een door 

de raad niet te overzien aantal plannen, op basis van de oude normen ten uitvoer 

worden gebracht. 

De raad kan dan niet om ruimtelijke motieven of om andere redenen, zoals een reeds 

(te) hoge bestaande parkeerdruk, invulling geven aan mogelijke gerechtvaardigde 

bezwaren vanuit de omgeving op dit punt. Een voorbeeld is de principe-toezegging tot 

medewerking van de raad aan de ontwikkeling naar woningbouw van de locatie “De Wit” 

en de parkeerdruk bij het station. 

Wij stellen daarom voor de overgangsregeling te beperken tot kleine bouwplannen van 

maximaal 5 wooneenheden.  

 

 

AMENDEMENT 1  (verworpen) 

Onderwerp: Krediet realisatie 3
de

 fase N208 – Kruispunt in plaats van rotonde 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

De conceptbesluitpunten te vervangen door 

1. Niet in te stemmen met het inrichtingsplan voor de realisatie van de 3
e

 fase N208; 

2. Het college op te dragen het inrichtingsplan zodanig aan te passen dat de kruising 

Weerlaan/Pastoorslaan een kruispunt blijft. 

 

Toelichting 

De raad heeft eerder, op 4 oktober 2012, als uitgangspunt gekozen voor een kruispunt 

op de kruising Weerlaan/Pastoorslaan. Naar onze mening is er geen goede reden om nu 

hiervan af te wijken. 

- De financiële afweging tussen een kruispunt met stoplichten (VRI) en een rotonde, die 

bij de stukken zit, geeft om verschillende redenen een onzuiver beeld. 
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a. De kosten voor onderhoud van de zogeheten rammelstrook bij de rotonde zijn te 

laag ingeschat. 

In het collegevoorstel van 15 maart 2016 (nummer 6415) is vermeld dat 

rammelstroken al bij incidenteel gebruik schade oplopen. De portefeuille-houder 

heeft in zijn antwoord op vragen in het vragenkwartier van de raad op 31 maart 

2016 het rijden over de rammelstrook betiteld als het verkeerd nemen van een 

rotonde. Maar uit de rijcurvesimulaties blijkt dat nagenoeg iedere 

vrachtwagenpassage noodzakelijkerwijze verloopt via de rammelstrook.  Dit 

intensieve gebruik leidt dus tot veel hogere onderhoudskosten dan waarmee in 

de kostprijsvergelijking is gerekend. Ook de risicoaansprakelijkheid voor de 

gemeente gaat hiermee omhoog, doordat de beschikbaarheid van de rotonde 

wegens noodzakelijke herstelwerkzaamheden omlaag gaat. 

b. De kostenvergelijking is gebaseerd op  een termijn van 40 jaar, waarbij er na 

twintig jaar een indexatie van kosten voor de VRI is meegenomen. Het is niet 

realistisch om dit alleen voor de VRI te doen, gezien het feit dat de kruising naar 

alle waarschijnlijkheid over tien jaar zal moeten worden herzien, bij gewijzigde 

omstandigheden van de oost-west-stroomverbindingen. 

c. Uit de stukken blijkt ook dat het kengetal voor de aanlegkosten van een rotonde 

hoger is dan voor een kruispunt (respectievelijk 160 en 100 euro per m
2

). 

- Ook zal een rotonde negatief voor de verkeersveiligheid uitwerken, als gevolg van het 

dode-hoekeffect  bij vrachtwagens en (kleine) bestelwagens. Dit geldt zeker als de 

fietspadgebruiker een snelle fietser is, die voorrang heeft terwijl de 

beroepsbestuurder druk bezig is zijn wagen zonder schade aan weg en wagen over 

de rotonde te sturen. In de gepresenteerde beelden van het dode-hoekeffect staat de 

vrachtwagen niet op de rammelstrook geprojecteerd, als er van richting moet worden 

veranderd. In de praktijk zal hij daar wel rijden en is het dode-hoekeffect groter. 

Bijkomend risico is het op de rotonde eindigende twee-richtingen-fietspad. Dit heeft 

in één richting geen vloeiende lijn om de weg te vervolgen. 

- De suggestie dat bewoners een keuze zouden hebben gehad is onjuist. Er is nooit 

een uitgewerkt kruispunt gepresenteerd voor inspraak. 

 

 

AMENDEMENT 2  (verworpen) 

Onderwerp: Krediet realisatie 3
de

 fase N208 – Uitvoering zijstraten 

Ingediend door de heer Jansen namens de fractie van Bloeiend Hillegom 

 

Tekst amendement 

Aan besluitpunt 1 toevoegen: “onder de voorwaarde dat de zijstraten zonder inritband 

worden geplaatst en in een doorlopende kleur gelijk aan de hoofrijbaan tot aan het 

fietspad.” 

 

Toelichting 

Bij de besluitvorming voor de herinrichting N208 is door de raad als kader gesteld dat 

het beeld en uiterlijk van deze weg van komgrens tot komgrens gelijk diende te blijven. 

Daardoor ontstaat een visueel rustiger straatbeeld en dat komt de verkeersveiligheid ten 

goede. Ook een goede doorstroming van het verkeer op de N208 was een belangrijke 

doelstelling.  

Nu is in punt 2.9 van het Ontwerpnotitie Herinrichting N208 fase 3 gedocumenteerd dat 

een gelijkvormige uitvoering in fase 1 & 2 niet overal gerealiseerd is.  

