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Z-16-27783  

Nr.     3. Bestuur\6372  

B&W-besluit   01-03-2016  

Raadscommissie  17-03-2016  

Raad    31-03-2016 

Agendanummer   9a 

 

Onderwerp:  

Vaststelling bestemmingsplan "Parapluplan Herziening Prostitutieregels" 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De Nota van Zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan “Parapluplan Herziening Prostitutieregels” ongewijzigd vast 

 te stellen. 

 

Bestaand kader:  

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

Algemene wet bestuursrecht (Awb)  

Bestemmingsplannen: 

Landelijk Gebied 1997, eerste herziening en verlenging;  

Bestemmingsplan Noorder Leidsevaart 34; 

Bestemmingsplan Zuider Leidsevaart 2a; 

Bestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o.;  

Bestemmingsplan Hillegom, ’t Zand;  

Bestemmingsplan Vossepolder zuid;  

Bestemmingsplan Woongebieden Treslong-Meer en Dorp; 

Parapluplan integrale herziening 2001 opheffing bordeelverbod. 

 

Doelstelling:  

Een actueel ruimtelijk kader waarin de regels met betrekking op het bedrijfsmatig 

inrichten van prostitutie voor zeven bestemmingsplannen worden hersteld. 

 

 

Inleiding: 

Op 13 juli 2002 heeft de gemeenteraad het parapluplan “integrale herziening 2001 

opheffing bordeelverbod” vastgesteld. Zeven vigerende bestemmingsplannen zijn in 

afwijking van die integrale herziening vastgesteld. Met het onderhavige 

paraplubestemmingsplan  herstellen wij dat. 

 

Op 8 december 2015 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan 

“Parapluplan Herziening Prostitutieregels” gedurende zes weken ter inzage te leggen 

voor het indienen van zienswijzen (conform art. 3.4 Awb) en ter kennisname te 

verzenden aan de gemeenteraad. 
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Het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Herziening Prostitutieregels” heeft ter 

inzage gelegen in de periode van 16 december 2015 t/m 26 januari 2016. In deze 

periode zijn schriftelijke vragen van de fractie ‘Bloeiend Hillegom’ ontvangen en 

beantwoord. Daarbij is duidelijk gemaakt dat het om ongewijzigd beleid gaat. Er is 

één zienswijze ontvangen. Deze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Argumenten: 

1. Is een bevoegdheid van de raad  

In de Nota van Zienswijzen Parapluplan Herziening Prostitutieregels wordt de 

zienswijze beantwoord. De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. 

2.1 Onjuiste of onvolledige regeling 

Doelstelling in 2002 bij het vaststellen van de integrale herziening was het 

opstellen van uniforme regels die in ieder daarop volgend bestemmingsplan 

zouden worden opgenomen. Dit laatste is per abuis niet in ieder 

bestemmingsplan op de juiste wijze gedaan. 

2.2 Geen nieuw beleid  

Na vaststelling van het parapluplan zijn de regels weer gelijkgesteld aan de 

regels van parapluplan “integrale herziening 2001 opheffing bordeelverbod”. 

Het gaat niet om invoering van nieuw beleid. 

 

Financiële dekking: 

Het parapluplan past binnen het budget ‘Advieskosten bestemmingsplan algemeen’. 

 

Participatie: 

Op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 van de Awb is het ontwerp-

bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd. In deze periode is één 

zienswijze ingediend. 

Er is persoonlijk contact opgenomen met de indiener van de zienswijze. De Nota van 

Zienswijzen wordt met een begeleidende brief toegezonden aan degene die de 

zienswijze heeft ingediend. Het plan wordt gedurende zes weken voor het indienen van 

beroep ter inzage gelegd bij de gemeentebalie en op www.ruimtelijkeplannen.nl 

geplaatst.  

 

Urgentie: 

In navolging op ons besluit met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan 

“Parapluplan Herziening Prostitutieregels”, is het wenselijk om het bestemmingsplan 

in de eerstvolgende raadsvergadering te behandelen om daarmee de uniforme regels 

van de bestemmingsplannen te herstellen.  

 

Kanttekeningen: 

-  
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestemmingplan ‘Parapluplan Herziening Prostitutieregels’ 

- Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Parapluplan Herziening Prostitutieregels’ dd februari 2016  

 Informatie bij: Harmen Janse, H.Janse@hillegom.nl, tel.nr. 140252. 
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Onderwerp: 

Vaststelling bestemmingsplan "Parapluplan Herziening Prostitutieregels" 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 3.1 Wro en artikel 6.12 Wro, 

 

besluit:  

1. De Nota van Zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan “Parapluplan Herziening Prostitutieregels” ongewijzigd vast 

 te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 31 maart 2016 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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