
Nr. Onderwerp Reactie Antwoord van de gemeente

Aanpassing 

Omgevingsvisie? Gewijzigde tekst
1. e-mail 16 mei 2019 

Ad blz 52 beperkte hoogbouw: dat is een rekbaar 

begrip, zal nog geconcretiseerd moeten worden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Dat klopt. Het is aan de gemeenteraad om 

te bepalen wat de definitie van 'beperkt' is. Gaat het om het aantal 

woonlagen en/of het aantal gebouwen. Daarnaast is het vooral maatwerk 

wat passend is in relatie tot de omgeving. Nee

Ad blz 75 ruimte blijven bieden, beter: "bij genoemde 

voorzieningen aandacht geven aan"

In de tekst gebruiken we 'ruimte bieden' in de breedste zin van het woord. 

Dat betekent dat wij bijzondere doelgroepen ruimte willen bieden om te 

leven, te wonen, te leren, te sporten en te werken. Dat betekent dat we 

niet alleen bij deze genoemde voorzieningen aandacht geven aan 

bijzondere doelgroepen, maar dat we breder willen kijken naar het 

toegankelijk maken en houden van Hillegom. Nee

2. brief 7 juni 

1.

Wij vinden dat er niet alleen een Hillegomse 

omgevingsvisie zou moeten zijn; er is immers een 

ambtelijke samenwerking met Lisse en Teylingen en ook 

bij een omgevingsvisie zou de samenwerking moeten 

worden gezocht met de partners waarmee ambtelijk 

wordt samengewerkt. HLTsamen meldt op haar website 

dat binnen het domein Ruimtelijke Ordening de teams 

Beleid en Advies en Planvorming zich bezighouden met 

de omgevingsvisie - dan zou er ons inziens ook op 

bestuurlijk niveau een omgevingsvisie dienen te worden 

uitgewerkt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Op grond van de in te voeren Omgevingswet 

moeten gemeenten een omgevingsvisie vaststellen voor hun eigen 

grondgebied. De gemeenten Lisse en Teylingen starten in 2019 met het 

opstellen van de omgevingsvisie voor hun grondgebied. Bij het opstellen 

van de Omgevingsvisie Hillegom is nauw samengewerkt met de gemeenten 

Lisse en Teylingen. Nee

2.

Wij dienen zuinig te zijn op onze bloembollengrond. Het 

bollenareaal in de Bollenstreek is sinds 1980 met 10% 

gedaald (CBS 2016) ofschoon het de laatste jaren niet 

verder is afgenomen. Echter, het wordt ook niet méér 

omdat de Bollenstreek al volledig wordt benut. Wij 

dienen er daarom voor te waken dat zowel de 

bloembollengrond zelf als de huidige zichtlijnen intact 

blijven.

In de Omgevingsvisie zijn de uitgangspunten van de Intergemeentelijkse 

Structuurvisie (ISG) en de daaruit vloeiende gemaakte afspraken voor de 

Greenportontwikkelingsmaatschappij (GOM) opgenomen. Nee



Er dreigt lintbebouwing tussen bollenpercelen als 

gevolg van de planning van (onder meer) bouw van 

GOM-woningen waardoor het bollenareaal onzichtbaar 

dreigt te worden of het landelijke uitzicht verdwijnt.

Zoals in de Omgevingsvisie is aangegeven is het (in het buitengebied) 

belangrijk dat doorzichten naar het achterliggende landschap worden 

behouden. Het cluseteren van Greenportwoningen (achter het lint) is 

daarom niet toegestaan, tenzij dit aansluitend aan de kern van Hillegom 

plaatsvindt en hierbij geen waardevolle zichtlijnen worden weggenomen. In 

deze Actualisatie hebben we bovendien alle wegen in het buitengebied 

aangewezen als Levendig lint en gecategoriseerd in een vijftal type linten 

waarvan we de specifieke karakteristieken hebben beschreven (gebaseerd 

op het Gebiedsprofiel Dui n- en Bollenstreek van de provincie Zuid-

Holland). Behoud en versterking van deze karakteristieken vormt het 

uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen, ook bij de eventuele realisatie 

van GOM-woningen. De (3) Open Vensters  uit de ISG zijn opgenomen in de 

Omgevingsvisie om de openheid van het landschap te waarborgen. Nee

Een voorbeeld hiervan is de lintbebouwing aan de 

westzijde van de Weeresteinstraat tussen de 

Pastoorslaan en de Oosteindervaart, waardoor het zicht 

op het noordwestelijk bollenareaal van Hillegom totaal 

uit het zicht is verdwenen. Ofschoon dit in de jaren '80 

van de vorige eeuw speelde, is het beslist niet zo dat 

zulke zaken nu niet meer spelen. Wij roepen de 

bebouwing bij de Kalkovenbrug in herinnering, die bij 

striktere toetsing door de gemeente op die locatie 

voorkomen had kunnen worden.

