Conceptverslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Hillegom,
gehouden op 15 oktober 2020
_______________________________________________________________________________
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

de heer A. van Erk, burgemeester
de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),
A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. RuigrokSchoorl (CDA) en M.T.B.M. de Wit (BBH) en de heren D. van Egmond
(GroenLinks), J. Grimbergen (BBH), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld
(CDA), M. Roelofs (BBH), R.I. Semrek (D66) en F.R. Vrijburg (CDA)
mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra en de heer A. de Jong
Afwezig:

mevrouw L.M.J. Pijnacker (VVD) en de heren I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen
(BBH), F.J.M. Evers (BBH), J.S. Nederpelt (BBH) en J. Zwaan (CDA) en wethouder
Van Rijn

1.

Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur.

2.

Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

3.

Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
De heer Pop spreekt namens het Cultuur-Historisch Genootschap in over de ontwerpomgevingsvergunning voor een GOM-woning aan de Veenenburgerlaan.

4.

Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 3 september 2020 en van de
raadsvergadering van 17 september 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.
Op een vraag van de heer Van Egmond naar de cijfers m.b.t. diefstal van fietsen en
bromfietsen antwoordt de heer Van Erk dat deze beschikbaar zijn.
De raad actualiseert de actielijst.
De raad actualiseert de lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende
toezeggingen.

6.

Ingekomen stukken
De voorzitter corrigeert de rubricering van de brief van het Cultuur-Historisch Genootschap
naar rubriek B (door het college laten afhandelen).
Mevrouw Heemskerk dient namens de fractie van Bloeiend Hillegom een motie in over de
ontwerp-omgevingsvergunning voor een GOM-woning aan de Veenenburgerlaan (zie bijlage).
Dit betreft de ingekomen stukken C01 (gecorrigeerd tot B01) en D16.
De raad verwerpt de motie. De fracties van BBH en CDA zijn tegen. De overige fracties zijn
vóór.
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld.

7.

Schriftelijk gestelde vragen
De behandeling van de antwoorden op de vragen van VVD over Integrale toegang en
Steigers Ringoevers wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 november 2020.

8.

Benoeming burgerlid
De raad besluit unaniem de heer P.J. Hulst te benoemen als burgerlid.
De heer Hulst legt de verklaring en belofte af.

9.
9a.

Hamerstukken:
Beleidsplan wegen 2020-2024
De heer Jansen legt een stemverklaring af.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.
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9b.

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9c.

Vaststelling bestemmingsplan Wonen
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9d.

Vaststelling aanvulling beeldkwaliteitsplan Woonzorgzone Elsbroek fase 3
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9e.

Vaststelling 3e grondexploitatie Woonzorgzone fase 3
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9f.

Tussenevaluatie aanpak ondermijnende criminaliteit
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9g.

Kredietvoorstel onrendabele top DunantStaete
De heren Van Egmond en Jansen en mevrouw Heemskerk leggen een stemverklaring af.
De raad besluit volgens voorstel. De fracties van GroenLinks en Co Jansen zijn tegen. De
overige fracties zijn vóór.

10.

Advisering AB-leden Holland Rijnland voor vergadering Algemeen Bestuur van
28 oktober 2020
De heer Langeveld informeert de raad over de onderwerpen op de agenda van het algemeen
bestuur (AB). De heer Jansen geeft een aandachtspunt mee.
De heer Langeveld informeert de raad over de bijzondere AB-vergadering van 14 oktober
met betrekking tot de Regionale Energie-Strategie en het vervolgproces hiervan.

11.

Bijstelling duurzaamheidsambitie nieuwbouw IKC Hillegom
De heer Langeveld dient namens de fracties van CDA en BBH een amendement in (zie
bijlage).
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, D66, Bloeiend Hillegom en Co
Jansen een motie in (zie bijlage).
De raad neemt het amendement aan. De fracties van CDA en BBH zijn vóór. De overige
fracties zijn tegen.
De raad besluit volgens het geamendeerde conceptbesluit. De fracties van CDA en BBH zijn
vóór. De overige fracties zijn tegen.
De raad verwerpt de motie. De fracties van CDA en BBH zijn tegen. De overige fracties zijn
vóór.

12.

Technische aanpassing Algemene plaatselijke verordening (Apv)
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur met een korte bespiegeling op de huidige
corona-situatie en een oproep aan alle inwoners om zich aan de maatregelen te houden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2020.

