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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad 
voorgesteld wordt om:  

1. De Reactienota 2019 vast te stellen. 
2. De Omgevingsvisie Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland - 

Actualisatie 2019 vast te stellen met de voorgestelde wijzigingen van 
de ontwerp-Omgevingsvisie en de Reactienota 2019. 

3. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie Hillegom - Actualisatie 
2019 de Omgevingsvisie Hillegom 2030 in te trekken. 

   
   

Samenvatting Het college heeft 25 juni dit voorstel en de Reactienota 2019 al vastgesteld. In 
deze nieuwe versie van de Reactienota 2019 is de motie van GroenLinks over 
duurzaam bouwen opgenomen. Daarnaast zijn enkele tekstuele aanscherpingen 
opgenomen. Alle wijzigingen in de Reactienota zijn in het groen. 
 
Besloten wordt om de Reactienota 2019 en de 1e Actualisatie van de 
Omgevingsvisie Hillegom, duurzame (proef)tuin van Hillegom - 2019, vast te 
stellen en de Omgevingsvisie Hillegom 2030 in te trekken. 

   
   

Inleiding Op 23 april 2019 heeft het college besloten om de ontwerp Actualisatie 
Omgevingsvisie Hillegom voor zienswijzen ter inzage te leggen. De ontwerp 
Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom heeft in de periode van 29 april tot 11 juni 
2019 ter inzage gelegen. In die periode heeft de gemeente vier zienswijzen 
ontvangen. Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de motie over 
Duurzaam Bouwen en gebruik van het instrument GPR Gebouw aangenomen. 
Deze motie is opgenomen in de Reactienota. 

   
   

Wat willen we bereiken We willen het integrale en samenhangende strategische omgevingsbeleid in de 
Omgevingsvisie Hillegom actueel houden, zodat de vertaalslag kan plaatsvinden 
in het omgevingsplan en/of programma's. 

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1. De zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen van de 
Omgevingsvisie. 
In de Omgevingsvisie Hillegom worden de streefwaardes GPR Gebouw voor 
nieuwbouw van woningen opgenomen. Deze worden pas juridisch verankerd in 
het Omgevingsplan en in anterieure exploitatie-overeenkomsten voor de 
nieuwbouw van woningen. 
 
2.1. Een actuele Omgevingsvisie geeft duidelijkheid voor initiatiefnemers en is 
de basis voor het vertalen van strategisch beleid naar een Omgevingsplan en/of 
een Uitvoeringsprogramma. 
 
2.2. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een gebiedsdekkende 
Omgevingsvisie vast te stellen op grond van artikel 7h van het Besluit Uitvoering 



Crisis- en Herstelwet vooruitlopend op de Omgevingswet.  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 
Niet van toepassing. 

   
   

Wat kost het De kosten voor het jaarlijks evalueren en actualiseren van de Omgevingsvisie 
zijn onderdeel van de begroting. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

Het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom - 2019 heeft 6 weken ter 
inzage gelegen en de kennisgeving is verzonden naar instanties en leden van de 
denktank Omgevingsvisie. De zienswijzen hierop zijn terug te lezen in de 
Reactienota. 
Aansluitend bij de behoefte om de Omgevingsvisie zo actueel mogelijk te 
houden, wordt de motie van juli 2019 opgenomen in de Omgevingsvisie. Dit 
biedt de mogelijkheid om streefwaarden op te nemen in het nog vast te stellen 
Omgevingsplan Buitengebied en De Zanderij. 

   
   

Duurzaamheid Duurzaamheid is het leidend principe van de Omgevingsvisie. De 
Omgevingsvisie is de motor voor duurzame ontwikkeling bij initiatieven. Het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is in uitvoering. 

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen De actualisatie heeft betrekking op de Omgevingsvisie van de gemeente 
Hillegom. 

   
   

Urgentie Gestreefd wordt om de 1e Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom - 2019 op 26 
september 2019 door de gemeenteraad vast te laten stellen. 

   
   

Evaluatie De evaluatie van de Omgevingsvisie vindt jaarlijks plaats. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

1. Reactienota 2019 
2. Ontwerp-1e Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom - 2019 (de wijzigingen 
t.o.v. Omgevingsvisie Hillegom 2030 zijn geel gemarkeerd) 
3. Raadsvoorstel 
4. Motie Duurzaam Bouwen 