De afspraken rondom lintbebouwing zijn vastgelegd in de ISG en blijven 

gelden in de Omgevingsvisie. Met de actualisatie van de Omgevingsvisie 

komt daar de toetsing op de karakteristieken van de Levendige linten voor 

alle wegen in het buitengebied bij. Nee

Wij raden aan om te vermelden in de omgevingsvisie, 

inbreilocaties (voor GOM woningen zowel als andere 

bebouwing) slechts in te delen waar geen zichtlijn 

(meer) is op het bollenareaal.

Op bladzijde 84 van de Omgevingsvisie staat het volgende: "Zoals gezegd is 

in het (in het buitengebied) belangrijk dat doorzichten naar het 

achterliggende landschap worden behouden. Het clusteren van 

Greenportwoningen (achter het lint) is daarom niet toegestaan, tenzij dit 

aansluitend aan de kern plaatsvindt en hierbij geen waardevolle zichtlijnen 

worden weggenomen." De Omgevingsvisie gaat uit van de 'Ja, mits...' 

benadering op nieuwe initiatieven. GOM woningen mogen gebouwd 

worden, mits voldaan wordt aan hetgeen op bladzijde 84 en de paragrafen 

4.3.1. (Duurzame bloementuin) en 4.3.2. (Hollandse weides) staat. Nee

Ook geven wij u in herinnering ons Kinderkunst-project 

als onderdeel van het 25-jarig jubileum van onze 

stichting in 2015, waarmee de toen hoogste klassen van 

de Hillegomse basisscholen te kennen gaven dat de 

nummer 1 van "wat voorál moest blijven over 25 jaar" 

(dat is dus in 2040) de bollenvelden in en rond Hillegom 

waren. In 2030 zijn we voorbij de helft van die 

genoemde 25 jaar - laten we met elkaar zorgen dat het 

verlangen van de jeugd van toen, gehonoreerd wordt. v.k.a. Nee



3.

Het streven wordt uitgesproken om in 2030 een energie 

neutrale gemeente te zijn. Wij hebben sympathie voor 

dat streven maar vinden het geen goed plan om 

zonnepaneelparken te plaatsen op bollenvelden of op 

de weinige weilanden die er nog zijn. Onderbelicht is, 

hoeveel vierkante meters plat dak er bij lokale industrie 

is; volgens ons bieden veel platte daken binnen 

Hillegom mogelijkheden voor de plaatsing van 

zonnepanelen. Wij zouden graag opgenomen zien in de 

omgevingsvisie dat er geen zonneparken in 

bollenarealen worden toegestaan.

Hillegom heeft de ambitie uitgesproken om energie- en klimaatneutraal te 

zijn, in respectievelijk 2030 en 2050. In de Omgevingsvisie staan de 

ambities en doelstellingen die de gemeente wil realiseren, maar de 'hoe-

vraag' wordt daarbij niet beantwoordt. Initiatieven op het gebied van 

duurzaamheid worden getoetst aan de koers van de Omgevingsvisie, de 

karakteristieken van de deelgebieden en het afwegingskader. De gemeente 

stimuleert een breed spectrum aan activiteiten die bijdragen aan het 

klimaatadaptieve vermogen van onze gemeente. Nee

4.

Wij zijn tégen het plaatsen van windmolens in Hillegom 

en verzoeken u [sic] de omgevingsvisie de vermelding 

van windmolens te schrappen. Zie boven. Nee

5.

Het dak van het gemeentehuis is in 2007 ingericht als 

groen dak, in het kader van het duurzaamheidsproject 

"Groen voor grind". In het kader van de gesprekken 

over de voorkoming van hittestress in de 'grijze' delen 

van Hillegom (bijvoorbeeld het winkelcentrum) menen 

wij dat deze groene daken ook een plaatsje verdienen in 

de omgevingsvisie 2030. Zie boven. Nee

6.