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

De heer A. van Erk
voorzitter
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BIJLAGE
MOTIE (verworpen)
Onderwerp: Ingekomen stukken (C01 en D16) - Ontwerp-omgevingsvergunning GOMwoning aan de Veenenburgerlaan nabij nr. 51
Ingediend door mevrouw Heemskerk namens de fractie van Bloeiend Hillegom
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
 een van de doelstellingen van de GOM is, ‘open gebied’ te behouden;
 ook de gemeente Hillegom het open gebied zoveel mogelijk wil behouden,
van mening dat
 de lintbebouwing, waarover nu wordt gesproken, door het plan wordt verlengd en hierdoor de
grens van het open zicht wordt verlegd;
 het plan niet bijdraagt aan het open houden van de zichtlijnen die nu aanwezig zijn,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 met de aanvrager van dit plan in overleg te gaan en te kijken naar de mogelijkheid de woning
meer naar de huidige bebouwing te verplaatsen, waardoor het open zicht gewaarborgd blijft
en gaat over tot de orde van de dag.
AMENDEMENT (aangenomen)
Onderwerp: Bijstelling duurzaamheidsambitie nieuwbouw Integraal Kindcentrum
Hillegom (IKC)
Ingediend door de heer Langeveld namens de fracties van CDA en BBH
Tekst amendement
Als Besluitpunt 2 toe te voegen:
2. Het resterende dakoppervlak van het IKC beschikbaar te stellen aan een derde partij ten
behoeve van opwekking zonne-energie en het dak te voorzien van alle aansluitmogelijkheden
die nodig zijn voor een derde partij om het nog beschikbare dakoppervlak volledig te
benutten voor opwekking van zonne-energie.
Toelichting
Aanvankelijk was de bedoeling dat het IKC een energieleverend gebouw zou worden. Die
duurzaamheidsambitie wordt bijgesteld omdat de extra investering in zonnepanelen niet
terugverdiend kan worden als Sophia Scholen de te veel opgewekte energie terug levert aan het
net.
De raad heeft echter de ambitie om het beschikbare dakoppervlak van het IKC optimaal te
benutten voor de opwekking van zonne-energie. Een derde partij, bijvoorbeeld een
energiecoöperatie, moet in de gelegenheid worden gesteld hiertoe het resterende dakoppervlak
te gebruiken. Om dat mogelijk te maken zijn aansluitmogelijkheden nodig zoals een aparte
meter tot en met aansluitpunt op het dakvlak (kabel al leggen door het gebouw, rekening
houden met max 45.000 kWh opwek op jaarbasis). Het is efficiënter om die faciliteiten al bij de
bouw van het IKC aan te leggen. De zonnepanelen worden later door de derde partij geplaatst.
MOTIE (verworpen)
Onderwerp: Bijstelling duurzaamheidsambitie nieuwbouw IKC Hillegom
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, D66,
Bloeiend Hillegom en Co Jansen
Tekst motie
De raad,
overwegende dat
 Hillegom de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal te zijn;
 bij de kredietverlening voor het IKC het uitgangspunt is geweest om hiervoor een
energieleverend gebouw te realiseren en dit tevens onderdeel vormt van het vigerende
ontwerp en de lopende aanbesteding;
 de essentie van energieleverend is dat er meer energie wordt geleverd dan er wordt
verbruikt;
 de opgewekte energie die niet door het IKC wordt afgenomen zonder aanvullende
maatregelen slechts teruggeleverd kan worden aan de energieleverancier;
 dit vanuit onze duurzaamheidsambities en vanuit financiële overwegingen geen optimale
situatie is,
van mening dat
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energie die in Hillegom wordt opgewekt ook in Hillegom afgenomen moet worden;
hierbij tussenkomst van commerciële partijen zoveel mogelijk voorkomen moet worden;
financieel verantwoorde c.q. aantrekkelijke oplossingen voorhanden zijn die een verlaging
van de duurzaamheidsambities kunnen verhinderen,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt het college
 onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de door het IKC-gebouw te veel opgewekte
energie direct te laten afnemen door Hillegomse inwoners, bedrijven en/of instellingen, zodat
hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de ambitie om Hillegom in 2030 energieneutraal te
maken;
 hierbij optimaal gebruik te maken van beschikbare organisatievormen (zoals een
energiecoöperatie), subsidieregelingen, etc.;
 hierbij te overwegen het eigendom van de zonnepanelen te splitsen, zodanig dat de Stichting
Sophia Scholen een eigen aandeel van het areaal zonnepanelen in eigendom heeft en benut
en het resterende deel een andere eigenaar kan krijgen (mogelijk een energiecoöperatie).
Hierbij wordt de gemeente in beginsel rechthebbende van de betrokken opstalrechten,
waarbij deze rechten t.z.t. worden overgedragen;
 en hierbij gebruik te maken van de kennis en expertise die in verschillende niet-commerciële
organisaties binnen onze streek beschikbaar is
en gaat over tot de orde van de dag.
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