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Z-13-16079 Ruimtelijke ontwikk eling Riccardo van Thienen Raadsvoorstel dhr. Verheijen  

Nr.     3. Bestuur\6406  

B&W-besluit   01-03-2016 

Raadscommissie  17-03-2016  

Raad    31-03-2016 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Het bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 ongewijzigd vast te 

stellen. 

2. De ingediende zienswijze d.d. 11 februari 2016 niet-ontvankelijk te verklaren. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 

 

 

Bestaand kader:  

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

Bestemmingsplan Van den Endelaan 41/43, 2015 

 

Doelstelling:  

Een ruimtelijk kader voor de realisatie van 5 woningen aan de Van den Endelaan ter 

hoogte van huisnummer 41. 

 

 

Inleiding: 

Op 10 december 2015 heeft uw gemeenteraad  het plan Herziening Van den Endelaan 

41/43 als ontwerpplan vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Dit maakt de 

nieuwbouw van 5 woningen mogelijk aan de Van den Endelaan, ter hoogte van de bocht. 

De woningen zijn bestemd voor de vrije sector (koop). De bestaande villa (nr. 41) blijft 

staan.  

 

Het vigerende (postzegel)bestemmingsplan Van den Endelaan 41/43 is op 21 mei 2015 

door de raad vastgesteld. Bij uitwerking van de aanvraag omgevingsvergunning heeft de 

initiatiefnemer vervolgens geconstateerd dat het bouwplan niet past op het 

bestemmingsplan. De contouren van het bouwplan overschrijden de planologisch 

vastgestelde bouwvlakken. Er dient daarom een nieuw/herzien bestemmingsplan te 

worden vastgesteld.  

 

Het herziene ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken, van 23 december 

2015 t/m 2 februari 2016  ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen 

(conform afdeling 3.4 Awb), en ligt nu voor ter vaststelling. 
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Argumenten: 

1. Het bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 ongewijzigd vast te 

stellen. 

1.1 Vaststelling van het bestemmingsplan is een noodzakelijke voorwaarde om de 

volgende procedurestap te kunnen nemen. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 

wordt het gepubliceerd. Na de beroepstermijn is het bestemmingsplan 

toetsingskader voor de Omgevingsvergunning. 

 

2. De ingediende zienswijze d.d. 11 februari 2016 niet-ontvankelijk te verklaren. 

2.1 De zienswijze is te laat ingediend en te laat ontvangen. 

Er is 1 zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijze 

is gedateerd op 11 februari en ontvangen op 12 februari 2016. De uiterlijke 

datum voor indiening was 2 februari 2016. Er is niet gemotiveerd waarom de 

zienswijze niet binnen de termijn is ingediend.  

Reclamant refereert in zijn zienswijze ook aan een eigen planinitiatief. Hierover 

zal contact worden opgenomen met reclamant. 

 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 

3.1 Er is overeenstemming met de initiatiefnemer over een anterieure 

grondexploitatieovereenkomst. 

Voor de ontwikkeling van het plangebied is met de initiatiefnemer een 

anterieure grondexploitatieovereenkomst aangegaan, waaruit blijkt dat het om 

een economisch uitvoerbaar en haalbaar plan gaat. Dit betekent dat er geen 

exploitatieplan hoeft te worden opgesteld, omdat het kostenverhaal van de 

grondexploitatie over het plan anderszins verzekerd is. De overeenkomst is 

reeds gepubliceerd. 

 

Financiële dekking: 

Er is overeenstemming over de gemeentelijke plankosten en planschade. Deze kosten 

komen voor rekening van de initiatiefnemer. De aan te leggen ventweg wordt privé 

eigendom. Kosten voor beheer en onderhoud komen voor rekening van de 

woningeigenaren. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een anterieure 

grondexploitatieovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer. Zie onder 2.1. 

Voor de herziening van het bestemmingsplan hoeft geen nieuwe overeenkomst te 

worden aangegaan. Wel worden er voor de juridisch planologische procedure 

(herziening bestemmingsplan) leges in rekening gebracht. 

 

Participatie: 

De initiatiefnemer heeft in de ontwerpfase van het vigerende bestemmingsplan het 

stedenbouwkundig plan besproken met omwonenden. De reacties waren positief en 

er waren geen bezwaren. Dit heeft er toe bijgedragen dat er destijds geen zienswijzen 

zijn ingediend en geen beroep is ingesteld. Tegen het herziene bestemmingsplan is 
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een enkele zienswijze ingediend, echter deze is niet ontvankelijk omdat deze ruim na 

de termijn is ingediend. Na vaststelling van het herziene bestemmingsplan is er nog 

de mogelijkheid tot het instellen van beroep. 

 

Urgentie: 

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging 

omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. (artikel 3.8 Wro).  

 

Kanttekeningen: 

Geen kanttekeningen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 dd 22-02-2016 

- Nota van zienswijzen bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 

 

Vertrouwelijk ter inzage gelegd: 

- Zienswijze dd 11-02-2016 

 

Informatie bij: Riccardo van Thienen, R.vanThienen@hillegom.nl, tel.nr. 06-53825671. 
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Onderwerp: 

Bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;  

 

besluit:  

1. Het bestemmingsplan Herziening Van den Endelaan 41/43 ongewijzigd vast te 

stellen; 

2. De ingediende zienswijze d.d. 11 februari 2016 niet-ontvankelijk te verklaren. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 31 maart 2016 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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