Wij vinden de paragraaf op pagina 30 over een oost-

westverbinding tussen de A4 en de N206 te vrijblijvend 

geformuleerd. Het streven om de verkeershinder in de 

leefomgeving te verminderen is hierbij niet 

gekwantificeerd. Wij zouden graag in de omgevingsvisie 

vermeld zien dat Hillegom geen behoefte heeft aan een 

nieuw wegtracé.

De bevoegdheid voor de aanleg van het nieuwe wegtrace A4-N208 ligt bij 

de Provincies Noord- en Zuid-Holland. De effecten op het onderliggende 

wegennet en de leefomgeving worden door de provincies nader 

onderzocht. De gemeente heeft een actieve houding in dit proces om de 

belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen. In de 

Omgevingsvisie staat daarover het volgende: 'Voor de toekomstige 

ontwikkeling van Hillegom is het van wezenlijk belang, dat het nieuwe 

wegtracé een substantiële bijdrage levert aan de ambities die verwoord 

staan in voorliggende omgevingsvisie, inclusief de koers per deelgebied'. Nee

7.

Wij constateerden drie schoonheidsfoutjes: ten eerste 

wordt op pagina 67 "Pompplein" vermeld waar dit 

"Houttuin" moet zijn. JA

Bladzijde 67: Het zichtbaar maken en gebruiken van 

historische structuren zoals de Hillegommerbeek, de 

Hoftuin, de kerken en de bijbehorende tuinen, de 

historische linten en DE HOUTTUIN dragen bij aan een 

aantrekkelijk en karakteristiek centrumgebied.

Ten tweede is op pagina 41 een foto geplaatst van de 

oude situatie van de Houttuin. JA Nieuwe foto

Ten derde staat een spelfout in de cartoon op pagina 42 

('geproeft' moet zijn 'geproefd'). JA Gewijzigde afbeelding

Dit zouden wij graag aangepast zien in de 

omgevingsvisie.
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1.

Het spreekt ons zeer aan dat u de kracht van de 

ontwerp omgevingsvisie vooral haalt uit "Heerlijk 

Hillegom", waarbij u niet alleen uitgaat van de 

bestaande kwaliteiten, maar ook de rijke 

ontstaansgeschiedenis. Wij ondersteunen van harte uw 

uitgangspunten dat u de cultuurhistorische elementen 

en structuren wilt behouden en beter zichtbaar wilt 

maken en uw streven naar een goede bescherming van 

de archeologische waarden van Hillegom. (blz 45) Een 

ontwerp omgevingsvisie doet een uitspraak over de 

gewenste ontwikkeling, het beheer, het behoud, de 

bescherming en het gebruik van de fysieke 

leefomgeving, waar cultuurhistorie en cultureel erfgoed 

deel van uitmaken. Daarnaast vormt het vooral een 

kans. Voordat je ambities en doelen gaat benoemen zal 

je eerst vragen als "Waar komen we vandaan als 

gemeente; wat is de identiteit van de gemeente en wat 

zijn de kernwaarden", moeten beantwoorden. Op dat 

fundament kan men vervolgens de omgevingsvisie en 

omgevingsplannen bouwen. Het CHG constateert dat u 

aan voornoemde elementen aandacht heeft gegeven in 

hoofdstuk 1 en 2. Met u vinden wij het belangrijk om de 

lijnen uit het verleden naar het heden door te trekken in 

de toekomst (blz. 43) en kansen te benutten om het 

historisch erfgoed op te waarderen (blz. 50). Hartelijk dank voor uw reactie. Nee

2.

Uw streven om in 2030 energieneutrale gemeente te 

zijn is lovenswaardig, maar het inrichten van 

zonnepanelenakkers, zoals genoemd op blz. 46 is 

volgens ons een verkeerde oplossingsrichting. De 

opbrengst van 10,4 PJ is voor veel mensen erg abstract 

en geeft onvoldoende beeld hoeveel hectares als 

zonneweide in gebruik worden genomen. Deze 

oplossingsrichting gaat voorbij aan de hoge bedragen 

die in onze omgeving betaald moeten worden per 

hectare, de aantasting van het landschap, de gevolgen 

voor flora en fauna en het daardoor minder 

aantrekkelijk zijn voor toerisme. Wij verzoeken u de 

zonnepanelenvelden te schrappen uit de 

omgevingsvisie. Zie het antwoord op de tweede zienswijze, bij punt 3. Nee



3.

