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Meneer de Voorzitter, dames en heren, 

Dank dat het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek vanavond mag inspreken over de 

bouw van een GOM-woning aan de Veenenburgerlaan 51. Het CHG heeft hierover een zienswijze 

ingediend, die u aantreft bij de ingekomen stukken. 

U kent onze Zienswijze. Die ga ik niet herhalen.  

Kortgezegd is het ontwerp in strijd met: 

 - het vigerend Bestemmingsplan 

 - met het Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied en Zanderij 

 - met de hoofddoelen en de koers van de vorig jaar door u vastgestelde Omgevingsvisie.   

Wij vinden de motivering van de juridische onderbouwing zwak en wij vinden dat er een onjuiste 

voorstelling van zaken wordt gegeven. Het gaat hier om de bouw van een villa, maar zodanig 

gesitueerd, dat dit landschappelijk niet verantwoord is.  

U allen kent de locatie. De Veenenburgerlaan is een van de laatste en gaafste niet-afgegraven 

duinwegen in de Duin- en Bollenstreek. Een hoge weg met een geweldig uitzicht.  

Het betreft hier een landschappelijke en cultuurhistorische toplocatie. Het is een van de mooiste 

wegen van Hillegom. De voorgenomen bouw van het woonhuis tast rechtstreeks de openheid van 

het gebied aan. Wie de bouwplannen bestudeert ontdekt dat dit een woning met een groot 

bouwvolume moet worden, die bovendien op een terp komt te staan. Dit zal het uitzicht in hoge 

mate gaan belemmeren.  

Hierdoor wordt schade berokkend aan u als bewoners en aan die duizenden bezoekers die uw mooie 

dorp anders gaan beleven. Hillegom gaat letterlijk en figuurlijk gezichtsverlies lijden. 

Dames en heren, Hillegom is niet de enige gemeente die worstelt met GOM woningen. Gisteren 

hebben we een Inspraakreactie ingediend bij de gemeente Teylingen m.b.t. drie GOM woningen aan 

de Torenlaan. En in Noordwijk is er een hele polemiek ontstaan over een voorgenomen woning aan 

de Zilkerbinnenweg. Allemaal locaties aan mooie lintwegen. Echter de Veenenburgerlaan spant qua 

landschap, cultuurhistorie en gaafheid de kroon. 

Het CHG begrijpt niet dat dit plan heeft kunnen leiden tot een voorontwerp. Realiseer u dat er een 

optie is om nog 300 woningen her en der te gaan bouwen in het buitengebied. Spreek uw 

bestuurders hierover aan, want dit is onverantwoord en het gaat sluipenderwijs verder. Uitgerekend 

op deze locatie is dat zeer ongewenst. 

Als dit bouwplan aan de Veenenburgerlaan doorgaat, houd ik mijn hart vast voor de streek. In uw 

Omgevingsvisie heeft u het landschap met de bollenvelden een hoge waarde toegekend.  

Blijf geloofwaardig en houd vast aan uw eigen Omgevingsvisie. Wij zijn zo vrij geweest de 

initiatiefnemer een alternatief aan te dragen, waarbij de woning minder het landschap domineert. 

Gemeenteraad, ik doe een beroep op u om het college te verzoeken dit bouwplan nogmaals te 

beoordelen, want het doet meer schade dan op het eerste gezicht lijkt.  

 


