
Van: griffie  

Verzonden: maandag 29 februari 2016 16:45 

Aan: Arie van Erk; Elma Hulspas; Jan Jaspers; Raads- en burgerleden 
CC: Jeroen Verheijen; Sjoukje Eringa; Henk Goettsch; Arie van Erk 

Onderwerp: FW: Aanpassing Ontwerp ISG ivm Raad van State uitspraak polders Hillegom 

 
Met vriendelijke groet, 
Elma Hulspas-Jordaan 
 
Elma Hulspas-Jordaan / Griffier / Gemeente Hillegom / Postbus 32 / 2180 AA Hillegom / E: 
e.hulspas@hillegom.nl / T: 0252-537204 / I: www.hillegom.nl 

 
 
 
Van: Jeroen Verheijen  
Verzonden: maandag 29 februari 2016 16:38 

Aan: griffie 
CC: College; Sjoukje Eringa; Nora Kamerbeek; Henk Goettsch 

Onderwerp: FW: Aanpassing Ontwerp ISG ivm Raad van State uitspraak polders Hillegom 

 

 

Dag Elma, 

 

Zoals zojuist geconstateerd is niet geheel duidelijk of onderstaand bericht vanuit de afdeling 

aan de griffie ter doorzending aan de raad is gezonden. Excuses daarvoor. Ik zou het op prijs 

stellen als onderstaand bericht alsnog wordt doorgezonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op 3 maart a.s. staat de Ontwerp-Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 ter 

behandeling op de agenda van de raad.  

 

Op 24 februari 2016  heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de 

omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Vosse- en Weerlanerpolder te Hillegom. 

Aan de vergunning is een extra voorwaarde verbonden, dat er jaarlijks (in ieder geval tot 

2020) door een deskundige de aanwezige weidevogels gemonitord moeten worden. Als uit de 

monitoring blijkt, dat door de fiets- en wandelroutes de weidevogelstand afneemt, dan moeten 

passende maatregelen getroffen worden, zoals het tijdelijk afsluiten van wandel-fietspaden 

tijdens het broedseizoen. Zie bijgaande uitspraak. 

  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-

uitspraak.html?id=86837&summary_only=&q=Hillegom. 

 

Door deze uitspraak is de tekst van de ontwerpISG2016 op dit punt niet langer adequaat. 

Mede om verwarring en onnodige zienswijzen te voorkomen is het gewenst om de betreffende 

tekst van de ontwerpISG2016 nog voor de ter inzage legging aan te passen aan deze uitspraak. 

Na afstemming binnen het coördinatieteam ISG en met instemming van de (Hillegomse) 
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portefeuillehouder wordt (het tweede deel van) onderstaande passage op pagina 37 gewijzigd 

van: 

 

"Een bijzondere plaats nemen de graslanden ten noorden van Hillegom in. Een deel van dit 

grasland, de Vosse- en Weerlanerpolder, heeft de bestemming natuur-en recreatiegebied. Het 

gebied is toegankelijk gemaakt door de aanleg van fiets- en wandelpaden.  

Daarmee zijn de natuurwaarden (broedende weidevogels) onder druk komen te staan. In het 

overleg tussen gemeente, natuurverenigingen en de beheerder (Stichting het Zuid-Hollands 

Landschap) wordt gesproken over het eventueel afsluiten van meer paden gedurende de 

broedtijd." 

 

in: 

"Daarmee kunnen de natuurwaarden (broedende weidevogels) onder druk komen te staan. 

Conform de uitspraak van Raad van State d.d. 24 februari 2016 zal er tenminste tot 2020 

jaarlijks een monitoring plaatsvinden van de weidevogelstand in relatie tot de fiets- en 

wandelpaden. Daarbij wordt bezien of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals 

het afsluiten van meer paden gedurende de broedtijd." 

 

 