Het is een goede zaak dat Hillegom een 

cultuurhistorische waardenkaart laat maken. Wij 

verzoeken u hierbij gebruik te maken van de kennis die 

binnen het CHG bestaat. De elementen in het landschap 

zijn al geïnventariseerd door onze werkgroep 

Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek. De 

komende maanden vindt er in Hillegom een waardering 

plaats welke wordt opgenomen in de Atlas. De 

Werkgroep Bollenerfgoed heeft niet alleen een 

inventarisatie gemaakt van alle bollenschuren en van de 

landschuurtjes in het bollenland. Ook waardering en 

selectie hebben plaatsgevonden. De meest waardevolle 

bollenschuren zijn bovendien vermeld in de Regionale 

Collectie Bollenerfgoed.

Bij het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart maken wij graag 

gebruik van de door u verzamelde informatie en uw advies over de 

bollenschuren. Nee

4.

De opbouw van de omgevingsvisie in zes 

gebiedsprofielen is logisch en ook daar constateren we 

in de gebiedsprofielen Duurzame bloementuin, 

Hollandse weides, Historisch hart, Heerlijke woonplaats 

en Levendige linten aandacht voor onze cultuurhistorie. 

Wij onderschrijven ten volle dat de "oude bollenschuren 

waardevolle cultuurhistorische elementen in dit unieke 

landschap zijn". Wij vragen bij de vertaling hiervan in 

het bestemmingsplan met verbrede 

reikwijdte/omgevingsplan aandacht voor het behoud en 

voor beschermende maatregelen m.b.t. waardevolle 

bollenschuren in Hillegom, speciaal voor de zgn. 

"Karakteristieke Bollenschuren". Deze schuren staan 

vermeld in de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB), 

maar zijn onvoldoende beschermd. Idem. Nee

5.

In het gebiedsprofiel "Werkplaats Hillegom" gaat u 

voorbij aan de cultuurhistorie van het landschap. 

Verkaveling, slotenpatronen, hagen en o.a. 

cultuurhistorische elementen bepalen ook het karakter 

van dit profiel en daarom behoeven zij ook onze 

aandacht. Graag zien we dat dit opgenomen wordt in de 

omgevingsvisie. Wij juichen het toe dat u streeft naar 

het open houden van zichtlijnen op het 

bollenlandschap.

Bij het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart gaan we ook voor 

het deelgebied de "Werkplaats Hillegom"  de cultuurhistorie van het 

landschap nader bekijken. Mochten de uitkomsten leiden tot 

veranderingen van de Omgevingsvisie, dan wordt dit meegenomen in de 

jaarlijkse actualisatie. Nadat de Omgevingsvisie is gewijzigd, wordt bekeken 

of het Omgevingsplan gewijzigd moet worden. Nee

Op de kaart staat echter maar één open venster 

vermeld, aan de Leidsestraat. Wij zouden graag veel 

meer open vensters concreet vermeld willen zien.

In deze Actualisatie staan drie Open Vensters: 2 bij het spoor en 1 bij de 

Leidsestraat. Op basis van de nieuw op te stellen Cultuurhistorische 

Waardenkaart worden ook landschappelijke waarden en zichtlijnen 

vastgesteld. Bij een volgende actualisatie van de Omgevingsvisie worden 

deze meegewogen. Nee



6.

Zorgen baren de 500 offensiefwoning (duur en dun) en 

de 100 landgoedwoningen (heel dun en duur) die in het 

buitengebied van de regio gerealiseerd moeten worden. 

Deze zogenaamde GOM woningen moeten een 

financiële bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering 

van het buitengebied. Het verspreid en soms 

aaneengeregen realiseren van deze GOM woningen zal 

echter niet leiden tot een open landschap. Het CHG zet 

grote vraagtekens bij de mogelijke bouw van deze GOM 

woningen in de eerste lijn bebouwing in de "Levendige 

Linten". Dat gaat ten koste van de zichtlijnen en de 

grote waarde om vanaf de weg het landschap te kunnen 

ervaren. Landschappelijk zijn linten beeldbepalend en 

waarderen de aandacht hiervoor. Wij staan echter 

eerder rustieke dan levendige linten voor.