Dit is in tegenspraak tot de kadernota herinrichting N208, waarin letterlijk staat bij 3.3.1 

dat een diversiteit in uiterlijk moet worden voorkomen zodat een herkenbare 

verkeersafwikkeling mogelijk is. 

Nu er bij een wegvak tussen kruispunt Sixlaan en Pastoorslaan de mogelijkheid is om 

een uniform beeld te verkrijgen, zou deze kans moeten worden aangegrepen.   

De Prinses Irenelaan en de Maerten Trompstraat zijn reeds uitgevoerd zonder uitritband. 

In het belang van de verkeersveiligheid en de doorstroming is het gewenst in fase 3 de 

zijstraten op dezelfde wijze uit te voeren. 
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MOTIE 1  (ingetrokken) 

Onderwerp: Krediet realisatie 3
de

 fase N208 - Opnemen budget voor kunst 

Ingediend door de heer Boschma namens de fractie van D66 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat  

- in het coalitieakkoord staat dat kunst onderdeel uitmaakt van herinrichtings- en 

bouwplannen; 

- bij de 1
ste

 en 2
de

 fase N208 oorspronkelijk 1% van de totale projectsom gereserveerd 

was voor kunst, 

van mening dat 

- kwaliteit van de buitenruimte bijdraagt aan een leefbaar dorp; 

- kunst bijdraagt aan de kwaliteit van de buitenruimte; 

- kunst in de buitenruimte meer kan zijn dan een losstaand beeld of muurschildering; 

- beeldende kunst een integraal onderdeel kan zijn van een project waarbij de 

expertise van de kunstenaar breder benut wordt; 

- wanneer een kunstenaar vanaf een vroeg stadium betrokken wordt keer op keer blijkt 

dat dit een succesvolle verrijking is voor het eindresultaat, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- voor de 3
de

 fase N208 1% van de totale projectsom toe te voegen voor kunst; 

- in een vroeg stadium een kunstenaar in de arm te nemen om te bekijken hoe kunst 

een integraal onderdeel van de herinrichting zou kunnen vormen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE 2  (ingetrokken) 

Onderwerp: Krediet realisatie 3
de

 fase N208 – Asfalteren fietspaden 

Ingediend door mevrouw Van Dijk namens de fracties van PvdA en GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

 het college voorstelt om de fietspaden tussen de kruising Weeresteinstraat / 

Pastoorslaan / Weerlaan en de gemeentegrens op te knappen, maar niet te asfalteren; 

 geasfalteerde fietspaden wel zijn opgenomen als kader voor de reconstructie van de 

N208; 

 uit het rapport ‘Visuele fietstellingen Weeresteinstraat / Pastoorslaan / Weerlaan’ 

blijkt dat verreweg de meeste fietsers zich in de richting Noord – Zuid of omgekeerd 

bewegen; 

 de fietsersbond afdeling Hillegom zich heeft uitgesproken vóór geasfalteerde 

fietspaden; 

 in rapportcijfers uitgedrukt fietsers voor asfalt een 8 geven en voor tegels een 6+ 

(bron: Asfalt als fietsverharding: gewenst en mogelijk, Fietsberaad);  

 de meerkosten voor het asfalteren en verleggen van kabels- en leidingen niet in beeld 

zijn; 

 de gemeente van plan is de kosten voor asfalteren sowieso te maken, 

van mening dat 

 het gebruik van de fiets gestimuleerd en gefaciliteerd dient te worden; 

 het wenselijk is om het doorgaande fietspad tussen Hillegom en Bennebroek zo snel 

mogelijk te asfalteren, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 
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- te onderzoeken wat de kosten zijn voor het asfalteren van de fietspaden langs de 

N208 en, indien nodig, verleggen van kabels en leidingen, tussen de kruising 

Weeresteinstraat / Pastoorslaan / Weerlaan en de gemeentegrens; 

- de resultaten van bovengenoemd onderzoek op een dusdanig moment aan de raad 

voor te leggen, dat een eventuele wijziging nog kan worden meegenomen in de 

aanbesteding van het project 3
e

 fase N208 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

MOTIE  (aangenomen na wijziging) 

Onderwerp: Opdracht te komen tot een energie- en klimaatneutrale gemeente 

Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66, BBH, CDA, VVD en 

GroenLinks 

 

Tekst motie 

De raad, 

overwegende dat 

- in de gemeente Hillegom duurzaamheid in diverse beleidsnota’s als punt van belang 

aan de orde komt, maar de gemeente nog nergens heeft aangegeven een 

klimaatneutrale gemeente na te streven; 

- in de begroting 2016 duurzaamheidbeleid is opgenomen in het kader van de te 

ontwikkelen omgevingsvisie, 

van mening dat 

- ook de gemeente Hillegom moet aansluiten bij internationale afspraken over 

verduurzaming (Verenigde Naties agenda 2030, Klimaatconferentie Parijs 2015); 

- energieneutraliteit bijdraagt aan verduurzaming; 

- verduurzaming bijdraagt aan klimaatneutraliteit, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt het college 

- binnen de kaders van de op te stellen omgevingsvisie aan de raad een voorstel te 

doen om uiterlijk 2050 te komen tot een klimaatneutrale gemeente; 

- daarop vooruitlopend de raad in de loop van 2017 een voorstel te doen om uiterlijk 

2030 tot een energieneutrale gemeente te komen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aangebrachte wijziging 

Het dictum gewijzigd in: 

“verzoekt het college binnen de kaders van de op te stellen omgevingsvisie aan de raad 

een voorstel te doen om uiterlijk 2030 tot een energieneutrale en uiterlijk 2050 tot een 

klimaatneutrale gemeente te komen.” 