Kenmerkend voor de linten is dat er veel variatie is, bijvoorbeeld woningen, 

bollenbedrijven en andersoortige bedrijven. Daarnaast is er grote 

verscheidenheid in type bebouwingslinten. Deze karakteristieken vertellen 

het verhaal van de cultuur-historische ontstaansgeschiedenis van Hillegom. Nee

Het CHG vindt het geconcentreerd bouwen van GOM 

woningen in een wijk aansluitend aan de 

bebouwingscontour een betere oplossing om geld te 

genereren, een kwaliteitsslag te maken en de 

rommelige dorpsrand te verfraaien (blz. 60). Wij 

begrijpen de noodzaak van financiering van deze 

kwaliteitsslag, maar verzoeken u de discussie over de 

ISG en de locatie van de GOM woningen met de 

gemeenten ten principale te voeren.

Deze gedachte past helemaal in de Omgevingsvisie, waarin we kleinschalige 

clusters bebouwing aansluitend bij de bebouwde kom willen realiseren. Nee

7.

Gezien de samenwerking tussen de HTL gemeenten 

hadden we graag gezien dat de omgevingsvisie 

gezamenlijk was opgesteld door deze drie gemeenten. 

De wet geeft de ruimte. Geluid, geur, maar ook wegen, 

landschap en patronen houden zich niet aan 

gemeentegrenzen. Daarnaast is het een voordeel als 

ambtenaren uit dezelfde werkorganisatie (HLT) met één 

omgevingsvisie werken in plaats van drie afzonderlijke 

omgevingsvisies. Zie antwoord op tweede zienswijze, nummer 1 Nee
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De veiligheidsregio heeft geen opmerkingen over de 

aanpassingen in deze actualisatie. Hartelijk dank voor uw reactie. Nee

5. Motie 11 juli

verzoekt het college 

De streefwaardes GPR Gebouw voor nieuwbouw van woningen, zoals in de 

motie van 11 juli 2019 omschreven,  nemen we op in de Omgevingsvisie. De 

vastgestelde streefwaardes leggen we vervolgens juridisch vast in het 

Omgevingsplan en in anterieure grondexploitatie-overeenkomsten voor de 

nieuwbouw van woningen. JA

Heerlijke Woonplaats, bladzijde 71-72 over kwaliteitsverbetering en 

verduurzaming : DE GEMEENTERAAD HEEFT OP 11 JULI 2019 

UNANIEM EEN MOTIE AANGENOMEN OM STREEFWAARDES AAN TE 

HOUDEN VOOR DE NIEUWBOUW VAN WONINGEN. DEZE 

STREEFWAARDES ZIJN OPGENOMEN BIJ DE VERSCHILLENDE 

DEELGEBIEDEN. 

(unaniem aangenomen)

Een praktisch instrument te hanteren voor het 

formuleren van concrete duurzaamheidsambities en 

voor het sturen op de uitvoering conform deze 

ambities;  

Bladzijden 61 (koers duurzame bloementuin), 65 (koers hollandse 

weides), 69 (koers historisch hart), 75 (koers heerlijke woonplaats),  

79 (koers werkplaats hillegom) en 85 (koers levendige linten). 



bij de keuze van een instrument in ieder geval 

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) Gebouw in 

overweging te nemen; 
Bij de koers van het respectievelijke deelgebied wordt onderstaande 

tekst geplaatst. 

hierin voor nieuwbouw van woningen de volgende 

streefwaardes op te nemen geformuleerd volgens GPR 

Gebouw:  
Bij nieuwbouw van woningen worden onderstaande streefwaardes 

(GPR Gebouw) gehanteerd:

o DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie 

van milieu en energie) minimaal een 8 

o DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG, combinatie van milieu en 

energie) minimaal een 8 

o gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8 o gezondheid en gebruikskwaliteit minimaal een 8 

o toekomstwaarde minimaal een 7  (of bij de keuze voor 

een ander instrument vergelijkbare streefwaardes te 

formuleren); 

o toekomstwaarde minimaal een 7  (of bij de keuze voor een ander 

instrument vergelijkbare streefwaardes te formuleren); 

door het organiseren van informatiebijeenkomsten 

en/of anderszins raad en college nader te informeren 

over GPR Gebouw (of een vergelijkbaar instrument), de 

impact van streefwaardes en de mogelijkheden om 

meer concrete ambities te formuleren voor nieuwbouw 

van overige gebouwen en voor renovatie; 

hierna, maar uiterlijk vóór 1 januari 2020, een voorstel 

aan de raad voor te leggen voor deze meer concrete 

ambities, zodanig dat deze maximaal bijdragen aan onze 

duurzaamheidsambities; 

de raad voor te stellen de vastgestelde streefwaardes 

juridisch vast te leggen


